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 کمیسیون پیام مقام محترم ریاست

افزایش روزافزون تلفات افراد غیرنظامی و میزان باالی خسارات ناشی از مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی در 

المللی در جریان منازعات مسلحانه احترام نشده و از دهد که معیارها و اصول حقوق بشردوستانه بینکشور نشان می

 گیرد.حمایت درستی صورت نمیحقوق غیرنظامیان 

ای مطالعات کمیسیون نشان داده است که از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی نیز حمایت شایسته

ه ک صورت نگرفته و دولت تاکنون موفقیت چندانی در زمینه ایفای تعهداتش در این زمینه، نداشته است. وضعیت

کند تا بتواند عالوه بر تأمین امنیت شهروندان ملکی و کاهش ت افغانستان میی را از سوی دولایجاب راهبرد تازه

 ی حمایت کند.میزان تلفات، از حقوق قربانیان این حمالت به شکل شایسته

مستقل حقوق بشر افغانستان با درک این وضعیت، تصمیم گرفت تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان  ونیسیکم

اندازی نموده و بر اهمیت تدوین دادخواهی برای قربانیان، راه باهدفتروریستی را  مخاصمات مسلحانه و حمالت

 های موجود در این زمینه پاسخ کامل و قناعت بخش دهد، تأکید نماید.های که بتواند به نیازمندیراهکارها و برنامه

مالت صمات مسلحانه و حکمیسیون سعی نموده است در این تحقیق ضمن توضیح وضعیت قربانیان غیرنظامی مخا

 ساختن ریدرگتروریستی، توجه دولت و جامعه جهانی را نسبت به اهمیت حمایت از حقوق قربانیان، جلب نموده و با 

مردم افغانستان، زمینه بحث همگانی و گفتمان ملی را در رابطه به این موضوع، فراهم کند. این تحقیق در پی تعریف 

ن بوده اهای اساسی آنن مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی و توضیح نیازمندیروشن از جایگاه حقوقی قربانیا

 کند.این افراد، تأکید می ی حمایت ازهنیدرزمها و وظایف دولت و به مکلفیت

جدی دولت و جامعه جهانی  موردتوجهامیدوارم با نشر گزارش این تحقیق، موضوع حمایت از حقوق قربانیان 

 جهت تقویت مبانی حقوق و ساختاری موردنیاز، برداشته شود. های عملی و مؤثریگامرگرفته و قرا

در جریان کار این تحقیق و نگارش متن گزارش، تمام همکاران کمیسیون در دفاتر مرکزی، ساحوی و والیتی تالش 

شتری های بیموده و موفقیتهای صادقانه هریکی از آنان صمیمانه قدردانی نی را انجام دادند که از همکاریبی شائیه

 ی آرزو دارم.تعالیباربرای آنان از پیشگاه 

 داکتر سیما سمر

 رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
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 خالصه گزارش 

فرد ملکی  64104 (1396تا آخر حوت  1388)اول حمل  سال گذشته 9در جریان بر اساس معلومات کمیسیون، 

( زخمی %64نفر ) 40974( کشته و %36نفر ) 23130شامل  ؛ کهاندقربانی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بوده

 گردد.می

بوده ( مرد %52.3قربانی ) 33516( طفل و %%17.9قربانی ) 11465( زن، %7.5قربانی ) 4779از مجموع تلفات ملکی 

 گردد، نامعلوم به ثبت رسیده است.شامل می را %22.3قربانی که  14344. هویت است

اند. کل تلفات ملکی بوده %69.8گروهای مخالف دولت عامل کند که در این تحقیق تأیید می آمدهدستبهمعلومات 

نفر  6848ند به االمللی آن کشته یا زخمی گردیدهدر حالیکه شمار قربانیانی که توسط نیروهای دولتی و حامیان بین

عامل  دهد.سال گذشته را تشکیل می 9کل تلفات در  %10.7بوده و  زخمی 3887و کشته  2961که شامل رسد می

 شناسایی نگردیده است. تاکنون ماندهیباق 19.5%

 

 های قربانیان از دولتخواسته

 دارند. خواست واضح از دولت 6 دهد که قربانیاناست، نشان می آمدهدستبهپرسشنامه،  لهیوسبهمعلوماتی که 

: ایجاد مبانی حقوقی 3: جبران خسارت قربانیان یا پرداخت غرامت به آنان، 2: تعقیب عدلی و قضایی عامالن قضیه، 1

: 5های دولت، ین مسؤولیتترمهمیکی از  عنوانبه: تأمین امنیت قربانیان 4یا تصویب قانون جبران خسارت قربانیان، 

مندی قربانیان از خدمات اجتماعی خاص مثل : ایجاد شرایط مناسب برای بهره6های صلح و اشتراک قربانیان در برنامه

امتیازات بیشتر  های تعلیمی و تحصیلی و دادنبورسیه و تحصیالت عالی، توزیع تیتربتخصیص امتیاز در زمینه تعلیم و 

 های کاریابی، اشتغال.برای آنان در برنامه

 قربانیانتجارب بین المللی حمایت از حقوق 

بار و حمالت تروریستی و های عضو شورای اروپا در زمینه جبران خسارت ناشی از جرایم خشونتتجارب کشور

و درگیر  زدهبحرانهای اند که راهکار دولتهای بسیار مهمیو آشتی در آفریقای جنوبی، از نمونه ایجاد کمیته حقیقت

 کند.ی روشن میخوببه، انیقربانی حمایت از حقوق مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی را در راستا
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ای را با عنوان ترین کنوانسیون منطقه( نخستین و مهم1983ی )الدیم هشتادکشورهای اروپایی توانستند در اوایل دهه 

ز ناشی ا هایبه وجود آورند که جبران خسارت« بارهای خشونتاروپایی پرداخت غرامت به قربانیان جرم ونیکنوانس»

ی از این کنوانسیون، حمایت از قربانیان جرایم به تأسنمود.  مندقانونبار و حمالت تروریستی را جرایم خشونت

 ری گردید.گذابار و حمالت تروریستی در اکثر کشورهای دنیا ضمن یک قانون جداگانه در سطح ملی قانونخشونت

در آفریقای جنوبی بعد از شکست آپارتاید، کمیته حقیقت و آشتی ایجاد گردید تا به روند صلح کمک کرده و از 

در این کشور ارتکاب یافته بود.  پوستاناهیسعلیه  1994تا  1960های طریق رسیدگی به جرایمی که در جریان سال

 به وجود آورد که بر اساس آن، هر قربانی با ثبت شکایتدرد و رنج قربانیان را التیام بخشد. کمیته، میکانیزمی را 

، دنمویمکه مجرم، عاجزانه به جرم خود اعتراف کرده و از وی طلب عفو  نیازاپسخویش، در یک جلسه علنی 

 بخشید.مجرم را می

 های ناشی از مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی دردر حال حاضر افزایش میزان تلفات ملکی و خسارت

گردد که دولت تبدیل گردیده است. این افزایش در حالی گزارش می کنندهنگرانافغانستان نیز به یک چالش عمده و 

های جدی که سر راه گامی مهمی برای حمایت از حقوق قربانیان این حمالت، برنداشته و بر رغم چالشتاکنون 

یان وجود قربان های مالی ازابل قبول نیز برای حمایتشود، میکانیزم قهای قضایی و عدلی قربانیان دیده میحمایت

 ندارد.

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با درک مشکالت موجود، تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات 

 اندازی نموده است.مسلحانه و حمالت تروریستی را راه

با توجه به افزایش میزان تلفات غیرنظامی و  محور اصلی این تحقیق دریافت پاسخ به این پرسش است که آیا

ها و در افغانستان، دولت توانسته است به مسؤولیت های ناشی از مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستیخسارت

اری های حقوقی و ساختالمللی خویش در زمینه حمایت از حقوق قربانیان، عمل نموده و میکانیزمتعهدات ملی و بین

 ه وجود آورد؟را ب ازیموردن

نتایج این تحقیق نشان داده است که دولت افغانستان هنوز در زمینه تأمین امنیت شهروندان موفقیت چندانی نداشته و 

حانه به تعداد قربانیان مخاصمات مسل هرروز باگذشتباشد. ، رو به افزایش میاز آنهای ناشی جنگ و خشونت و ناامنی

 و دردمند کشور تحمیل زدهجنگهای سنگین جانی و مالی بر مردم و خسارتگردیده  افزودهو حمالت تروریستی 
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سات عامه، جلی پرسشنامه، جلسات استماعای بوسیلهشود. معلومات این تحقیق عالوه بر مطالعات کتابخانهمی

 های  جداگانه با مسؤوالن و اهل خبره، بدست آمده است.گروپ و مصاحبهفوکس

 

 لت افغانستان از حقوق قربانیانهای حمایتی دوبرنامه

تا قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی را مورد  دارندفهیوظها المللی دولتبر اساس اسناد حقوقی بین

قرار دهند. ولی در افغانستان دولت در  های قضایی، فرهنگی، امنیتی و پرداخت غرامت یا جبران خسارت،حمایت

ه نافذ منظمی نداشته و با توجه ب راهکار یستیتروراز قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت  های قضاییحمایتزمینه 

به مجازات مجرمین جرایم تروریستی، جرایم جنگی،  در رابط« 1قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی»بودن 

 باشد.ی، به نحوی با مشکل قانونی مواجه میکشنسلجرایم ضد بشری و جرایم 

 20/2/1397خ اگرچه بتاری عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان تاکنون نادیده گرفته شده است.امهبرن

اسد را به  30و روز قطعنامه سازمان ملل متحد مبنی بر یادبود و گرامیداشت قربانیان تروریزم را مورد تأیید قرار داده 

ماه قوس برابر  19 چنانچه .2بانیان تروریزم در تقویم ملی جای داده استالمللی یادبود و گرامیداشت قرعنوان روز بین

در نتیجه دادخواهی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به  1385با دهم دسامبر )روز جهانی حقوق بشر( را در سال 

ی منظم برنامه تاکنون نهمچنین دولت افغانستاعنوان روز ملی یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر، نامگذاری کرده بود.

های مالی قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم نداشته و مبتنی بر یک قانون خاص برای جبران خسارت یا حمایت

هزار افغانی، کمک نموده  100تا  50برخی از قربانیان یا بستگان قربانیان را بر اساس یک رویه عادی یا تعامل ساده از 

 است.

 

 

                                                           
منظور آشتی بین اقشار مختلف جامعه، اند، بهی موقت، به نحوی از انحاء درگیر بودهایجاد ادارههای متخاصم که قبل از های سیاسی و طرفتمامی جناح -1» 1

ستفید ی ملی و عفو عمومی بوده، از تمام حقوق قانونی خویش می مصالحهتحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان، مشمول برنامه

هایی که تا هنوز در مخالفت مسلحانه با جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته و بعد آن عده اشخاص و گروه -2 گیرند.و قضایی قرار نمی بوده، مورد تعقیب عدلی

ان احترام گذاشته، تی جمهوری اسالمی افغانسی ملی بپیوندند و به قانون اساسی و سایر قوانین نافذهاز انفاذ این مصوبه دست از مخاصمت کشیده، به روند مصالحه

العبدی و جزایی اشخاص علیه اشخاص را در این ماده دعوی حق 2و  1های احکام مندرج فقره -3 گردند.آن را رعایت نمایند، از مزایای این مصوبه، مستفید می

 (1387قانون مصاحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی  3)ماده  نماید.مورد جرایم فردی، اخالل نمی
2 https://twitter.com/OCS_AFG/status/990568177263312900 
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 قربانیانصدمات وارده بر 

دهد  که قربانیان مصاحبه گردیده است، نشان می 3والیت 30 قربانی در 3129مطالعات میدانی این تحقیق که در آن با 

اند که یک تأیید نموده (%62)نفر آنان  1934نفر  3129اند. مثال از میان بعضا چند نوع صدمه را یکجا متحمل گردیده

 .انددادهازدستصمات مسلحانه یا حمالت تروریستی یا چند عضو خانواده خویش را در مخا

 مخاصمات جهیدرنت( تأیید نموده است که یک یا چند عضو خانواده وی یا شخص خودش %38نفر آنان ) 1190هچنین 

اند که عضوی از خانواده گفته شوندگانمصاحبه( از %1.46نفر ) 46اند. مسلحانه یا حمالت تروریستی زخمی گردیده

 قوداالثر گردیده است.آنان مف

( %25.3نفر ) 791. اندشدهگرفتهاند که خود یا بستگان آنان به گروگان ( از قربانیان تأیید نموده%1.55نفر ) 47همچنین 

نفر  794خویش محروم گردیده،  تیترب( از حق تعلیم و %14.7نفر ) 459 دادهازدستخانه و سایر ملکیت خود را 

اند که به دلیل مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی از محل زندگی تأیید نموده انشوندگمصاحبه( از 25.4%)

( %5.4نفر ) 170( از آنان یا یکی از بستگان آنان معلول گردیده است.%13.5نفر ) 423اند. اصلی خویش بیجا گردیده

 .اندقرارگرفته اند که با آنان بدرفتاری شده و مورد شکنجهگفته

 درخواست حمایت

دهند را تشکیل می شوندگانمصاحبه %57.9نفر که  1813نفر که با آنان مصاحبه صورت گرفته است  3129از مجموع 

 1316 کهیدرحالاند. که برای دریافت حمایت یا کمک به دولت و سایر نهادهای حمایتی مراجعه نموده اندتأیید نموده

اند که برای درخواست حمایت یا کمک به دولت یا دیگر نهادهای دهند گفتهرا تشکیل می %42.1نفر دیگر که 

 اند.حمایتی مراجعه نه نموده

 دالیل قربانیان برای عدم درخواست حمایت از دولت

( %13.9نفر ) 183ماد به دولت، ( به دلیل عدم اعت%22)نفر  289اند قربانی که درخواست حمایت نه نموده 1316از میان 

( به دلیل ترس از %0.99نفر ) 13به دلیل ترس از تعقیب نیروهای مخالف دولت،  (%5نفر ) 66به دلیل عدم دسترسی، 

( به دلیل خواست شخصی، برای %38.2نفر ) 503ی از حقوق قربانی،خبریب( به دلیل %19.2نفر ) 253عاملین قضیه، 

                                                           
، کندز، کابل، هارقند، فراه، ابیفار، غوری، غزن، سمنگان، سرپلی، کندیدا، خوست، جوزجان، تخار، ایپکت، پروان، بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام، سیبادغ، ارزگان3 

 .هلمند، هرات، مروزین، نورستان، ننگرهاروردک،  دانیم، لوگر، لغمان، کنرها
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خاصی برای عدم مراجعه خویش جهت  لی( دل%0.7)نفر  9اند. درنهایت جعه نه نمودهدرخواست کمک به دولت مرا

 .انددرخواست کمک از دولت نداشته

 قربانیان به شمول دولت کنندهتیحمانهادهای 

نفر که با آنان مصاحبه صورت گرفته است  3129( از میان %75نفر ) 2353دهد که نشان می شوندگانمصاحبهپاسخ 

هیچ  تیموردحمااند که تاکنون ( گفته%25نفر ) 773 . ولیاندقرارگرفتهو کمک  تیموردحمااند که ودهتأیید نم

 اند.نهادی قرار نگرفته

 گردد:اند شامل زیر مییاد نموده کنندهکمکنهادهای  عنوانبهها از آن شوندهمصاحبهنهادهای که قربانیان  

 گرده است. را کمک شدهتیحما شوندگانمصاحبه( %13.7) نفر، 323 تاکنونمقام ریاست جمهوری که 

 ونیسی( کم%0.8نفر ) 18عمومی امنیت ملی  استی( ر%6.2نفر ) 146وزارت امور داخله  (%0.3نفر ) 8وزارت دفاع ملی 

( %0.7) نفر 16( وزارت معارف %15.2نفر ) 358صحت عامه  ( وزارت%3.6نفر ) 85مستقل حقوق بشر افغانستان 

( وزارت امور مهاجرین و %0.1نفر ) 3( وزارت عدلیه %23.5نفر ) 553 نیمعلولکار، امور اجتماعی، شهدا و  وزارت

( سارنوالی %0.3نفر ) 6( محاکم %2.8نفر ) 66ولسوال ( %7.1نفر ) 168( مقام والیت %9.1نفر ) 215عودت کنندگان 

افراد ( %1.4نفر ) 33( جامعه مدنی %5.1نفر ) 120للی الم( نهادهای بین%4نفر ) 94( اداره ضد حوادث %0.5نفر ) 11

( از قربانیان مصاحبه شده را حمایت %3.1نفر ) 73المللی سایر نهادهای ملی و بین تیدرنها( و %2.4نفر ) 57 ریخ

 اند.نموده

 های که از قربانیان صورت گرفته استنوع حمایت

های نقدی از یک هزار تا اند که کمکنفر اظهار داشته 964شامل این تحقیق،  شدهتیحماقربانی  2353از میان 

 اند:افغانی قرار زیر دریافت نموده ونیلیمکی

هزار هزار تا بیستاز ده (%3.7)نفر  87هزار افغانی. هزار تا دهاند که از یکدهد گفتهرا تشکیل می %3.3نفر که  78

( %18.3نفر ) 430هزار افغانی، هزار تا پنجااز سی (%10.4نفر ) 245نی، هزار افغاهزار تا سی( از بیست%4نفر ) 94افغانی، 

صدهزار  ( از پنج%0.1نفر ) 2صدهزار افغانی، هزار تا پنجصد( از یک%1.2نفر ) 28صد هزار افغانی، کهزار تا یاز پنجا

مالی دریافت نه نموده و از  تیحما( .%59) ماندهیباقنفر  1389اند. نموده افتیدرافغانی، کمک نقدی  ونیلیمکتا ی

 اند.ها برخوردار گردیدهسایر حمایت
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های صحی، اعزام به مراسم حج، دریافت مواد غذایی، دریافت نمره زمین، جبران خسارت مالی و دریافت کمک

 .اندنمود دههای است که قربانیان دریافت شناسایی عاملین و رسیدگی قضایی، جزء سایر حمایت تیدرنها

 شدهارائههای ی از حمایتمندتیرضا

اند که گردد تأیید نمودهرا شامل می شدگانتیحماکل  %6.3نفر که  149دهد که تنها مطالعات کمیسیون نشان می

های اند که حمایتگفته هاشدهتیحما %36.6نفر  861ولی بوده است.  بخشتیرضابرای آنان  شدهارائههای حمایت

 نبوده و کافی نیست. بخشتیرضا شدهارائه

هیچ نظری در این  ماندهیباق( %27.9نفر ) 656خوانده و  بخشتیرضاها را تا حدودی تیحما %29.2نفر شامل  687

 زمینه نداشته است.

 های قربانیان برای بهبود حمایتپیشنهاد

که دولت باید برای حمایت  اندگفته( %26.7) شوندگانمصاحبهنفر از  834دهد که این تحقیق نشان می معلومات

نفر  103اند، پیشنهاد مطرح نموده عنوانبه( تأمین امنیت را %8.9نفر ) 280را داشته باشد.  داردوامهای قربانیان، برنامه

خدمات  ارائه( %1.3نفر ) 41و تحصیالت عالی،  تیترب( ایجاد زمینه تعلیم و %1.5نفر ) 46( ایجاد زمینه کار، 3.3%)

( گرفتاری و محاکمه %3.6نفر ) 114( توزیع نمرات زمین، %3.5نفر ) 109بردن فساد،  نیاز ب( %0.2نفر ) 7حی، ص

 اند.نظری خاصی در این زمینه نداشته ماندهیباق( %51نفر ) 1595اند. پیشنهاد مطرح نموده عنوانبهعاملین قضیه را 

 از حقوق قربانیان تیحماعدمپیامدهای 

برای قربانیان سبب فاصله جدی میان مردم و  داردوامهای حمایتی لت در این زمینه و نداشتن برنامهعدم توجه دو

 های اقتدار و قدرت مشروع نظام و حاکمیت از بین خواهد رفت.پایه تیدرنهاحاکمیت گردیده و 

 ان یادولت از حقوق قربانی تیحماعدم اند کهکردهدهند تأکید را تشکیل می شوندگانمصاحبهگل  %89نفر که  2776

 ببیند. بیآس زینی دولت به آنان، سبب گردیده است تا سایر حقوق بشری قربانیان توجهکم

دولت از قربانیان یا عدم مراقبت از زخمیان سبب گردیده است که حق  تیحماعدماند که ( گفته%18.8نفر ) 522 

 حیات بستگان آنان نقض گردد.

حق آزادی و امنیت شخصی، حق طی مراحل قانونی، حق مالکیت، حق مسکن مناسب، حق نقض حق کرامت انسانی، 

، حق دسترسی به خدمات صحی، حق دسترسی به سطح مناسب زندگی، حق ازدواج و تشکیل خانواده، تیتربتعلیم و 
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فکر و  حق آزادی گشت و گزار و اقامت، حق داشتن کار، حق آزادی اندیشه، ضمیر و مذهب، حق آزادی عقیده،

ی، فرهنگی و صنفی، حق آزادی تجمعات از سایر حقوق بشری اجتماعهای و فعالیت بیان، حق مشارکت سیاسی

ض گردیده دولت از قربانیان نق تیحماعدمتوجهی و بی جهیدرنتاند که بعد از قربانی شدن آنان بوده شوندگانمصاحبه

 است.

 عامالن قربانی

این تحقیق گردیده، پرداخته  شوندهمصاحبه 3129ایایی که منجر به قربانی شدن این بخش صرف به تفکیک عامالن قض

 است.

( %18قضیه ) 562( گروه طالبان، عامل %47.5قضیه ) 1485عامل  شوندگانمصاحبهاز  آمدهدستبهبر اساس اطالعات 

( %1.4قضیه ) 43( نیروهای پاکستانی، عامل %1.7قضیه ) 54( شبکه حقانی، عامل %1.4قضیه ) 43گروه داعیش، عامل 

لیس نیروهای پو %0.9 هیقض 29( نیروهای مسلح غیر مسؤول، عامل %5.7قضیه ) 179های تروریستی، عامل سایر گروه

( نیروهای %3.7قضیه ) 115( نیروهای امنیت ملی، عامل %0.3قضیه ) 8( پولیس محلی، عامل %1.9قضیه ) 59ملی، عامل 

( شناسایی %16.9قضیه ) 528باشد. عامل ( نیروهای خیزش مردمی می%0.8قضیه ) 24المللی حامی دولت و عامل بین

 ست.نامعلوم بوده ا شوندگانمصاحبهنگردیده و به گفته 

 عامهمطالعه تفصیلی جلسات استماع

 13جلسه بوده است که در  13دهد که مجموع جلسات عامه این تحقیق نشان میمطالعات تفصیلی جلسات استماع

. افزایش ناامنی و خشونت، افزایش تعداد قربانیان نموده بودندشرکت  هادر آننفر  1132والیت کشور دایر گردیده و 

وده های بترین پرسشهای دولت از این قربانیان، مهمسلحانه و حمالت تروریستی و حمایتغیرنظامی مخاصمات م

 است. قرارگرفتهسخنرانان و اشتراک کنندگان  موردتوجهعامه که در جلسات استماع

 ی و خشونتناامنالف: افزایش 

اشتراک کنندگان جلسات های ترین نگرانییکی از مهم های اخیری و خشونت در سالناامن روزافزونافزایش 

عامه، مطرح گردیده و مباحث مربوط به پرسش و پاسخ جلسات استماع هایسخنرانعامه بوده است که در جریان استماع

های اخیر سبب گردیده است که ی و خشونت در سالناامن است. سخنرانان و اشتراک کنندگان باور داشتند که

رو گردند. اشتراک کنندگان جلسات و با تهدیدهای جانی و مالی روبه دهداازدستشهروندان کشور امنیت خویش را 
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ها سبب گردیده است تا شهروندان کشور از محل زندگی ی و افزایش خشونتناامناند که نموده دیتأکعامه استماع

توسط دولت  یهای امنیتتأمین امنیت و بازنگری برنامه نیبنابراخویش بیجا شده یا دست به مهاجرت بزنند.

 عامه بوده است. های اشتراک کنندگان جلسات استماعترین خواستهیکی از مهم

 ب: افزایش تعداد قربانیان

های اخیر سبب گردیده است که به تعداد قربانیان ملکی نیز های مسلحانه و حمالت تروریستی در سالافزایش جنگ

 افزوده گردد. 

وده و معیارها و المللی بشردوستانه نبمطابق حقوق بین تنهانهلحانه در افغانستان به بارو اشتراک کنندگان، منازعات مس

کند بلکه حقوق که دین مقدس اسالم در جریان جنگ معرفی نموده است، نیز اصولی مربوط به آن را رعایت نمی

 گردد.رعایت نمی

ها و مسافران، عدم حمله حمله به شاهراهها، عدم عدم حمله به اماکن عامه مثل مسجد، مکتب، فروشگاه ها؛خواست

و رعایت اصول و معیارهای حقوق بشردوستانه و حقوق اسالم در جریان  وزنانبه مردم ملکی، احترام به حقوق اطفال 

عامه این تحقیق بوده است که بار بار و های اشتراک کنندگان جلسات استماعترین خواستهجنگ و منازعات، از مهم

 است. قرارگرفتهن جلسات توسط اشتراک کنندگان، مورد تأکید در تمامی ای

 ج: حمایت از قربانیان

یه، های امنیقوماندانی و شهدا و معلولین، اجتماعرؤسای کار، امور  خصوصبهبر اساس سخنان رؤسای دوایر دولتی 

ها، دولت سعی نموده است در حد امکانات خویش، در والیت صحت عامهرؤسای نهادهای عدلی و قضایی و رؤسای 

 یقرار دهد. ولی نمایندگان قربانیان و برخ تیموردحمای را ستیتروری مخاصمات مسلحانه و حمالت رنظامیغقربانیان 

 شدهنجاماهای اند که حمایتاز نمایندگان ادارات دولتی به مشکالت موجود در این زمینه نیز اشاره نموده و اظهار داشته

از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بسیار اندک بوده و نیازمند توجه بیشتر از سوی دولت افغانستان 

 است.

 گروپمطالعه تفصیلی جلسات فوکس

 تیدرنهاو  گرفتهصورت  بحثنفر  677جلسه با اشتراک  33گروپ روی پنج پرسش عمده در سات فوکسدر جل

 ی و تنظیم گردیده است.بنددستهها، به تمامی پرسش کنندگانشرکتپاسخ 
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 های اصلیپرسش

برای وم: دسؤال  در کشور چیست؟ مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی عوامل افزایش قربانیان و سؤال اول: علل

حمایت  برایی باید انجام شود؟ سؤال سوم: کارهاچهکاهش تعداد قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی، 

چه  ،فالساالن و اطزنان، کهن خصوص، بهتروریستی حمالتمسلحانه و  مخاصماتاز قربانیان و بازماندگان قربانیان 

باید صورت  یرسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت چه اقدامات برای سؤال چهارم: د؟گردتدابیری باید اتخاذ 

و  مخاصمات مسلحانهناشی از  های مالیتمنظور جلوگیری یا کاهش خسارشما به هایشنهادیپسؤال پنجم:  گیرد؟

 در سطح ملی چیست؟ حمالت تروریستی

 :الف: نتایج بحث روی سؤال اول

امل علل و عو عنوانبهگروپ در مورد پرسش اول، موارد زیرا جلسات فوکس کنندگانشرکتبندی نظریات جمع

 ؛است قراردادهافزایش قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی، مورد تأکید 

 ؛متخاصمهای المللی بشردوستانه توسط گروهعدم رعایت قوانین جنگ و قواعد و اصول حقوق بین .1

بق با مطا ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  جرایم علیه عدم محاکمه عاملین جرایم جنگی، .2

 تعهدات دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

 سپر جنگی؛ عنوانبهاستفاده از مردم غیرنظامی  .3

 های مخالف دولت و افزایش حمالت انتحاری؛تغییر استراتژی جنگی گروه .4

 در مناطق مسکونی و عامه؛ خصوصبه هااستفاده از تسلیحات سنگین در جنگ .5

 ؛ضعف حکومت و نهادهای امنیتی و کشفی .6

 جاسوسی خارجی؛ هایو سازمان کشورهاهای تروریستی از سوی های مخالف دولت و جریانحمایت گروه .7

ب های تروریستی با استفاده از فرصت مناسهای مخالف دولت و جریانتوسعه گروه جهیدرنتگسترش جنگ  .8

عدالتی سربازگیری از میان مردم فقیر، بیکار و کسانی که به نحوی از دولت فاصله گرفته و خود را قربانی بی

 کنند؛یا برخورد تبعیض گرایانه دولت، فکر می

های فکری افراطی که تاکنون نقش مؤثری را در توسعه دولت بر مدارس دینی و رشد جریان کنترلعدم  .9

 جنگ داشته است؛
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 ؛افراطیجدید  یهاظهور گروه .10

 ؛تغییرماموریت ناتو از حالت جنگی به مشاوره .11

 ؛صلح نیضعف روحیه وحدت ملی و نبود اراده ملی برای تأم .12

 ی؛المللنینیروهای نظامی ملی و ب کامل بینعدم هماهنگی  .13

 آنان؛جنگی  یهاپائین بودن مهارتی دفاعی و امنیتی کشور و نوپا بودن ساختارها .14

 دفاعی و امنیتی؛ نبود برنامه استراتژیک جنگی در نهادهای ملی .15

 ؛مسلح غیر مسؤولها و افراد افزایش تعداد گروه .16

 ؛امنیتی یموجودیت فساد در نهادها .17

 های تروریستی؛و جریان نیمخالفدر برخوردش با  گرایانه دولت مصلحتمدارا و سیاست  .18

 :ب: نتایج بحث روی سؤال دوم

گروپ تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت جلسات فوکس نکاکنندهشرکت

 کاهش تعداد قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالتتروریستی، در پاسخ به پرسش دوم این جلسات که به راهکارهای 

 اند؛نموده ارائهنظریات زیر را تروریستی اختصاص داشت، 

 ؛متخاصمهای المللی بشردوستانه توسط طرفرعایت قوانین جنگ و قواعد و اصول حقوق بین .1

ا تعهدات بق بمطا ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  محاکمه عاملین جرایم جنگی، جرایم علیه .2

 دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

 سپر جنگی؛ عنوانبهعدم استفاده از مردم غیرنظامی  .3

 ی؛مسکونجلوگیری از حمالت انتحاری و گسترش جنگ در مناطق  .4

 در مناطق مسکونی و عامه؛ خصوصبهها مدیریت جنگ و عدم استفاده از تسلیحات سنگین در جنگ .5

 ؛های امنیتی و کشفینهاد تقویت .6

ی جاسوس هایی دولت در روابطش با کشورهای جهان و متقاعد ساختن کشورها و سازمانپلماسیدتقویت  .7

 های تروریستی در همکاری با سازمان ملل متحد؛های مخالف و جریاناز گروه تیحماعدمخارجی به 
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ستی های تروریهای مخالف دولت و جریانجلوگیری از توسعه گروه جهیدرنتجلوگیری از گسترش جنگ  .8

ها از میان مردم با از بین بردن فاصله موجود بین مردم های مناسب سربازگیری این گروهو از بین بردن فرصت

 و دولت؛

 عدالتی در روابط دولت با مردم؛مبارزه با تبعیض و بی .9

 راطی؛های فکری افرس دینی به هدف جلوگیری از رشد جریانهای نظارتی بر مداتقویت و گسترش برنامه .10

 ؛صلح نیروحیه وحدت ملی و اراده ملی برای تأمتقویت  .11

 ی؛المللنینیروهای نظامی ملی و ب کامل بینهماهنگی ایجاد  .12

 تقویت مهارت و دانش جنگی ساختارهای دفاعی و امنیتی کشور؛ .13

 دفاعی و امنیتی؛ ملی طرح و تدوین برنامه استراتژیک جنگی در نهادهای .14

 ؛امنیتی یفساد در نهادها از بین بردن .15

 های تروریستی؛تقویت همکاری مردم با دولت در مبارزه با مخالفان مسلح و جریان .16

 زمینه درست اندیشی وآوردن  به وجودو  طیوتفردوراز افراطمبانی اخالقی، اعتقادی و دینی به تتقوی .17

 ؛در جامعه یی،گرااعتدال

 نهای بمب افگطیاره های مرتبط به استفاده از تسلیحات انفجاری ورهنمود واضح، مقررات و طرزالعمل تهیه .18

 ؛نظامی

یق ایجاد یک واحد اختصاصی در دولت برای تحقو  پالیسی ملی جلوگیری از تلفات افراد ملکینهایی سازی  .19

 و حمالت تروریستی؛های ناشی از واقعات منازعات مسلحانه تمام آسیب

 ؛های مردمیو ملیشهغیر مسؤول مسلح  یهاگروهخلع سالح کامل  .20

 :ج: نتایج بحث روی سؤال سوم

 خاصماتمحمایت از قربانیان و بازماندگان قربانیان پرسش سوم مبنی بر اتخاذ تدابیر از سوی دولت در  در پاسخ به

وپ به فقرات گرجلسات فوکس گانکنندشرکت، ساالن و اطفالزنان، کهن خصوص، بهتروریستی حمالتمسلحانه و 

 اند؛زیر توافق داشته
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ا تعهدات مطابق ب ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  محاکمه عاملین جرایم جنگی، جرایم علیه .1

 دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

 ؛مبارزه با تبعیض و فقراز قربانیان از طریق حمایت عاطفی و روانی  .2

 و تصویب قانون جبران خسارت قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی؛ تهیه .3

 تطبیق برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان؛ .4

 رعایت قانون حقوق و امتیازات معلولین؛ .5

 های تروریستی؛های مخالف و جریاننفی سیاست مدارا و مصلحت با گروه .6

مخاصمات  گانهدیدی با مجروحین و آسیب درمانروانصحی و خدمات  هایتقویت و تداوم همکاری .7

 مسلحانه و حمالت تروریستی از سوی دولت؛

یها به محالت سکونت اصلداخلی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آن یهاشده جایرسیدگی به وضعیت ب .8

 ؛شان

 ان مخاصمات مسلحانه و حمالتقربانی و تحصیالت عالی خاص برای تتعلیم و تربی هایهزمینفراهم آوری  .9

 تروریستی؛

 برای قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی؛کار های فراهم آوری زمینه .10

 :د: نتایج بحث روی سؤال چهارم

رسیدگی به جرایم جهت  ازیموردندر مورد اقدامات گروپ این تحقیق که بحث روی سؤال چهارم جلسات فوکس

 پرسیده شده بود، به نتایج زیر رسیده است؛جنگی و جنایت علیه بشریت 

ا تعهدات مطابق ب ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  محاکمه عاملین جرایم جنگی، جرایم علیه .1

 دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

ون هیچ بدمجازات و  توسط دولت محکمه خاص رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریتتأسیس  .2

 عاملین این جرایم؛مالحظه 

مکار هکه در تداوم جنگ و خصومت در افغانستان دست داشته و  هایدولتی جهت معرفی پلماسیدتقویت  .3

 جزایی؛ یلالملنیه محکمه بب عنوان شریک جرم جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت،بهباشند، میم زتروری
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 به دلیل ضعف نهادهای عدلی ادشدهجهت رسیدگی به جرایم ی المللی جزاییمطالبه همکاری از محکمه بین .4

 این جرایم در حال حاضر؛و قضایی افغانستان در رسیدگی به 

 ؛از بین بردن فرهنگ معافیت  .5

 ؛حمایت از متضررین .6

 محاکمه مجرمین. درروند جلوگیری از مداخله احزاب سیاسی .7

 :هـ: نتایج بحث روی سؤال پنجم

گیری یا جلو جهت این جلسات کنندگانشرکتهای مشخص پیشنهادروپ که به گآخرین پرسش جلسات فوکس

ده بندی گردیمخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی، ارتباط داشت، ذیالً جمعناشی از  های مالیتکاهش خسار

 است؛

 های مالی ناشی از مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی؛تهیه و تصویب قانون جبران خسارت .1

رفتاری جهت  هایمکانیزمراهبردها و و ایجاد و دفاعی ملی امنیتی  مهارت و دانش جنگی نهادهایتقویت  .2

 المللی، در جریان جنگ؛رعایت حقوق جنگ و قواعد و اصول حقوق بشردوستانه بین

های تروریستی به رعایت قوانین جنگ و قواعد و اصول حقوق های مخالف و جریانگروه توجهجلب .3

 المللی؛ینبشردوستانه ب

 ؛آوردن صلح .4

 ؛همکاری و روحیه همدیگر پذیری تتقوی .5

 ؛دور از محالت مسکونی هاینظامی در قرارگاهنیروهای استقرار  .6

ا تعهدات مطابق ب ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  محاکمه عاملین جرایم جنگی، جرایم علیه .7

 دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

 ؛نهادهای عدلی و قضاییبین بردن فساد در  از .8

 و دفاعی کشور؛نیروهای امنیتی  بینهماهنگی بیشتر ایجاد  .9

 ؛ماز بین بردن فساد اداری و تبعیض در درون نظا .10
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 مقدمه

زم در زمینه حمالت مسلحانه و تروری یرنظامیغهای که قربانیان چالشحقوق بشر افغانستان با درک  کمیسیون مستقل

قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمایت از حقوق  باشند، تحقیق ملیبا آن مواجه میهای حقوقی و ساختاری حمایت

های تا عالوه بر دادخواهی مؤثر برای حقوق قربانیان خصومت ا اهداف مشخصی آغاز نمودب در افغانستان را تروریزم

ن طرفی توجهجلباندازی گفتمان ملی، خواستار توقف جنگ در مرحله نخست و مسلحانه و تروریزم ضمن راه

 وستانهالمللی حقوق بشردر حمایت از افراد ملکی در جریان جنگ بر اساس اصول و معیارهای بینمخاصمات مسلحانه ب

مات قربانیان مخاص در زمینه حمایت از حقوقجامع و پاسخگو گردیده و بر ضرورت تدوین و تصویب یک قانون 

 مسلحانه و تروریزم در سطح ملی، تأکید نماید.

به مناسبت  1396اسد  25 خیبه تار برنامه کهل حقوق بشر افغانستان در نخستین داکتر سیما سمر رئیس کمیسیون مستق

بار »آغاز کار تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم برگزار گردیده بود، اظهار داشت؛ 

در  که یسانکبیشتر . است یرنظامیغدر افغانستان بر دوش مردم حمالت تروریستی های مسلحانه و خصومتسنگین 

امل باشند که زنان و اطفال نیز شی میرنظامیغشوند افراد جریان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی قربانی می

از محل زندگی خویش بوده و به مناطق امن یا  شدن جایبی، مجبور به ناامنها به دلیل تعداد زیاد از خانوادهآن است. 

 زمیرورتو های مالی ناشی از مخاصمات مسلحانه کنند. خسارتو پناهندگی اختیار میبیرون از کشور مهاجرت نموده 

از حقوق  نیز در حمایت جامعیکدام راهکار یا میکانیزم  تاکنوناست که متأسفانه  یرنظامیغمتوجه مردم  عمدتاًنیز 

 نکات مهم این فصل

 های قضایی قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم با نوعی چالش قانونی باتوجه به نافذ بودن قانون دولت افغانستان در زمینه حمایت

 باشد؛عفو روبرو می

  ته قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی را نداشدولت افغانستان تا کنون مبنای قانونی و حقوقی مورد نیاز جبران خسارت

 های مالی بر اساس یک تعامل ساده و رویه عادی صورت گرفته است؛و پرداخت کمک

 دارد تا  المللی جزایی ملحق گردیده است وظیفههای جنیوا و اساسنامه محکمه بیندولت افغانستان با توجه به این که به کنوانسیون

 جنگی، جرایم نسل کشی و جرایم ضدبشریت را مطابق با رهنمودهای این اسناد مجازات کند.  مجرمین جرایم
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ا بتواند اندازی این تحقیق ملی نمود تبه همین دلیل کمیسیون سعی در راه در سطح ملی وجود ندارد. یرنظامیغقربانیان 

اصمات ی مخرنظامیغزمینه را برای تدوین راهکار مناسب و جامعی حقوقی و ساختاری جهت حمایت مؤثر از قربانیان 

 «مسلحانه و حمالت تروریستی به وجود آورد.

ت که رهبری پیش برده شده اس« تیم برگزاری تحقیق ملی»وان با عن ونیسیکماین تحقیق توسط یک تیم از همکاران 

اصیل؛  بویان هوتک؛ کمیشنر بخش نظارت و بررسی، محترم ستر جنرال محمد این تیم را محترم مولوی عبدالرحم

یم برگزاری . اعضای تاندداشتهکمیسیون به عهده معاون کمیسیون و محترم حوا علم نورستانی کمیشنر بخش نشرات 

خش ب کنندههماهنگبخش نظارت و بررسی، محترم حسین معین  کنندههماهنگشامل محترم نقیب اهلل بشری 

آمبودزمن، محترم عبداالحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون در کابل، محترم احمد بالل صدیقی سخنگوی 

د ات حقوق بشر و نویسنده این گزارش، محترم محمکمیسیون، محترم محمد عظیم بشارت عضو بخش تحقیق و مطالع

ها الشصمیمانه از ت که اندمعاون بخش دیتابس، بوده بشردوستعالم عزیزی آمر بخش نظارت ویژه و محترم شاهین 

 گردد.و زحمات یکایک آنان قدردانی می

ل وزدمن در دفتر ساحوی کاببخش آمب آمر حمد منیر خاشیو آقای م معاون بخش آمبودزمناز خانم حنیفه گیرووال، 

، همکاری گروپ از صوت به متنعامه و فوکسها و مباحث مربوط به جلسات استماعکمیسیون، که در تبدیل سخنرانی

 گردد. اند نیز قدردانی مینموده

ان و منسوبمقامات والیتی اعم از والیان محترم، قوماندانان امنیه، مسؤوالن جنایی  جانبههمههای همچنین از همکاری

، اعضای جامعه مدنی، اصحاب ماروزارت دفاع ملی و ریاست امنیت ملی، اعضای محترم شوراهای والیتی، علمای ک

 خصوصهبتحقیق ملی این ها که در جریان ها و بزرگان محلی و سایر مقامات مسؤول در سطح والیترسانه، شخصیت

اند، صمیمانه عامه و فوکس گروپ، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را یاری رسانیدهدر برگزاری جلسات استماع

 گرددسپاسگزاری می
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 مأموریت کمیسیون

نامه بن و مطابق با اصول پاریس موافقت به اساس 1381جوزای سال  16 تاریخه بن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستا

 قانون تشکیل، وظایف بر اساسکمیسیون فعالیتش را مبنای حقوقی یافت.  (1382) قانون اساسی 58و با ماده  جادشدهیا

ها دهد که در آن وظایف، اهداف، صالحیتانجام می (1384) های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانو صالحیت

 است. شدهموردی تسجیل  صورتبهتفصیل و و ساختار کمیسیون به

های آموزش حقوق بشر، و در بخش رددفتر والیتی و یک دفتر مرکزی دا 6دفتر ساحوی،  8دفتر شامل  15کمیسیون 

نظارت و بررسی از وضعیت حقوق بشر، آمبودزمن، حمایت و انکشاف حقوق زنان، حمایت و انکشاف حقوق اطفال 

، قیق و مطالعات حقوق بشر، بخش نشراتو حمایت و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت، فعالیت دارد. بخش تح

را دارند.  ها و وظایف خاص خودیتمسئولجزء ساختار کمیسیون بوده و  نیز و شعبات مشورتی بخش دیتابس

 آیند.می حسابهبهای حمایتی، جزء دیگری از ساختار کمیسیون یتمسئولهای مالی، منابع بشری و لوژیستیک با بخش

 :ستا شدههای کمیسیون، اهداف کمیسیون قرار زیر تسجیل تشکیل، وظایف و صالحیتقانون  5ماده  بر اساس

 ؛نظارت بر رعایت حقوق بشر در کشور .1

 ؛آنو حمایت از  تعمیم حقوق بشر .2

 ؛های بشریوضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق و آزادی برنظارت  .3

 ؛تخلفات و موارد نقض حقوق بشردرباره بررسی و تحقیق  .4

 بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشر در کشور. منظوربهاتخاذ تدابیر  .5

دهد قانون اساسی، نشان می 58های کمیسیون را برشمرده و در پیوند با ماده این قانون، وظایف و صالحیت 21ماده 

شواهد  اسناد و دریافت کند. شان،را در مورد نقض حقوق بشری شهروندان هایشکایتکه کمیسیون صالحیت دارد 

به مراجع قانونی ارجاع نماید. کمیسیون از  مربوط به نقض حقوق بشر را و قضایای نمودهآوری مربوط به آن را جمع

 رساند.قربانیان را مساعدت حقوقی می ،طریق نظارت مداوم بر قضیه

اندازی تحقیقات علمی به شمول تحقیق ملی، تهیه و نشر ، راهقانون اساسی و قانون کمیسیون ،مواداین بر بنیاد 

قات تحقی گونهنیازاحاضر نیز یکی ملی که تحقیق  استهای کمیسیون های تحقیقی نیز از وظایف و صالحیتگزارش

 آید.می شماربه 
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 مفاهیم

قرار خواهد گرفت، معنی برخی از کلماتی است که در این  موردمطالعهآنچه که زیر عنوان مفاهیم در این بخش 

 ر حقیقتباشند. این کلمات که د، نیازمند تعریف جداگانه میدر متنگزارش بکار رفته و به دلیل اهمیت این کلمات 

ربانی ق ربانی،، قانیرنظامیغمسلحانه، تروریزم،  مخاصماتآیند، شامل حمایت، می حساببهکلمات کلیدی این متن نیز 

 باشد.مخاصمات مسلحانه و قربانی تروریزم می

 4حمایت

گیرد و زمان بکار قرار می مورداستفاده 5اصطالح حمایت در قانون منازعات مسلحانه در ارتباط با اصطالح احترام

 .6رود که منظور حفاظت از افراد یا اموال در مقابل آثار ناشی از منازعات استمی

ترمینولوژی حقوق به معنی حراست اهالی اراضی مفتوحه از طرف فاتح و حراست جان، مال و ناموس کلمه حمایت در 

 ، آمده است.7اهالی کشور از طرف سلطان

ی، ی در مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریسترنظامیغدر این تحقیق کلمه حمایت به معنی حراست از حقوق قربانیان 

 وی دولت انجام شود.است که باید از س شدهگرفتهدر نظر 

 8مخاصمات مسلحانه

 شود:می های ذیلدرگیری میان گروهاین اصطالح عام شامل 

 ؛9الف: بین دو یا چند دولت

 ؛10ب: بین یک دولت و نهادی غیر از دولت

                                                           
4 Protection. 

5 Respect. 

 89، صفحه ICRCالمللی منازعات مسلحانه، کابل، ناشر: فرهنگ قانون بینپیترو وری، 6 

 1762جلد سوم، صحِف  1378جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، مبسوطی در ترمینولوژی حقوق، نشر: گنج دانش، سال: 7 
8 Conflict armed. 

9 See war. 

10 See War of national liberation. 
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 ؛11های مخالف دولتج: بین دولت و گروه

 13؛12د: میان دو گروه قومی در داخل یک کشور

 14تروریزم

لی قانون و .المللی معاصر کدام تعریفی مشخصی از تروریزم صورت نگرفته استحقوقی بیناد نسدر اتاکنون 

 تعریف نموده است: گونهنیاجلوگیری از تمویل تروریزم جمهوری اسالمی افغانستان این کلمه را 

یا در اصناف و طبقات خاص و یا  ایجاد هراس در مردم منظوربهتروریزم به معنی کارهای جنایی ضد کشور است که 

 .15شوددر عموم خلق، انجام می

تعریف نموده نیز در بند اول ماده سوم خویش از جرایم تروریستی  16قانون جلوگیری از تمویل تروریزم افغانستان

 گردد.جرایم تروریستی شامل چند نوعی از اعمال می»است. بر مبنی این تعریف 

 باشد. دهششناختهی از تمویل تروریزم به حیث جرم، ریجلوگکنوانسیون عملی که مطابق ضمایم مندرج  -1

هشت دقتل یا جراحت شدید یا ایجاد ترس، صورت گیرد و هدف آن از نگاه ماهیت و قرینه  قصدبهعملی که  -2

المللی به انجام یا عدم انجام یک عمل در بین یک جمعیت یا وادار ساختن حکومت یا سازمان بین یافگن

 «.17باشد

بند دوم ماده سوم قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، تروریست را تعریف نموده است. بر اساس این تعریف 

 تروریست شخص حقیقی است که مرتکب یکی از اعمال ذیل گردد:»

 عمداً مرتکب شده یا در جهت ارتکاب آن سعی نموده باشد. میرمستقیغعمل تروریستی را طور مستقیم یا  -1

                                                           
11 See Non-international armed conflict. 

12 See Non-international armed conflict. 

 36پیترو وری، قبلی، صفحه 13 
14 Terrorism. 

 1201جلد دوم، صفحه  1378جعفری لنگرودی، دکتر محمدجعفر، مبسوطی در ترمینولوژی حقوق، نشر: گنج دانش، سال: 15 

 1393سنبله  17مورخ  1146دولت جمهوری اسالمی افغانستان، وزارت عدلیه، قانون جلوگیری از تمویل تروریزم، نشر جریده رسمی شماره 16 

 3ماده  1همان، بند 17 
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 عمل تروریستی معاونت یا اشتراک نموده باشد.در ارتکاب  -2

داده  تیاهدی یا رهبری نموده یا دیگران را به ارتکاب جرم تروریستی دهسازمانارتکاب عمل تروریستی را  -3

 باشد.

عمداً و به هدف پیشبرد اعمال تروریستی با گروهی که هدف مشترک برای انجام اعمال تروریستی دارند  -4

ها همکاری اطالع از اهداف گروه متذکره مبنی بر انجام اعمال تروریستی با آن دباوجوهمکاری نموده یا 

 «.18نماید

 زنند.ها دست به انجام اعمال تروریستی میگردد که در آن تروریستدر این تحقیق تروریزم به جریانی اطالق می

 19قربانی

، قربانی خشونت، به دو کته گوری بارخشونت کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت جرایم 2ماده  1مبتنی بر مفاد بند 

 شودافراد گفته می

 خشونت متحمل گردیده باشد؛ جهیدرنت طور مستقیم آسیب جدی راکسی که خود به -1

 .20باشند دادهازدستخشونت  جهیدرنتوابستگان کسانی که جانش را  -2

فشار خطرناک جسمی یا روحی  نوارد کرد، به معنی 21قربانی کردنالمللی منازعات مسلحانه، در فرهنگ قانون بین

 .22ممنوع است یرنظامیغاست که اعمال آن بر جمعیت 

مستقیم یا غیرمستقیم در اثر  صورتبهکه به نحوی از انحا  شودیمدر این تحقیق قربانی به شخص غیرنظامی گفته  

 باشد. دهیدبیآسمخاصمات مسلحانه و تروریزم 

 23قربانی مخاصمات مسلحانه

                                                           
 3ماده  2همان بند 18 

19 victim 
20 European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, 24 November 1983 article: 2 

21 Victimization. 

 117پیترو وری، قبلی، صفحه: 22 
23 Victim of armed conflict. 
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ویش گردد که جان، مال یا بستگان خی میرنظامیغدر این تحقیق اصطالح قربانی مخاصمات مسلحانه شامل تمام افراد 

کند باشند. فرق نمی دادهازدسترا در جریان مخاصمات مسلحانه بین نیروهای دولتی و مخالفان دولت و تروریستان 

 نیبنابرا .المللی آنو حامیان بین یروهای وابسته به دولتمسلح دولت باشد یا ن مخالفانکه عامل آن تروریستان و 

انه، مخاصمات مسلح و مجروحان غیرنظامی شدگانکشتهگان و بستگان ، مجروحان، مال از دست دادهشدگانکشته

 شوند.قربانیان مخاصمات مسلحانه گفته می

 24قربانی تروریزم

ویش گردد که جان، مال یا سالمتی یا بستگان خی میرنظامیغد در این تحقیق اصطالح قربانی تروریزم شامل تمام افرا

 باشند. دادهازدسترا در حمالت تروریستی 

  

                                                           
24 Victim of terrorism. 
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 تحقیق ملی

 رد عمده ترین و جدی ترین موضوعات حقوق بشری است که بررسی وضعیت برای تحقیق ملی یک روش جدید

 ینهادهای دولتی و غیر دولتی با رویکرد دادخواهانه و آگاه شامل نهادهای دست اندرکارهمکاری و هماهنگی با سایر 

. تحقیق ملی یکی از موثرترین روش های پرداختن به موضوعات و مسایل حقوق شودبه پیش برده می ،وضعیتاز  دهی

با  قمی دهد این تحقیبوده که ریشه ها و عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی آنرا مورد مطالعه و تحلیل قرار  یبشر

وضوع م دست آمده از تحقیقات میدانی، وضعیتوره های متخصصین، آگاهان به موضوع، و معلومات بهمشاستفاده از 

 نهادپیشجهت حل مشکل، راهکاری های موثری را ، در آن های موجودو با دریافت  چالش مورد مطالعه را توصیف

برنامه شده و مشکالت اد ذیدخل، قربانیان نیز شامل افر ها ومی نماید. در تحقیق ملی عالوه بر شامل ساختن سازمان

 ها مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.  آن

کند موضوع مورد تحقیق را به عنوان گفتمان در سطح ملی مطرح ، تالش میدر برنامه تحقیق ملی با شامل ساختن مردم

یکی از اهداف مهم و از موضوع، ی دهی مردم و با قوت تمام هدف آموزشی را درمیان مردم تعقیب نماید. آگاه

 بنیادی تحقیق ملی است. 

 

 روش تحقیق ملی

ر این تحقیق د پاسفیک تعریف شده است.ـشود که در بسته آموزشی مجمع آسیااساس روشی انجام میتحقیق ملی بر

آوری معلومات وجود دارد که هرکدام به دیگر نیز برای جمعدو وسیله مهم یخانهعالوه بر سوالنامه و مطالعات کتاب

دهد؛ این دو وسیله شامل جلسات بوده و معلومات مهمی را در اختیار محقق قرار مینوبه خود دارای اهمیت خاصی 

کنندگان شامل های اشتراکدو جلسه که در آن نظریات و دیدگاهد. هرگردگروپ میعامه و جلسات فوکسماعاست

 های کشور، اعضای جامعه مدنی و فعاالنهای محلی در سطح والیات و ولسوالیکارمندان و مسئوالن بلندپایه حکومت

ها و فرهنگیان، اعضای نهادهای اقتصادی و اجتماعی و گان و متخصصان، اصحاب رسانهیافتهحقوق  بشر، تحصیل

برخی از معلومات شوند. ترین مستندات تحقیق ملی شمرده میاز مهم شود،آوری میعامه مردم درباره موضوع، جمع

 گیرد.وسیله مصاحبه مستقیم با متخیصصین و اهل خبره تهیه شده و در متن تحقیق مورد استفاده قرار میبه

 گردد.نمایند، در سطح والیت یا زون برگزار میها شرکت مینفر در آن 100تا  50جلسات استماع عامه که معموال 

 ای و مسؤوالن نهادهایمدنی، فعاالن رسانهدر این جلسات از تمامی مقامات بلند پایه  دولتی و فعاالن نهادهای جامعه

آید تا معلومات خویش در رابطه به موضوع را ارایه و ضمن برشماری المللی و اهل خبره دعوت به عمل میبین

 ی مشخصی را نیز با توجه به تجارب عملی خویش، پیشنهاد نمایند.های موجود در زمینه، راهکارهامشکالت و چاللش
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نجانیده گتحقیق تمامی اشتراک کنندگان، یاداشت گردیده و در گزارش نهایی  ها و پیشنهادهایآرودها، چالشدست

 شود.می

ه، اهل نفر از فعاالن جامعه مدنی، اصحاب رسان 35تا  15همچنین در جلسات فوکس گروپ که با شرکت حدودا 

 های اصلی مربوط به موضوع بحثگردد، روی پرسشها برگزار میخبره و برخی از مقامات دولتی در سطح ولسوالی

صورت گرفته و نتایج بحث و گفتگو با دقت ثبت و یاداشت برداری گردیده و در گزراش نهایی مورد استفاده قرار 

 گیرد.می

 جلسه 33و  25والیت 13عامه را در جلسه استماع 13فغانستاندر این تحقیق ملی کمیسیون مستقل حقوق بشر ا

  ه است.برگزرا نمودکشور،  26والیت 29گروپ را در فوکس

تن  677گروپ به کنندگان جلسات فوکسشرکتنفر و تعداد  1132عامه به کنندگاان جلسات استماعتعداد اشتراک

در  بندی شده وآوری و با دقت دستهکنندگان درباره موضوع جمعشرکتهای  تمامی رسند. نظریات و دیدگاهمی

 تهیه گزارش نهایی، مورد استفاده قرار گرفته است. 

، مصاحبه صورت 27والیت کشور 30تن از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی در   3129عالوه بر این با 

 spssها از طریق بانک معلوماتی کمیسیون توسط برنامه تکمیل گردیده است. معلومات سوالنامهته و سوالنامه گرف

قرار  مورد استناددر متن گزارش ، در زمینه تأیید صحت معلوماتهای متعارف تحلیل شده و با سپری کردن آزمون

 گرفته است.

آوری گردیده است که بعد از مراجعه به منابع، معلومات مورد معی جخانهبخش از معلومات به وسیله مطالعات کتاب

 حلیل نهایی گزارش بکار برده شده است.نیاز نوت برداری شده و در ت

 

  

                                                           
 بدخشان، بغالن، بلخ، فاریاب، غور، دایکندی، بامیان، هرات، هلمند، قندهار، پکتیا، لوگر و ننگرهار.25 

بامیان، غزنی، قندهار، ارزگان، بادغیس، پکتیگا، دایکندی، فراه، هرات، سمنگان، غور، زابل، بغالن، ننگرهار، لوگر، میدان وردک، پروان، ئنجشیر، کاپیسا، 26 

 لغمان، کندز، بدخشان، پکتیا، بلخ، جوزجان، تخار، فاریاب، نیمروز و هلمند.

، کابل، دهارقن، فراه، ابیفار، غوری، غزن، سمنگان، سرپلی، کندیدا، خوست، جوزجان، تخار، ایپکت، پروان، بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام، سیبادغ، ارزگان27 

 .هلمند، هرات، مروزین، نورستان، ننگرهاروردک،  دانیم، لوگر، لغمان، کنرها، کندز
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 مبانی حقوقی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم

ین آید. اهای دولت به حساب میجزء وظایف و مکلفیتقربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم  حمایت از حقوق

و  مخاصمات مسلحانهقضایای نقض حقوق بشری ناشی از عادالنه عامالن شامل رسیدگی قضایی و محاکمه حمایت 

ی، ، مالیجانصدمه اعم از به قربانی جبران خسارت یا پرداخت غرامت در برابر صدمات وارده  حمالت تروریستی،

 گردد.قربانیان، می های بشریآزادیوارده بر صدمات  روانی و

  ازیوردنم نیازمند تهیه و تدوین راهبردهای حقوقی و ساختاری انیان مخاصمات مسلحانه و تروریزمحمایت از حقوق قرب

 .28شودالمللی از خزانه ملی پرداخت میبین شدهفیتعرآن بر اساس اصول  بودجهبوده و 

رایم ناشی از مثل جبار برخی از کشورهای جهان مثل فرانسه، ایتالیا و اسپانیا حمایت از حقوق قربانیان جرایم خشونت

نموده و ساختارهای متنوعی را برای رسیدگی و تسجیل و تروریزم را ضمن یک قانون خاص تدوین منازعات مسلحانه 

رد. ولی در گیمجزا از محاکم صورت می نهادکاین کار، توسط ی در فرانسه رسیدگی به مثالًاند. به آن تعریف نموده

 د.شوی محاکم انجام میاسپانیا این کار به عهده محاکم ملی بوده و بر اساس رأ

در آفریقای جنوبی شیوه کامال متفاوتی برای حمایت از قربانیان نقض حقوق بشر تجربه گردید. پس از شکست 

ست جمهوری آفریقای جنوبی انتخاب شد. آما درد و الم ناشی از دوره آپارتاید هنوز هم آپارتاید، نلسون ماندال به ریا

 داد تا جای که ماندال از این درد به عنوان زخم چرکین در بدن آفریقای جنوبی یاد کرد.مردم آفریقا را رنج می

گردید. در رآس  1995در سال  «29کمیته حقیقت و آشتی»فکر التیام به درد و رنج مردم آفریقای جنوبی سبب ایجاد 

این کمیته سر اسقف دزموند توتو؛ برنده جایزه صلح نوبل قرار داشت. هدف این کمیته به دست آوردن تصویری 

بود. کمیته به این هدف که باید به درد مردم آفریقا التیام بخشیده  1994تا  1960های روشن از نقض حقوق بشر در سال

آورش جدا سازد، تصمیم گرفت جلسات دادرسی و محاکمه خویش را از اوایل سال رمو این کشور را از کذشته ش

های دوره کردند قربانی خشونتآغاز کند. بنابراین فرصتی را به وجود آورد تا تمام کسانی که احساس می 1996

                                                           
هزینه از طریق توقیف اموال  یادآوری است که ممکن این( قابل1983بار )های خشونتماده دوم کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به قربانیان یا مجنی علیه جرم28 

 شود.اند تأمین گردد ولی بازهم از سوی دولت پرداخته میهای متذکرههای که عامل جرایم و جنایتهای گروو دارایی
29 The Truth and Reconciliation Committee 
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هزار نفر در این پروسه  22سال  3برای دادرسی ثبت نام کنند. در جریان شکایت ثبت نموده و باشند بتوانند آپارتاید می

 ثبت نام کرد. 

میم ه بود و از طرف دیگر تصمواج ندداشتحاکمه افراد که در نقض حقوق بشر دست کمیته از یک طرف با چالش م

 جدید ه ایجاد یک راهکار کامالداشت تا دردها و آالم مردم رنج دیده آفریقای جنوبی را التیام بخشد. بنابراین دست ب

و شجاعانه زد. بر اساس این راهکار در مرحله اول عفو عمومی اعالن کردید اما این عفو مشروط به یک شرط بود. 

که تمام کسانی که در ارتکاب جرایم حقوق بشری دست داشتند از مردم علناً معذرت خواسته و در جلسات این

نند تا از سوی قربانیان بخشیده شوند. هدف از اعتراف دو چیز بود: یک: اذعان محاکمه به گناهان خویش اعتراف ک

 به درد و رنج مردم. دو: افشای حقایق دوره آپارتاید.   

در جلسات محاکمه که شخص مرتکب جرایم و شهود نیز حضور داشت،  مجنی علیه جریان شکنجه و ظلم را که 

گرد و از مجنی علیه طلب عفو علنا و باشرم به اعمال خود اعتراف میداد. مرتکب نیز تحمل نموده بودند شرح می

اعالن  شد و دوسیه مختومهکرد، بخشیده مینمود به این ترتیب کسانی که صادقانه به اعمال خویش اعتراف میمی

 . 30گردیدمی

از رسیدگی قضایی و  اصل مسؤولیت در قبال حقوق قربانیان اعم کهیدرحالاما تعدادی زیادی از کشورهای جهان 

اند ولی تاکنون قانون خاصی را برای حمایت از حقوق عموم پذیرفته صورتبههای ناشی از جرایم را جبران خسارت

 در این زمینه را در استناد به قوانین ملی حمایت ازیموردنهای قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم نداشته و حمایت

. افغانستان نیز تاکنون بر رغم نیازمندی شدیدی 31دهندم شامل قوانین جزایی، انجام میهای جرایاز حقوق مجنی علیه

که در این زمینه با توجه به تداوم مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی، وجود دارد، قانون مشخصی را برای 

های ر سیستمز قضایا را مبتنی بحمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم نداشته و رسیدگی به این نوعی ا

 دهد.موقت، مقطعی و موردی مطابق قوانین عام، انجام می

                                                           
 102تا  98صفحات  1387، ترجمه: مهدی حقیقت خواه، چاب: دوم 51مارتین مایکل، مجموعه تاریخ جهان، جلد 30 

31 Albrecht, H.J. & Kilchling, M. 2005. P:5 Victims of Terrorism Policies and Legislation in Europe an Overview on 

Victim Related Assistance and Support, at www.Council of Europe.int/tcj.)Web site) 
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مات مسلحانه در مخاص یرنظامیغکه تلفات افراد  بارخشونتی جرایم رنظامیغاولین بار بحث حمایت از حقوق قربانیان 

ر به منج تیدرنهاآغاز شد. این بحث  اروپادر گردد در اوایل دهه هفتاد و تلفات ناشی از تروریزم نیز شامل آن می

گردید. این اقدام سبب گردید تا « 32بارایم خشونتجرکنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به قربانیان »تصویب 

قوق المللی برآیند که بتواند از حقوانین و مقررات مشابه در سطح ملی و بین کشورهای جهان در تالش بست و ایجاد

جرایم مربوط به مخاصمات مسلحانه و تروریستی، حمایت عادالنه انجام دهد.  خصوصبهبار خشونتقربانیان جرایم 

حمایت از حقوق قربانیان جرایم مخاصمات مسلحانه و تروریزم، تنها مجازات  یمنطقهالمللی و بر اساس مفاد اسناد بین

بلکه  کافی نیست، هابرای حمایت از آنایی و جرایم مخاصمات مسلحانه و تروریزم یا رسیدگی قض هاعامالن جنایت

ثل جبران م هایآورند. فرصت به وجودبرای آنان  تر و بیشتری راهای حمایتی جدیها و فرصتها باید ظرفیتدولت

های بیشتر و بهتری ملی در زندگی و برخورداری از فرصت داردوامخدمات صحی و روانی  ارائهخسارت مالی، 

راین های حمایتی ملی. بنابی از امتیازات خاص در سیستم معارف، تحصیالت عالی و سایر برنامهمندبهرهی مثل اجتماع

 بندی کرد.به چهار نوع دسته توانیممسلحانه و تروریزم را  مخاصماتحمایت از حقوق قربانیان 

 انواع حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم

امل شالمللی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم به چهار دسته مفاد اسناد ملی و بین بر اساس

 کیتفکلقابهای امنیتی و حمایت در زمینه جبران خسارت قربانیان، های فرهنگی، حمایتهای قضایی، حمایتحمایت

 و شناسایی است.

 های قضاییالف: حمایت

احث گردد، یکی از مبکسانی که مرتکب جرایم در مخاصمات مسلحانه و تروریستی میحمایت قضایی یا مجازات 

 آیدمی حساببهمهم حمایت از حقوق قربانیان 

ه جرم مربوط ب جهت تعریف جرم و تعیین مجازات ازیموردن مبنای قانونینیازمند  نخستحمایت قضایی در مرحله 

 های قانونی نیز یاد نمود.ضایی را با عنوان حمایتهای قتوان حمایتاز این لحاظ می ؛ کهباشدمی

                                                           
32 European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, 24 November 1983, 
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ان جرایم یهای قضایی از قربانالمللی است که برای حمایتالمللی جزایی یکی از ساختارهای مهم بینمحکمه بین

، ایجاد 35و جرایم جنگی 34، جرایم علیه بشریت33یکشنسلمحاکمه متهمان جرایم  تروریستی و جنگ با صالحیت

گردد، م نیز یاد میرٌ نامهاساسنامه این محکمه که بنام گردیده است. حوزه قضایی این محکمه مطابق ماده اول اساس

 یادآوریقابل. 36باشدکند، میهای که جهان را تهدید میترین جنایتمحاکمه تمام کسانی است که متهم به جدی

  ملحق گردیده است. ،اساسنامهاین به  2003ل فبروری سا 10است که دولت افغانستان نیز در 

برای  محکمه برساخ ،میالدی 1268های ایتالیا در سال در مورد متهمان جرایم سنگین در شهرداری محکمه نپال،

، امپراطور آلمان  ، محکمه ورسای برای محاکمه ویلیهم دوم1474آلمان پیتر فون هافن باخ در سال  محاکمه امپراتور

در ها برای محاکمه سران حکومت آلمان و نازی ، محکمه نورنبرگ1919مل جنگ جهانی اول، در سال ابه عنوان ع

، محکمه روندا در 1946، محکمه توکیو برای محاکمه دولت مردان چاپان در جنگ دوم جهانی در سال1945سال 

محاکمه سران صرب به دلیل قتل عام در سربرنیتسا و محاصره سرایاوو در سال محکمه یوگسالوی برای  ،1998سال 

المللی جزای است که قبل از محکمه های محاکم بینترین نمونهاز مهم 2002و محکمه سرالئون در سال  1993

 ایجاد گردیده بودند. 37المللی جزاییبین

 بینییشپدر کد جزایی کشور  خصوصبهانین ملی ما مجازات مجرمین جرایم مخاصمات مسلحانه و تروریستی در قو

به محاکمه جرایم تروریستی و تمویل  هگردیده است. کتاب دوم، باب اول، فصل دوم و سوم، کد جزایی در رابط

                                                           
قصد نابود ساختن کل و یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی، مانند الف: کشتن اعضاء عبارت است از ارتکاب هر یک از اعمال ذیل به« کشینسل»33 

شده، عمداً ایجاد شرایط دشوار زندگی برای یک گروه دمه شدید جسمی یا روانی به اعضاء آن گروه؛ ج: با یک حرکت حسابآن گروه؛ ب: وارد آوردن ص

 .قصد پیشگیری از زادوولد در میان آن گروه؛ هـ: انتقال اجباری کودکان آن گروه به گروهی دیگرقصد نابود ساختن کل و یا بخشی از آنان؛ د: تحمیل اقداماتی بهبه

 (2002المللی جزایی اساسنامه محکمه بین 6)ماده 

 المللی جزاییاساسنامه محکمه بین 7ماده 34 

 المللی جزاییاساسنامه محکمه بین 8ماده 35 

ود را بر افرادی گردد. این نهاد، یک سازمان دائمی خواهد بود و صالحیت خواهد داشت که حوزه قضایی خالمللی تأسیس میوسیله، یک محکمه جزایی بینبدین36 

نماید، به شرحی که در این اساسنامه درج گردیده است و مکمل صالحیت قضایی جنایی ملی خواهد بود ترین جنایاتی که جهان را تهدید میکه مرتکب جدی

 .شد اعمال نماید. صالحیت و وظایف این محکمه بر اساس مقررات این اساسنامه تنظیم خواهد
37 International criminal court (ICC) 
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اکمه ، فصل دوم در رابطه به محیکشنسلتروریزم بوده و کتاب دوم، باب دوم، فصل اول در رابطه به محاکمه جرایم 

 باشد.بشریت و فصل سوم در رابط به محاکمه جرایم جنگی، می جرایم علیه

است. بر ده جزایی نیز ملحق گردیالمللی بین نامه محکمهو اساس های جنیوادولت افغانستان به کنوانسیونعالوه بر این 

در  باشندبشرت و جرایم جنگی می هیعل، جرایم یکشنسلمتهم به جرایم مثل جرایم  که یکساناساس این اسناد تمام 

باید در محاکم ملی مورد محاکمه قرار گیرند. ولی در صورت که این فرصت در داخل کشور و مطابق با  ابتدا

المللی بین دولت افغانستان محکمه جزایی اتممکن نباشد، مبتنی بر تعهد ،های عدلی و قضایی ملی به هر دلیلیسیستم

ه این که از تاریخ الحاق افغانستان ب ت تا برای به محاکمه کشانیدن عامالن جرایم متذکرهاین صالحیت را خواهد داش

رغم موجودیت بر  تاکنون ت کهساین در حالی. 38اقدام عملی نماید ( به بعد روی داده است،2003فبروری  10اساسنامه )

ر یدگی قضایی به این جرایم دهای رس، زمینهادشدهیمشکالت جدی در سطح ملی جهت رسیدگی قضایی به جرایم 

 المللی نیز فراهم نبوده است.محکمه جزایی بین

یفه دارند تا در ظها ودولتاساسنامه رٌم ( 102تا  86های )ماده 9اساس مفاد مواد شامل بخش بر که  باید اضافه کرد

کاری با محکمه کامال هم المللی جزایی قرار داردکمه بینحو تعقیب جزایی که در حوزه صالحیت م تانجام تحقیقا

 باشد. این همکاری تابع هیچ قید و شرطی نبوده و الزامی می .39کنند

 رارگرفتهقرسیدگی قضایی ضمن برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان نیز به نحوی مورد تأیید 

در مشورت با کمیسیون مستقل حقوق بشر  (1384جوزا 17تا  16) 2005ماه جون  7الی  6تاریخ  به بود. این برنامه

تقل حقوق کمیسیون مس کهتهیه گردیدآن پس از و  ملل متحد در افغانستان )یوناما( یرسانکمک ئتیه افغانستان و

علیه غیرنظامیان در جرایم برخورد با عامالن نتایج مشوره ملی در مورد  شمسی-هجری 1384در سالبشر افغانستان 

 . عدالت به نشر رساندتأمین را با عنوان صدای مردم برای  1380تا  1357های ن سالهای خونیجریان جنگ

ی برخورد با جرایم گذشته، تأمین نحوهعمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان، هدف اصلی برنامه 

 رگذشتبآمیز بین شهروندان کشور و ایجاد نظم مبتنی عدالت و ایجاد راهکار ثابت و روشن برای همزیستی مسالمت

                                                           
 1998 ،11و ماده  مقدمه 10و  6المللی جزایی، بند اساسنامه محکمه بین 38 

کشورهای عضو بر طبق مقررات این اساسنامه باید در انجام تحقیقات و تعقیب کیفری جرائمی که در حوزه صالحیت دادگاه قرار ؛ تعهد عمومی برای همکاری 39

 المللی جزایی(اساسنامه محکمه بین 9)بخش  .نماینددارد، با دادگاه کامالً همکاری 
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ر فضای شد تا شرایطی را به وجود آورد که در آن با ریشه گرفتن بیشتو تسامح با تثبیت حاکمیت قانون بوده و سعی می

 در کشور، عدالت نیز تأمین شود.صلح و امنیت 

ی عمل برای تحقق صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان به مردم کشور داده بود تعهداتی را که دولت در برنامه

زمانی  یرهدو یک چهارچوب هر بخش در اجرایی هایقابلیت به توجه باو  شدهمیتقسپنج بخش،  بهکلی  صورتبه

 گردید:های زیر میکه شامل برنامه بود هگردید بندیاولویت ،سالهسه

 ؛مردم افغانستان رنجدرد و اذعان به  .1

 ؛تشویق مردم به بخشیدن عامالن جرایمی گه علیه غیر نظامیان در گذشته ارتکاب یافته بودند .2

 حقیت جویی و مسند سازی جرایم گذشته؛  .3

نهادهای دولتی از وجود ناقضان و جنایتکاران حقوق  یسازپاکایجاد نهادهای دولتی معتبر و پاسخگو و  .4

 بشری؛

به شمول ایجاد محکمه اختصاصی که در آن قضات ملی و  ایجاد راهکارهای مؤثر و معقول پاسخگویی .5

 .یاقتندی اسالمی حضور میقضات کشورها

نگی که به جرایم ج یسانکآنآمد که در می حساببهیک نوع رسیدگی قضایی  عمالًبحث اذعان به درد و رنج مردم 

یک  عنوانهبتوانستند با این روش از مردم معذرت بخواهند تا متهم بودند، می یکشنسلیا جرایم ضد بشری و جرایم 

 و در قوام مصالحه ملی مؤثر واقع گردد. قرارگرفتهشهروند مورد بخشش مردم 

ا دارا های بودند که ظرفیت تأمین عدالت ربرنامه و ایجاد راهکار معقول پاسخگویی نیز از یمستندسازهمچنین برنامه 

 شد.بوده و به نحوی در راستای رسیدگی قضایی مؤثر واقع می

شبیه  بینی کرده بود در حقیقت خیلیروشی را که برنامه عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان پیش

ه درد ی به هدف تأمین ثبات و صلح دایمی ضمن اذعان ببرنامه بود که در آفریقای جنوبی توسط کمیته حقیقت و آشت

 و رنج قربانیان، تدوین و تطبیق گردید.

یش از بتنها مورد عمل قرار نگرفت بلکه باگذشت ی عمل دولت برای صلح مصالحه و عدالت در افغانستان، نهبرنامه

 د.کنار گذاشته ش عمالً« منشور مصالحه و آشتی ملی»ی مجلس نمایندگان با عنوان یک مصوبه یجهیدرنتسال یک 



36 
 
 

 که در گذشتهرا ماده تصویب شد، تمامی کسانی  12توسط مجلس نمایندگان، در  1386این منشور که در سال 

و  کرده بودند، معافشده ی و جرایم علیه بشریت و تروریستی کشنسل، جرایم های جنگیمرتکب جرایم و جنایت

 د.دابرائت 

 :آمده بودماده دوم این منشوردر 

 ورمنظبه اندبوده ریدرگ باهمهای متخاصم که طی دو و نیم دهه جنگ به نحوی های سیاسی و طرفتمامی جناح»

ول مآشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان مش

 «گیرند.ی مصالحه ملی و همدیگر بخشی بوده و مورد تعقیب عدلی و حقوقی قرار نمیبرنامه

لیه های جنگی عها و اسناد که توسط سازمان دیدبان حقوق بشر از جرایم و جنایتبه باور این منشور تمام گزارش

 ر نیست.است نادرست بوده و قابل اعتبا شدهارائهها و رهبران جهاد تهیه و شخصیت

 خوانیم:ی سوم این منشور میدر ماده

های ملی کشور نشر گردیده رهبران جهادی و شخصیت یدربارهکه  های نادرست سازمان دیدبان حقوق بشرگزارش»

 «نماید.ناشی از نیات مشکوک بوده و شورای ملی افغانستان آن را فاقد اعتبار اعالم می

 برداشته زمینه این در را خودش گام آخرین ملی شورای  1387ماه قوس بعد از تصویب این منشور یعنی در  سال کی 

 به تصویب رساند که در محافل حقوقی و سیاسی« و ثبات ملی عفو عمومی ،ی ملیانون مصالحهق» عنوان با را قانونی و

وط به مربهای مرتکب جرایم و جنایتکه م کسانی را تما عمالًشهرت یافته است. این قانون « قانون عفو»با عنوان 

 وشیحت. این قانون پس از تصویب در شورای ملی جهت قرارداد گردیده بودند مورد عفوالمللی بشردوستانه حقوق بین

ن آمالحظاتی خاص خودش را در رابطه به این قانون داشت که  جمهورسیرئ ظاهراًفرستاده شد ولی  جمهورسیرئبه 

تاریخ  هبعمالً توشیح شده اعالن گردیده و  ی شورای ملیبعد از مدتی با تصویب دوبارهرا توشیح نگرد. این قانون 

 نافذ اعالن شد. به نشر رسیده 965شماره ی رسمی در جریده 2008دسامبر  2برابر با  13/9/1387

ر عنوان و تأکید کرده است که هدف اصلی ن را تحکیم صلح و ثبات در کشوآ تصویب ی اول این قانون دلیلماده

 باشد.های درگیر میی طرفها و ایجاد اطمینان بین همهاین قانون مصالحه و ختم خصومت
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 نویسد:ی سوم این قانون میماده

اند، ی موقت، به نحوی از انحاء درگیر بودهکه قبل از ایجاد اداره های متخاصمهای سیاسی و طرفتمامی جناح -1»

آشتی بین اقشار مختلف جامعه، تحکیم صلح و ثبات و آغاز زندگی نوین در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان،  منظوربه

ی ملی و عفو عمومی بوده، از تمام حقوق قانونی خویش مستفید بوده، مورد تعقیب عدلی و ی مصالحهمشمول برنامه

 گیرند.قضایی قرار نمی

ه تا هنوز در مخالفت مسلحانه با جمهوری اسالمی افغانستان قرار داشته و بعد از هایی کآن عده اشخاص و گروه -2

ی ی ملی بپیوندند و به قانون اساسی و سایر قوانین نافذهانفاذ این مصوبه دست از مخاصمت کشیده، به روند مصالحه

 گردند.وبه، مستفید میجمهوری اسالمی افغانستان احترام گذاشته، آن را رعایت نمایند، از مزایای این مص

العبدی و جزایی اشخاص علیه اشخاص را در مورد جرایم فردی، این ماده دعوی حق 2و  1های احکام مندرج فقره -3

 «40نماید.اخالل نمی

ده است را مورد عفو قرار دا ندگردیده بودعلیه غیر نظامیان در زمان جنگ مرتکب جرایم  که یکسان تنهانهاین قانون 

ر اساس به بعد نیز مرتکب این جرایم گردیده و ب زمینه فرار از مجازات کسانی را که از تاریخ تصویب این قانون بلکه

ا این ب قبالً مورد عفو قرار داده است. ،بند دوم ماده سوم به روند صلح پیوسته و قانون اساسی کشور را خواهد پذیرفت

خاص علیه اشخاص را قابل طرح و رسیدگی در محاکم دانست العبدی و جزایی اشدعاوی حق 3مالحظه که در بند 

این ماده بگونه ترتیب داده شده است که محدودیت جدی در برابر اقامه دعوی از سوی  3است. ولی عبارت بند 

العبدی اشخاص علیه اشخاص را قابل اقامه دانسته است کند. این ماده تنها دعوی حقاشخاص علیه اشخاص، ایجاد می

ثبات که این کار نیازمند اسناد اثباتیه جهت اتواند طرح گردد. در حالیاآت جزایی افغانستان میراساس قانون اج که بر

اشند، بباشد که عمال از عهده کمتر  کسی که قربانی این جرایم میدست داشتن شخص متهم به عمل مجرمانه می

 برخواهد آمد.

 اساسی روبرو است. تصویب این قانون به لحاظ حقوقی بادو مشکل 

                                                           
 1387ماده سوم قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی 40 
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اساسنامه  27یک: این قانون جرایمی را مورد عفو قرارداده است که به لحاظ حقوقی قابل عفو نیست. بر اساس مفاد ماده 

 را عفو کند.  41المللی جزاییالمللی جزایی هیچ مرجعی حق ندارد که جرایم شامل صالحیت محکمه  بینمحکمه بین

فیف ختواند جرایمی که خودش مرتکب گردیده به اساس قانون یا کدام سند دیگری تدو: هیچ رهبر یا مقام رسمی نمی

 ن عمالً هر دو مشکل وجود دارد.در تصویب قانون عفو افغانستا .42داده یا عفو کند

 29اد ماده باشد بلکه بر اساس مفتذکر است که جرایم یادشده نه تنها تابع عفو یا بخشش یک مقام رسمی نمیهالزم ب

 .43باشداسنامه رٌم تابع مرور زمان نیز نمیاس

 مشکل قانونی

های قضایی از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریستی در سطح ملی نشان داد که دولت بررسی مبانی حقوقی حمایت

جرایم مربوط به مخاصمات  طرفکیاززیرا ؛ جه استاافغانستان در زمینه مجازات مجرمین این جرایم با مشکل مو

لت به اساسنامه مطابق تعهد دوی، جرایم ضد بشریت و جرایم جنگی و نیز جرایم تروریستی کشنسلمسلحانه مثل جرایم 

ی حهانون مصالقولی از سوی دیگر ماده سوم  است. در کد جزایی کشور جرم انگاری شدهرٌم قابل رسیدگی بوده و 

امی کسانی را که مرتکب جرایم متذکره قبل از ایجاد اداره موقت گردیده معاف و تم و ثبات ملی عفو عمومی ،ملی

یوسته و گردند و سپس به روند صلح پنیز جرایم متذکره را مرتکب می بعدازآنمبانی حقوقی معافیت کسانی را که 

 پذیرند، ایجاد نموده است.قانون اساسی و سایر قوانین ملی را می

                                                           
 جرایم نسل گشی، جرایم علیه بشریت، جرایم جنگی و جرایم تجاوز 41 

: این اساسنامه بر همه افراد به طور یکسان و بدون تمایز بر اساس تصدی یک مقام رسمی قابل تطبیق است. خصوصاً تصدی 1 بی اهمیت بودن تصدی مقام رسمی42 

از مسئولیت  تواند شخص راسمتهای رسمی از قبیل رهبر یک کشور یا دولت، عضو دولت یا پارلمان، نماینده منتخب یا مقام رسمی دولتی، تحت هیچ شرایطی نمی

ای به خصوص که ممکن است :مصونیتها یا مقررات آیین نامه2سازد.  نفسه مبنایی برای تخفیف مجازات فراهمتواند به خودی خود و فیمعاف سازد و نمیکیفری 

نسبت به چنین شخصی  تواند مانع اعمال صالحیت قضایی دادگاهالمللی را تشکیل دهد، نمیبخشی از تصدی یک سمت رسمی براساس قوانین ملی و یا قوانین بین

 المللی جزایی(اسانامه محکمه بین 27شود. )اده 

 .(1998رٌم  اساسنامه 29ماده )شوند : جنایات تحت صالحیت قضایی دادگاه، شامل هیچ نوع قاعده مرور زمان نمیعدم شمول قاعده مرور زمان43 
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 از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزمهای فرهنگی ب: حمایت

یق روند دادخواهی مدنی برای قربانیان از طرهای فرهنگی از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم بیشتر به حمایت

معات ی تجرگزارو ب ی علمی یا آموزشی در سطح ملینارهایسمی گفتمان ملی حمایت از قربانیان، تدویر اندازراه

 ها اشاره دارد.ای برنامهاس گسترده رسانهفرهنگی و انعک

ی آگاهی عامه نسبت به مخاصمات مسلحانه و تروریزم و پیامدهای ناگوار هدف عمده این نوعی از حمایت، توسعه

 باشد. نیز دادخواهی عمومی برای حمایت اساسی از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم می آن و

للی و المبین ، اسناد مهمهای سازمان ملل متحداست که در راستای مبارزه با تروریزم عالوه بر قطعنامه یادآوریقابل

طرح  ارائهبا  2017به تصویب رسیده است. دولت افغانستان نیز در سال  تاکنون شامل پروتکل و کنوانسیون یامنطقه

المللی یادبود و گرامیداشت از قربانیان روز بین وانعنبهاسد(  30) آگست 21 روز پیشنهادی خویش مبنی بر تعیین

در نشست مجمع  2017دسامبر  19 خیبه تارتروریزم گام مهمی را در این زمینه برداشت. پیشنهاد دولت افغانستان 

 صادرسماً رو گرامیداشت از قربانیان تروریزم،  ادبودیقطعنامه  عنوانبهحد، تصویب گردیده و تعمومی سازمان ملل م

 گردید.

عنوانی وزارت امور خارجه مورد تأیید  20/2/1397مورخ  2213را ضمن مکتب شماره  طعنامهقدولت افغانستان نیز این 

امور اجتماعی و شهدا و معلولین هدایت داده است تا این روز ، های اطالعات و فرهنگ و کارقرار داده و به وزارت

ل به تجلی سالههمهها و ادارات دولتی دستور داده است تا از این روز ترا در تقویم رسمی دولت ثبت و به تمام وزار

 .آورندعمل

قطعنامه یادبود و گرامیداشت از قربانیان تروریزم بر ضرورت همبستگی جامعه جهانی در راستای حمایت از حقوق 

. داندیم اهمیت حائزمناسب برای قربانیان تروریزم را  یهاکمکنموده، فراهم آوری  دیتأکبشر قربانیان تروریزم 

قطعنامه هذا همچنان تروریزم و تمام اشکال و ظواهر آن را عمل جرمی دانسته و آن را بدون در نظر داشت انگیزه آن 

 داندیمم مه . این قطعنامه ارتقای حقوق بشر و حاکمیت قانون را در زمینه مبارزه علیه تروریزمپنداردیم هیتوجرقابلیغ

 .44دینمایمدر امر مبارزه علیه تروریزم و تمام انواع آن تجدید تعهد  یالمللنیب یهایهمکارو در راستای تقویت 

                                                           
44 https://twitter.com/OCS_AFG/status/990568177263312900 
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ماه قوس برابر با دهم دسامبر )روز جهانی تصویب اعالمیه حقوق بشر( را در سال  19افغانستان گفتنی است دولت 

 حقوق بشر افغانستان به عنوان روز ملی یادبود از قربانیان نقض حقوق بشر،در نتیجه دادخواهی کمیسیون مستقل  1385

 نامگذاری کرده بود.

 

 های امنیتی از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزمج: حمایت

المللی به های امنیتی از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم با توجه به تأکیدات اسناد حقوقی ملی و بینحمایت

 گردد.یا دو مرحله تقسیم می دودسته

ظایف ها و وحمایت از امنیت شهروندان ضمن جلوگیری از وقوع جنگ و حمالت تروریستی که جزء مسؤولیت یک:

 .باشدیمها دولت

پروتکل اختیاری  1، ماده جنیواهای مشترک کنوانسیون 3ی حقوق بشر، ماده جهاناعالمیه  3این مسؤولیت ضمن ماده 

حقوق مدنی و سیاسی که دولت افغانستان به تمام این اسناد ملحق  ونیکنوانس 6و ماده  جنیواهای وم کنوانسیونشماره د

؛ قانون اساسی افغانستان، تسجیل گردیده است 24تا  22های نیز ماده و باشدیمها گردیده و مکلف به رعایت آن

ه در عمل دولت کتوانیم که دولت افغانستان وظیفه دارد تا امنیت شهروندانش را تأمین کند. اینبنابراین گفته می

داوم جنگ تی و تحمالت تروریس افزایشافغانستان تا چه اندازه به انجام آن موفق بوده است، بحث دیگری است که 

 موفقیت چندانی نداشته است.دهد که دولت در این زمینه و ناامنی در کشور نشان می

ارد، قرار د موردتوجههای امنیتی از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم. در این نوعی از حمایت آنچه حمایت دو:

 بعد از رسیدگی قضایی به جرایم مربوط به مخاصمات مسلحانه خصوصبهتأمین امنیت قربانیان و اعضای خانواده آنان 

حضور یافته  شاهد عنوانبههمچنین تأمین امنیت کسانی که در جریان رسیدگی به قضیه  ست،های تروریستی او جرم

بنابراین حمایت از امنیت قربانیان، اعضای خانواده و بستگان آنان و شهود، ؛ دهنداثبات جرم شهادت می جهتو در 

و  ری است که ضمن ساختارهای اداریآمده و نیازمند تدابی حساببه های دولت افغانستانترین مسؤولیتاز مهم یکی

 باید تحقق یابد. ازیموردنهای میکانیزم
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 ی جبران خسارت قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزمنهیدرزمد: حمایت 

المللی در این زمینه صورت گرفته است، هنوز دولت افغانستان بین یو مقررات حقوق قواعدتأکیدات که در  بر رغم

 در این زمینه را ایجاد نکرده است. ازیموردنراهکار مشخص و میکانیزم حقوقی 

اساسنامه  75گردد. چنانجه ضمن ماده الملل محسوب مییک اصل پذیرفته شده در حقوق بیناصل جبران خسارت 

 46افغانستانقانون اساسی  51ضمن ماده . البته در افغانستان نیز جبران خسارت 45رٌم به وضوح تسجیل گردیده است

ولی این  بوده است تیحما مورد نیز کد جزا14ماده  است جبران خسارت ناشی از اعمال مجرمانه ضمن شدهینیبشیپ

سی قانونی در اسا خألیک  عنوانبهصورت خاص در نسبتش با قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم تاکنون اصل به

 نظام حقوقی کشور وجود دارد.

پردازد. ولی اکرامیه به بازماندگان شهدا و مجروحین تلفات ملکی می عنوانبهمبلغ اندکی را  ربازیددولت افغانستان از 

طبق  ربودجه ساالنه ملی از طریق اداره امو بر اساسعادی  روندکاین حمایت تابع هیچ مبنای حقوقی نبوده و ضمن ی

ها و یک فرم ساده که به تأیید وکیل گذر و آمریت امنیتی در شهرها و تأیید وکیل گذر و قوماندانی امنیه در والیت

 گردد.پرداخت میاز طریق اداره امور، رسد، های مربوط میولسوالی

افغانی برای زخمیان  ارهزپنجاه( 50000های شهدا و )افغانی برای خانواده هزار صدک( ی100000میزان این مبلغ )

 د.گردتأدیه می فرمباشد که بعد از تکمیل ی ناشی از جنگ میرنظامیغرویدادهای انتحاری و تلفات افراد 

                                                           
 دادگاه مکلف است شرایط مرتبط با پرداخت تاوان به یا در ارتباط با قربانیان را برقرار کند، از جمله: استرداد، پرداخت غرامت و اعاده :1  سارت قربانیانجبران خ45 

هرگونه خسارت، تلفات و صدمات به تواند در مواقع استثنایی یا بر حسب درخواست یا به صالحدید خود، حدود و گستره حیثیت از آنها. بر این اساس، دادگاه می

تواند مستقیماً علیه شخص دادگاه می: 2 .قربانیان یا مربوط به قربانیان را در حکم صادره برآورد کرده و اصولی که بر مبنای آن عمل خواهد نمود را مشخص سازد

در  .ن را از قبیل استرداد، پرداخت غرامت و اعاده حیثیت، مشخص نمایدمحکوم، حکم صادر کند و در آن جبران مناسب خسارت نسبت به قربانیان یا مربوط به آنا

پیش از صدور : 3 .مقرر گردیده صورت گیرد 79تواند دستور دهد که پرداخت غرامت از طریق صندوق امانات که در ماده صورتی که مناسب باشد، دادگاه می

های ایشان را در نظر ، قربانیان، دیگر افراد یا کشورهای مرتبط با پرونده را دعوت نموده و دیدگاهتواند نمایندگان شخص محکومرأی مطابق این ماده، دادگاه می

تواند پس از آنکه شخصی به جرمی که در حوزه صالحیت دادگاه است محکوم شده، تعیین نماید دادگاه در اجرای اختیارات خود مطابق این ماده، می : 4 .بگیرد

کشور عضو باید حکم : 5 .، است یا خیر1بند  93الجرا شدن حکمی که ممکن است مطابق این ماده صادر شده باشد الزم به اقدام مطابق ماده که آیا به منظور الزم ا

طوری تفسیر گردد که هیچ بخشی از این ماده نباید : 6 .شامل حال این ماده بشود 109صادره بر اساس این ماده را الزم االجرا بداند، درست مانند اینکه مقررات ماده 

 .الملل لطمه بزندبه حقوق قربانیان مطابق قوانین کشوری و حقوق بین

قانون اساسی  51تواند برای حصول آن در دادگاه دعوا اقامه کند. )ماده باشد و میهر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود، مستحق جبران خسارت می46 

 افغانستان(
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و مجروحان  شودیم پرداختهبه شهدا  1382مصوبه است که اکرامیه نیروهای امنیتی و دفاعی کشور بر اساس  ذکرقابل

 گیرند.نیروهای نظامی از بودجه ملی تحت تداوی قرار می

ر اساس این مبلغ ب کهنیای به شکل فعلی با دو چالش عمده مواجه است. نخست رنظامیغبه افراد  اکرامیه پرداخت

ن آن ودب شمولهمهگردد. کاری که هیچ ضمانتی در مورد تداوم و عادی و بدون مبنی حقوقی پرداخت می هیروکی

ن مبلغ زیرا ای؛ گردداکرامیه پرداخت می عنوانبهرد. دومین چالش در برابر این روند میزان مبلغی است که وجود ندا

های قضایی یعنی بدون گردد چون خیلی اندک و بدون محاسبه بوده و خارج از رویهنه جبران خسارت محسوب می

ا های شهداست که بتواند حمایت جدی از خانواده داردوامتی شود و نه یک برنامه حمایحکم محکمه، پرداخت می

 و در اندازه بارکهای مسلحانه به شمار آید. چون صرف برای یی حمالت تروریستی و جنگرنظامیغو مجروحان 

خسارت تنها خسارت مادی و مالی نیست بلکه غرامت یا  جبران دراصل  کهیدرحالگردد. پرداخت می محدود

. 47ردندگوانی است که قربانیان به دلیل از دست دادن جان یا سالمتی جسمی و روانی خویش متحمل میپرداخت تا

میزان این خسارت تنها توسط محکمه یا نهاد که صالحیت بررسی و ارزیابی خسارت را داشته باشد مطابق به یک 

 باشد.نمی لیتحلقابلقانون خاص ممکن بوده و با ساختارهای ساده 

یمستحق جبران خسارت م ،هر شخص که از اداره بدون موجب متضرر شود»قانون اساسی  51ماده بر مبنی بند اول  

این عبارت با توجه به اصل تفسیر موسع عالوه بر سایر « .48دادگاه دعوا اقامه کند تواند برای حصول آن درو می باشد

یز شامل را ن گوری از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزمتواند دو کته متضرران از ناحیه فعالیت یک اداره، می

 گردد:

ه است. مثل متضرر گردید ماًیمستقرفتار یک اداره دولتی  جهیدرنتی بوده و رنظامیغیک: قربانیان که از میان افراد 

اینکه  لمث شوندمیی که در جریان حمالت نظامی توسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، متضرررنظامیغاشخاص 

 دهند.یا اموال خویش را از دست میشده و و معلول یا زخمی  دادهازدسترا  جانشان

                                                           
 1998المللی جزایی محکمه بیناساسنامه  75ماده 47 

 قانون اساسی افغانستان 51بند اول ماده 48 
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توجهی آنان ت و بیغفل جهیدرنتتوسط نیروهای امنیتی و دفاعی کشور متضرر نگردیده بلکه  ماًیمستقدو: کسانی که 

 در این صورت دولت یا اداره دولتی به دلیل عدم ؛ کهگردندهای مسلح، متضرر میتوسط مخالفان دولت یا سایر گروه

ی متضرر رنظامیغسبب گردیده تا افراد  میرمستقیغ صورتبهایفای درست وظیفه یا عدم ادای درست مسؤولیت خویش 

توانند جهت جبران خسارت می گردد. لذا در هر دو حالت اشخاص متضرر یا قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم

 مه اقامه دعوی نمایند.خویش در محک

از حق رجوع مؤثر مجنی علیه حمایت نموده است که قربانیان  49قانون اجراآت جزایی افغانستان 6ماده همچنین 

 تواند در میان آنان قرار گیرند.حمالت تروریستی و جنگ نیز می

 مخاصماتن قربانیا المللی مربوط به جبران خسارت یا پرداخت غرامتگفتنی است که نخستین سند حقوقی بین

با عنوان کنوانسیون اروپایی پرداخت غرامت به  1983در سال که قبالً نیز اشاره گردید،  گونههمانمسلحانه و تروریزم 

ه تطبیق رسید. این سند اگرچه به لحاظ ساح بیبه تصوبار، توسط شورای اروپا های خشونتقربانیان یا مجنی علیه جرم

گردد ولی با توجه به اصولی که در آن به هدف حمایت از حقوق ی محسوب میمنطقهیا حاکمیت خویش، یک سند 

 د.المللی گردیتری در سطح بینقربانیان تروریزم مطرح گردیده بود، الگوی خوبی برای کارهای بعدی مهم

اند به سیدهیب رالمللی که در حمایت از حق جبران خسارت قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم به تصواسناد بین

بانیان اروپایی پرداخت غرامت به قر ونیبر کنوانسگردد. عالوه المللی تقسیم میی و اسناد بینمنطقهکلی اسناد  دودسته

اسناد دیگری را نیز در سطح منطقه به تصویب رسانده است که از  اروپابار، شورای های خشونتیا مجنی علیه جرم

وق ی است که در حمایت از حقکنند. یکی از این اسناد رهنمودبار حمایت میخشونت حقوق قربانیان تروریزم جرایم

 است. شدهرفتهیپذتوسط شورا  2005گردیده و در دوم مارچ  بار و تروریزم تهیهقربانیان جرایم خشونت

بار مثل جرایم علیه افراد ملکی در مخاصمات مسلحانه این رهنمود اذعان نموده است که حقوق قربانیان جرایم خشونت

و  درکلقابی اروپا تأکید گردیده است که رنج و درد قربانیان امنطقهو تروریزم، باید حمایت گردد. در این سند 

المللی است. اذعان به همبستگی با قربانیان در سطح ملی و بین های مالی در سطح ملی واذعان بوده و شایسته حمایت

 باشد.جامعه انسانی می قبولقابلالمللی یک امر اخالقی و بین

                                                           
 1132، منتشره جریده شماره 1393ثور  15وزارت عدلیه جمهوری اسالمی افغانستان، قانون اجراآت جزای افغانستان، مصوب 49 
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بار و تروریزم، اصولی خاصی را قرار زیر مورد هر دو سند شورای اروپا در حمایت از حقوق قربانیان جرایم خشونت

 اند:تأکید قرار داده

زدیک او بار، خود یا وابستگان نضمین کنند که اشخاص قربانی حمالت تروریستی و خشونتها باید تدولت -1

 مند گردند؛تحت شرایط خاص از خدمات و رهنمودهای که تهیه گردیده است بهره

، متوقف بارمندی از خدمات نباید به شناسایی، توقیف و محاکمه مرتکب اعمال تروریستی و خشونتبهره -2

 باشد؛ شتهدابستگی  بوده و

 ی گردیده و افشاء شود.بوده و نباید بدون اجازه وی رسانه احترامقابلحق مخفی ماندن هویت قربانی  -3

های مادی های روانی، اجتماعی و کمک، کمکمدتیطوالنهای طبی های اضطراری فوری، کمککمک -4

 یک اصل اساسی، مورد تأکید این اسناد قرار دارند؛ عنوانبهنیز 

 ردد؛بار به قانون و عدالت باید فراهم گو شرایط دسترسی مؤثر قربانیان جرایم تروریستی و خشونتها زمینه -5

بار مثل تعرض به حقوق افراد ملکی در جریان جنگ، باید در اصول جایگاه قربانیان تروریزم و جرایم خشونت -6

 ته شود؛شناخو آیین محاکمات ملی، به رسمیت 

ن در برابر تهدیدهای که نسبت به زندگی و حیات آنان وجود دارد، صورت تأمین امنیت شهود مثل قربانیا -7

 گیرد.

باشد ( می1998المللی رٌم )المللی در زمینه جبران خسارت قربانیان اساسنامه محکمه بینترین سند بیندر حال حاضر مهم

و مبارزه با تروریزم،  کنوانسیون آفریقایی جلوگیریتسجیل نموده است. 50خویش 75که این اصل را ضمن ماده 

                                                           
در ارتباط با قربانیان را برقرار کند، از جمله: استرداد، پرداخت غرامت و دادگاه مکلف است شرایط مرتبط با پرداخت تاوان به یا : 1  جبران خسارت قربانیان50 

تواند در مواقع استثنایی یا بر حسب درخواست یا به صالحدید خود، حدود و گستره هرگونه خسارت، تلفات و اعاده حیثیت از آنها. بر این اساس، دادگاه می

تواند مستقیماً دادگاه می: 2. کم صادره برآورد کرده و اصولی که بر مبنای آن عمل خواهد نمود را مشخص سازدصدمات به قربانیان یا مربوط به قربانیان را در ح

یثیت، عاده حعلیه شخص محکوم، حکم صادر کند و در آن جبران مناسب خسارت نسبت به قربانیان یا مربوط به آنان را از قبیل استرداد، پرداخت غرامت و ا

 .مقرر گردیده صورت گیرد 79تواند دستور دهد که پرداخت غرامت از طریق صندوق امانات که در ماده تی که مناسب باشد، دادگاه میدر صور .مشخص نماید

های اهدگتواند نمایندگان شخص محکوم، قربانیان، دیگر افراد یا کشورهای مرتبط با پرونده را دعوت نموده و دیپیش از صدور رأی مطابق این ماده، دادگاه می :3

تواند پس از آنکه شخصی به جرمی که در حوزه صالحیت دادگاه است محکوم دادگاه در اجرای اختیارات خود مطابق این ماده، می: 4. ایشان را در نظر بگیرد

: 5. ، است یا خیر1بند  93مطابق ماده  شده، تعیین نماید که آیا به منظور الزم االجرا شدن حکمی که ممکن است مطابق این ماده صادر شده باشد الزم به اقدام

هیچ بخشی از این ماده : 6. شامل حال این ماده بشود 109کشور عضو باید حکم صادره بر اساس این ماده را الزم االجرا بداند، درست مانند اینکه مقررات ماده 

 .لل لطمه بزندالمنباید طوری تفسیر گردد که به حقوق قربانیان مطابق قوانین کشوری و حقوق بین
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( از اسناد 1999( کنوانسیون شورای کشورهای اسالمی )1996های آمریکایی )( کنوانسیون سازمان کشور1999)

اعالمیه جهانی  8( که در ارتباط به ماده 1985مجمع عمومی سازمان ملل متحد ) 34/40ای و قطعنامه شماره منطقه

المللی در حمایت از حقوق قربانیان ملکی ترین اسناد حقوقی بینتهیه و صادر گردیده و یکی از مهم 51حقوق بشر

رود. ماده هشتم اعالمیه جهانی حقوق بشر در رابطه به حمایت از حق رجوع مخاصمات مسلحانه و تروریزم به شمار می

یادین عدالت که چندین اصل اساسی را در افراد که حقوق اساسی وی نقض گردیده باشد، اعالمیه اصول بن مؤثر

لیه بینی نموده است،کنوانسیون حمایت از کحمایت از حقوق مالی قربانیان ملکی مخاصمات مسلحانه و تروریزم پیش

( اصول اساسی و رهنمود مربوط به جبران خسارت و پرداخت غرامت به 2006اشخاص در مقابل ناپدیدی اجباری، )

 11( کنفرانس حقوق بشری قربانیان تروریزم، )2005ش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، )های فاحقربانیان نقض

( انجمن آسیای جنوبی 1985اعالمیه اصول اساسی عدالت برای قربانیان جرم و سوء استفاده از قدرت )( 2016فبروری 

( سمپوزیم سازمان ملل 2006) ( استراتژی جهانی مقابله با تروریزم سازمان ملل متحد1987ای )برای همکاری منطقه

( راپور گزارشگر خاص سازمان ملل متحد در ارتقا و محافظت از حقوق 2008متحد در حمایت از قربانیان تروریزم )

( و 1947) جنیواهای چهارگانه کنوانسیون( 2011بشر و آزادی های بینادی و اساسی در هنگام مبارزه با تروریزم )

اند که در ترین اسنادیمهم دیگر ( از1966( و کنوانسیون حقوق مدنی و سیاسی )1977ها )های الحاقی آنپروتکل

 .انداز حق جبران خسارت قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی به تصویب رسیده حمایت

 نتیجه

و  های قضاییدر حال حاضر با وجود قانون عفو در زمینه حمایت نشان داد که دولت افغانستانبخش ات این مطالع

د. تطبیق این باشنیازمند مند تطبیق برنامه عمل دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان میعدلی قربانیان، 

 برنامه ضمانت مهمی برای تأمین صلح و ثبات در کشور بوده و نباید از تطبیق آن جلوگیری گردد.

د تا جهت جبران خسارت یاپرداخت غرامت به قربانیان اقدام نماید. دارفهیوظدولت روشن گردید که همچنین 

 ندی موجود را تدوین و تصویب کند.را ایجاد و قواعد حقوقی پاسخگوی نیازم ازیموردنساختارهای 

                                                           
ق رجوع شده باشد، هرکس حوسیله قانون اساسی یا قانون دیگری برای او شناختهدر برابر اعمالی که حقوق اساسی فرد را مورد تجاوز قرار بدهد و آن حقوق به51 

 اعالمیه جهانی حقوق بشر( 8مؤثر به محاکم ملی صالحه را دارد. )ماده 
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جبران خسارت تنها شامل جبران خسارت مالی نیست بلکه جبران خسارت در این بحث به معنی پرداخت غرامت یا 

 ؛ گرددخساراتی است که یک قربانی از لحاظ جسمی، روانی و مالی متحمل میتاوان تمامی 

نشان داد که در حال حاضر  مرور مبانی حقوقی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزمهمچنین 

ها و ونتخشیان ای نیز وجود دارد که در حمایت از حقوق قربان، چندین سند منطقهالمللیعالوه بر اسناد حقوقی بین

وق بشر، که به اعالمیه جهانی حقاند. دولت افغانستان با توجه به اینتروریزم به تصویب رسیدهمخاصمات مسلحانه و 

نامه محکمه و اساسالمللی حقوق مدنی و سیاسی های مربوط به آن و کنوانسیون بینو پروتکل جنیواهای کنوانسیون

 صمات مسلحانه و حمالت تروریستی علیهاجرایم ناشی از مخوظیفه دارد تا ، تملحق گردیده اسالمللی جزایی، بین

 غیرنظامیان را مظابق رهنمودهای اساسنامه رٌم، مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار داده و رسیدگی نماید. 

ه اگرچ روشن گردید که حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم در این بخش این موضوع نیز

بر مینی  صراحتاًولی این حمایت است بوده  تأکید موردقانون اساسی  51و ماده  24تا  22ضمنی در ماده  صورتبه

 باشد.نیازمند توجه جدی از سوی مسؤوالن امور می که تسجیل نگردیده استیک قانون جداگانه 
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 گروپاشتراک کنندگان جلسات فوکس

 مصاحبه شوندگان پرسشنامه
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 یشناستیجمع

و مصاحبه با  گروپهای فوکسعامه، برنامههای این تحقیق مربوط به معلوماتی است که از طریق جلسات استماعیافته

از  درمجموعبا آنان مصاحبه صورت گرفته است، که است. شهروندان  آمدهدستبهنفر از شهروندان کشور  3129

ده است. به انه و تروریزم گردیبه نحوی قربانی مخاصمات مسلح ان،آن بستگانخود یا اند که ی بودهرنظامیغمیان افراد 

الی یا م یا خود از مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی صدمه جانی،روانی شوندهمصاحبهاین معنی که شخص 

مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی با صدمه جانی، روانی یا مالی مواجه  جهیدرنتدیده است یا بستگان او 

 اند.گردیده

 عامهالف: اشتراک کنندگان جلسات استماع

به هدف تحلیل وضعیت و دریافت  52والیت 13عامه در جلسه استماع 13که قبالً اشاره گردید مجموعاً  گونههمان

حانه لمسمخاصمات ی رنظامیغهای محلی در زمینه حمایت از حقوق قربانیان آت حکومتاهای مربوط به اجرگزارش

 آنان بهمجموع  نفر شرکت کرده بودند که 100تا  50ات از از این جلس یکیهردر  برگزار گردیده است.و تروریزم 

لتی، ول مقام والیت و رؤسای دوایر دومبه ش حکومتیی شامل مقامات بلندپایهدگان اشتراک کنن .دنرسنفر می 1132

 دیساتا، اهل خبره شامل المللی فعال در سطح والیتنمایندگان نهادهای بین دگان نهادهای مدنی، اصحاب رسانه،نماین

                                                           
 غور، دایکندی، بامیان، هرات، هلمند، قندهار، پکتیا، لوگر و ننگرهار.بدخشان، بغالن، بلخ، فاریاب، 52 

 نکات مهم این فصل

 والیت برگزار گردیده  13نفر می رسد که در  1132های استماع عامه به تعداد اشتراک کنندگان جلسه

 بود

 نفر شرکت کرده و در مورد موضوع بحث وتبادل نظر نمودند. 677گروپ به تعداد در جلسات فوکس 

 نفر از میان قربانیان مخصمات مسلحانه و حمالت تروریستی می باشد. 3129شوندگان این تحقیق مصاحبه 
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ی رنظامیغتعداد از قربانیان  ها و اصناف بخش خصوصی وو مراکز تحصیالت عالی، نمایندگان اتحادیه هادانشگاه

 گردید.میآنان،  بستگانو تروریزم یا یکی از  مسلحانهمخاصمات 

 گروپب: اشتراک کنندگان جلسات فوکس

نفر از  35تا  15ی با اشتراک جلسه 33که در  رسندیمنفر  677گروپ به فوکس تعداد اشتراک کنندگان جلسات

در این بودند،  دهیگردبرگزار  53والیت 29صحاب رسانه و اهل خبره، در دولتی، ا مدنی، نمایندگان دوایرفعاالن 

 صورتهبها ی از پرسشکیهرصورت گرفته و پاسخ اشتراک کنندگان به  بحثمشخص  سؤال پنججلسات روی 

کت نموده در این جلسات شر که یکساناست. تمام  قرارگرفته مورداستفادهجداگانه لیست گردیده و در متن گزارش 

ی مخاصمات مسلحانه و تروریزم درک عمیقی داشته و توانایی رنظامیغبودند نسبت به موضوع حمایت از قربانیان 

سط همکاران تو گروپفوکسجلسات  کنندگانشرکتموضوع را دارا بودند. به همین دلیل انتخاب  جانبههمهتحلیل 

ا دقت صورت گرفته و تنها کسانی در  این جلسات دعوت گردیده بودند که از کمیسیون در دفاتر ساحوی و والیتی ب

 توانایی تحلیل و درک عمیق موضوع برخوردار بوده و دانش مسلکی الزم در این زمینه را دارا بودند.

 هاپرسشنامه شوندگانمصاحبهج: 

والیت  30نفر  در  3129به  درمجموع، مصاحبه صورت گرفته است تعداد کسانی که با آنان برای تکمیل پرسشنامه

 رسند.می 54کشور

اند، ی بوده و خود یا بستگان آنان قربانی مخاصمات مسلحانه یا حمالت تروریستی بودهرنظامیغ درمجموعاین افراد که 

بود، تکمیل  هشدهیتهی که از قبل مصاحبه با آنان پرسشنامه جهیدرنتتوسط همکاران کمیسیون مصاحبه گردیده و 

یون تالش همکاران کمیس جهیدرنتهای شامل جدول مصاحبه، تصادفی بوده و گردیده است. انتخاب افراد در والیت

یا بستگان  ها برای مصاحبه با قربانیاندر انتخاب والیت با آنان مصاحبه صورت گرفته است. ها شناسایی ودر این والیت

                                                           
الن، ننگرهار، ، بغلوگر، میدان وردک، پروان، ئنجشیر، کاپیسا، بامیان، غزنی، قندهار، ارزگان، بادغیس، پکتیگا، دایکندی، فراه، هرات، سمنگان، غور، زابل53 

 ، فاریاب، نیمروز و هلمند.لغمان، کندز، بدخشان، پکتیا، بلخ، جوزجان، تخار

، کابل، دهارقن، فراه، ابیفار، غوری، غزن، سمنگان، سرپلی، کندیدا، خوست، جوزجان، تخار، ایپکت، پروان، بلخ، بغالن، بدخشان، انیبام، سیبادغ، ارزگان54 

 .هلمند، هرات، مروزین، نورستان، ننگرهاروردک،  دانیم، لوگر، لغمان، کنرها، کندز
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امنیتی  زلحاظاهای که یسیون به محل، نقش جدی داشته و والیتقربانیان مسئله امنیتی و امکان دسترسی همکاران کم

 اند یا امکانات سفر در آن کمتر بوده است شامل این تحقیق نگردیده است. وضعیت مناسب نداشته

 شوندگانمصاحبهسن 

یا  مسلحانهبوده که خود یا بستگان آنان قربانی مخاصمات ساله  82تا  7های سنی مختلف از گروهافراد شامل مصاحبه 

اند. شرح تفصیلی سن مصاحبه شوندگان ضمن جدول زیر دسته بندی گردیده است. حمالت تروریستی گردیده

انه یا قربانی مخاصمات مسلحاند که های انتخاب گردیدهکودکان که با آنان مصاحبه صورت گرفته است از خانواده

دولت  های است که از سویاند. دلیل انتخاب آنان برای مصاحبه دریافت میزان یا نوع حمایتحمالت تروریستی بوده

قربانیان مخاصمات مسلحانه یا تروریستی، با آنان صورت گرفته است. در میان کودکان  کنندهتیحمایا سایر نهادهای 

مات اش را در مخاصاند که تنها بازمانده خانواده خویش بوده و تمامی اعضای خانوادهبوده کسانی نیز شوندهمصاحبه

 .انددادهازدستمسلحانه و حمالت تروریستی 

 

 

ارز

گان

بارغ

یس

بامی

ان

بدخ

شان
بغالن بلخ

پروا

ن
یاپکت تخار

جوز

جان

پکتی

کا

دای

کند

ی

سر

پل

سمن

گان
غزنی غور

فاری

اب
فراه

قندها

ر
کابل کندز کنر

لغما

ن
لوگر

میدا

ن 

ورد

ک

ننگ

رهار

نور

ستان

نیمرو

ز

هرا

ت

هلم

ند

مجم

وع

تعداد 62 102 18 200 86 109 35 106 97 101 94 21 80 52 37 56 103 96 198 594 117 107 99 65 16 100 93 89 96 100 312

درصد 2.0 3.3 0.6 6.4 2.7 3.5 1.1 3.4 3.1 3.2 3.0 0.7 2.6 1.7 1.2 1.8 3.3 3.1 6.3 19. 3.7 3.4 3.2 2.1 0.5 3.2 3.0 2.8 3.1 3.2 100

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

والیت های محل سکونت مصاحبه شوندگان

تعداد درصد



51 
 
 

 

 

 شوندگانمصاحبهجنس 

گردد. بنابراین نفر را شامل می 1009دهند که آنان را زنان تشکیل می %32.2این تحقیق  شوندگانمصاحبهدر میان 

باشد. تالش همکاران کمیسیون بر این بوده است نفر می 2120اند که دربرگیرنده از میان مردان بوده ماندهیباق 67.8%

که از هر خانواده که از مخاصمات مسلحانه و حمالت 

یا یک عضو آنان مصاحبه  حداقل انددهیدصدمهتروریستی 

نموده و پرسشنامه را تکمیل نمایند. اولویت اصلی مصاحبه 

با شخص قربانی بوده است. یعنی کسانی که خود صدمه 

مخاصمات  جهیدرنتجسمی و روانی دیده یا مال خویش را 

بودند، اما در  دادهازدستمسلحانه یا حمالت تروریستی 

زن

مرد32%

68%

جنس مصاحبه شوندگان

زن

مرد

12تا 7سال  18تا 13سال 25تا 19سال 35تا 26سال 45تا 36سال  55تا 46سال 65تا 56سال 75تا 66سال 82تا 76سال مجموع

تعداد 46 166 551 849 804 452 192 57 12 3129

درصد 1.5 5.3 17.6 27.1 25.7 14.4 6.1 1.8 0.4 100

سن مصاحبه شوندگان

تعداد درصد
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یا امکان مصاحبه مستقیم با وی وجود نداشته است، همکاران  دادهازدستخویش را صورت که شخص قربانی جان 

 اند.کمیسیون با یک نفر از بستگان او مصاحبه نموده و پرسشنامه را تکمیل نموده

 شوندگانمصاحبهحالت مدنی 

نفر  526(  %73.5هل، )نفر متأ 2301( %8.8نفر بیوه، ) 270نفر که با آنان مصاحبه صورت گرفته است  3129 انیاز م

 اند ( بوده%0.7نفر نامزد ) 23( و %0.3نفر مطلقه ) 9( %16.8مجرد، )

را  شوندگانمصاحبهکل جمعیت  %6.8 درمجموعاند که نفر آنان را کودکان تشکیل داده 212نفر مجرد  526در میان 

 گردند.شامل می

 

 نتیجه

 له وسیخصوص معلومات آماری آن بهاین تحقیق بهمورد نیاز  معلوماتمطالعات این بخش گزارش نشان داد که 

به با قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی به دست آمده است. مصاحبه شوندگان از میان زنان و مصاح

 ه است.دسال یاداشت گردی 82تا  7مردان بوده و سن آنان از 

ای ها، اعضگرددکه در آن مقامات اداری در سطح والیتمی عامهبخش دیگری از معلومات مربوط به جلسات استماع

مدنی، فعاالن حقوق بشر، اصحاب رسانه، اهل خبره و نمایندگان نهادهای خصوصی در مورد حمایت از قربانیان جامعه

 اند.سخن گفته
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ی، فعالن رسانهکه با اشتراک فعاالن جامعه مدنی، اهل خبره، گروپ و نتایج بحث در این جلسات فوکسجلسات 

حقیق شمره این ت یاند نیز از منابع معلوماتمدافعان حقوق بشر و برخی از مقامات اداری در سطح والیت برگزار گردیده

 شود. می
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 مسوفصل 

 گروپعامه و فوکسمطالعه تفصیلی جلسات استماع

 

 

 

 

 

 

 

 

 عامهمطالعه تفصیلی جلسات استماع

 گروپفوکسمطالعه تفصیلی جلسات 
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 عامهمطالعه تفصیلی جلسات استماع

داری عامه از مقامات اآید. در جلسات استماعمی حساببههای این تحقیق ترین بخشیکی از مهم عامهاستماع جلسات

ه بلندپای مسؤوالنهای محلی در سطح والیت شامل شخص والی و معاون وی، روسای سایر ادارات دولتی و حکومت

ی مدنی، فعاالن حقوق بشر، اهل خبره و متخصصین ی، اعضای جامعهامنیتی و همچنین فعاالن رسانه نهادهای دفاعی و

محلی و قربانیان مخاصمات  بانفوذهای خیر و المللی، شخصیتبین نمایندگان نهادهایها حقوق، اساتید دانشگاه

عامه اعجلسات استممطالعات تفصیلی ت. گردیده اسبه اشتراک ها، دعوت ی آنمسلحانه یا یکی از اعضای خانواده

نفر  1132دایر گردیده و کشور والیت  13که در  است جلسه بوده 13 دهد که مجموع جلساتنشان می این تحقیق

 .نموده بودندشرکت  هادر آن

ای ههای اشتراک کنندگان در رابطه به برنامهعامه دریافت نظریات و دیدگاههدف اصلی بحث در جلسات استماع

این جلسات  اشتراک کنندگانحمایتی دولت افغانستان از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بوده است. 

حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه  ینهیدرزمهای دولت افغانستان سهولت ها ودستاوردکه از عالوه بر این

های دشنهایپو  کردهاشارهها و مشکالت موجود در این زمینه نیز ند، به چالشاهو حمالت تروریستی صحبت نمود

 ند.اهنمود ارائه ادشدهیمشخصی را جهت حل مشکالت 

های افزایش ناامنی و خشونت، افزایش تعداد قربانیان غیرنظامی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی و حمایت

گان سخنرانان و اشتراک کنند موردتوجهعامه بوده که در جلسات استماع هایترین پرسشدولت از این قربانیان، مهم

 است. قرارگرفته

 نگات مهم این فصل

 های  اخیر ناامنی و خشونت در کشور افزایش یافته است؛در سال 

 تعداد قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی نگران کننده است؛ 

 های حقوقی قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی نیازمند بازنگری و توجه بیشتر دولت است؛حمایت 
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 ی و خشونتناامنالف: افزایش 

های اشتراک کنندگان جلسات ترین نگرانییکی از مهم های اخیری و خشونت در سالناامن روزافزونافزایش 

عامه، مطرح گردیده و مباحث مربوط به پرسش و پاسخ جلسات استماع هایسخنرانعامه بوده است که در جریان استماع

های اخیر سبب گردیده است که ی و خشونت در سالناامن است. سخنرانان و اشتراک کنندگان باور داشتند که

 رو گردند. اشتراک کنندگان جلساتو با تهدیدهای جانی و مالی روبه دادهازدستشهروندان کشور امنیت خویش را 

ها سبب گردیده است تا شهروندان کشور از محل زندگی ی و افزایش خشونتناامناند که نموده دیتأکعامه استماع

 خویش بیجا شده یا دست به مهاجرت بزنند.

 عامه تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستیجلسات استماع

 برگزاری محل ولسوالی والیت نام دفتر شماره
تعداد اشتراک 

 هاکننده
 تاریخ

 29/6/1396 57 دفتر ساحوی بامیان مرکز بامیان دفتر ساحوی بامیان 1

 26/6/1396 74 قصر کوکچه مرکز بدخشان دفتر والیتی بدخشان 2

 10/8/1396 62 تاالر مقام والیت مرکز لغمان ردفتر ساحوی ننگرها 3

 18/7/1396 90 مقام والیتتاالر  مرکز غور غور والیتیدفتر  4

 8/9/1396 86 دفتر والیتی فاریاب مرکز فاریاب دفتر والیتی فاریاب 5

 9/8/1396 69 مقام والیتتاالر  مرکز قندهار دفتر ساحوی قندهار 6

 12/7/1396 65 مقام والیتتاالر  مرکز بغالن دفتر ساحوی کندز 7

 18/7/1396 68 دفتر ساحوی گردیز مرکز پکتیا دفتر ساحوی گردیز 8

 29/11/1396 295 والیتمقام تاالر  مرکز لوگر دفتر ساحوی کابل 9

 17/7/1396 64 دفتر ساحوی هرات مرکز هرات دفتر ساحوی هرات 10

 11/9/1396 60 دفتر والیتی هلمند مرکز هلمند هلمنددفتر والیتی  11

 16/7/1396 57 سمیر ولید هتل مرکز بلخ بلخدفتر ساحوی  12

 5/7/1396 85 مقام والیتتاالر  مرکز دایکندی ندیدایک والیتیدفتر  13

  1132 مجموع
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ر این تحقیق که توسط دفتر ساحوی ننگرهار در مق عامهاستماععبدالجبار نعیمی والی لغمان ضمن سخنرانی در جلسه 

ی و جنگ سبب گردیده تا تعداد زیادی از مردم از محل ناامنافزایش »زار گردیده بود، تأکید نمود: این والیت برگ

خالف های مبدتر شده و گروه روزروزبهزندگی خویش بیجا شده یا به کشورهای دیگر مهاجرت کنند. امنیت مردم 

خالف دین مقدس اسالم، حمله کرده و کنند. بر مساجد و مکاتب برمسلح و تروریستی به جان و مال مردم رحم نمی

 «کنند.ی میآورجمععشر  زوربهها کنند و از مردم مناطق دورافتاده و قریهانتحار می

این والیت، با اشاره به  عامهاستماعمحمد وزیر نورانی فعال جامعه مدنی در والیت غور نیز ضمن صحبت در جلسه 

تمام ابعاد زندگی شهروندان سایه افگنده و  ناامنی و جنگ بر»ناامنی و خشونت اظهار داشته است:  روزافزونافزایش 

های زیادی را کند. همچنین خانوادهی را گرفته و هزاران نفر دیگر را مجروح میرنظامیغهزار  هادهجان سالههمه

 «کند.مالی متضرر می ازلحاظ

های اشتراک کنندگان ترین خواستهتوسط دولت یکی از مهم های امنیتیامهتأمین امنیت و بازنگری برن نیبنابرا

 عامه بوده است. جلسات استماع

 امعهج یک در امنیت»عامه این والیت تأکید نموده است: مهدی حدید نماینده شورای والیتی هرات، در جلسه استماع

 هاییاتعملی را بکار برده و مؤثرترهای روش باید امنیتی نیروهای منظور این برای شود، حفظ باید و است ثروت

 .«دهند انجام ی راهیتصف

 ب: افزایش تعداد قربانیان

های اخیر سبب گردیده است که به تعداد قربانیان ملکی نیز های مسلحانه و حمالت تروریستی در سالافزایش جنگ

: عامه این والیت تأیید نموده است کهر جلسه استماعافزوده گردد. فیروز شاداب معاون قوماندانی امنیه والیت هرات د

 ملکی نفر 167 آن اثر به که است پیوسته وقوع در این والیت به تروریستی حمله 138 هجری شمسی1396 در سال»

 «.انددهیگرد مجروح دیگر نفر 187 و شهید

عامه از عدم رعایت حقوق بشردوستانه در جریان مخاصمات مسلحانه و حمالت اشتراک کنندگان جلسات استماع

یک مشکل جدی یاد نموده تأکید داشتند که عدم رعایت این حقوق سبب افزایش قربانیان ملکی  عنوانبهی ستیترور

ی بشردوستانه المللمطابق حقوق بین تنهانهتان گردیده است. به بارو اشتراک کنندگان، منازعات مسلحانه در افغانس
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کند بلکه حقوق که دین مقدس اسالم در جریان جنگ معرفی نبوده و معیارها و اصولی مربوط به آن را رعایت نمی

 گردد.نموده است، نیز رعایت نمی

 داشته است: عامه این والیت، اظهاربابه محسنی نماینده شورای علمای والیت بامیان در جلسه استماع

رعایت  تطبیق و های مادر جنگه است، دیردگو خلفای راشدین تعیین اسالم پیامبر  جنگی یهاحقوقی که در برنامه»

مشی تعیین کرده خطخویش برای لشکریان  ،گرفت در جنگی برودوقتی تصمیم می نیمسلمخلیفه اول  الًمث .شودنمی

 نکنید را قطعدرختان و را اذیت نکنید  هایزخم ،زنان و اطفال را اذیت نکنید ،را در جنگ نبرید رمردهایپ ؛گویدمی و

 «.ندنیست بندیپا ارهایمعاز  کیچیهبه  جنگجویانشود و رعایت نمی موارد اصالً این های افغانستانولی در جنگ

قربانی مخاصمات مسلحانه نفر ملکی  64104سال اخیر به اساس آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  9تنها در 

 اند.و حمالت تروریستی بوده

ها و مسافران، عدم حمله به مردم ملکی، راهها، عدم حمله به شاهعدم حمله به اماکن عامه مثل مسجد، مکتب، فروشگاه

و رعایت اصول و معیارهای حقوق بشردوستانه و حقوق اسالم در جریان جنگ و  وزناناحترام به حقوق اطفال 

عامه این تحقیق بوده است که بار بار و در تمامی های اشتراک کنندگان جلسات استماعترین خواستهزعات، از مهممنا

 است. قرارگرفتهاین جلسات توسط اشتراک کنندگان، مورد تأکید 

 ج: حمایت از قربانیان

یه، های امنیقوماندان، معلولینی و شهدا و اجتماعرؤسای کار، امور  خصوصبهبر اساس سخنان رؤسای دوایر دولتی 

ها، دولت سعی نموده است در حد امکانات خویش، در والیت صحت عامهرؤسای نهادهای عدلی و قضایی و رؤسای 

 قرار دهد. تیموردحمای را ستیتروری مخاصمات مسلحانه و حمالت رنظامیغقربانیان 

یکصدهزار افغانی برای  های مالی شاملمایتهای دولتی، حهای صحی، شامل تداوی زخمیان در شفاخانهحمایت

ترین افغانی برای مجروحین مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی از مهم هزارپنجاههای شهدا و خانواده

. ولی است قرارگرفته، مورد تأیید عامهاستماعاند که توسط نمایندگان ادارات دولتی در جلسات های بودهحمایت

ه اند کنمایندگان ادارات دولتی به مشکالت موجود در این زمینه اشاره نموده و اظهار داشتهاز  قربانیان و برخی

از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بسیار اندک بوده و نیازمند توجه بیشتر از  شدهانجامهای حمایت

 سوی دولت افغانستان است.
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الیت بغالن رئیس اتحادیه معلولین وراسخ که  اهلل زیعزتروریستی بنام از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت  تنکی

 عامه والیت بغالن صحبت نموده گفته است:در جلسه استماع قربانیان باشد، به نمایندگی ازنیز می

ه نحوی خویش ب از حقوق که تقریباً همه آنان جنگ وجود داشته قربانی و هزار معلولده  از شتریببغالن  تیدر وال»

و  اهگیجاقعی، وا صورتبه تا هنوزها نهاد و تادارا درامتیازات افراد دارای معلولیت  حقوق و و قانونمحروم هستند 

 «باشد.روابط بر ضوابط حاکم می وجود داشته و اداراتدر  یکارو کم ییزورگونیافته است.  گاهیپا

عالی محبی رئیس محکمه استیناف آقای اسحقبانیان سخنان های عدلی و قضایی از قرهمچنین در راستای حمایت

 باشد.می تأملقابلاین والیت صحبت نموده است  عامهاستماعوالیت غور که در جلسه 

 ،ش یاد نمودهک چالی عنوانبهت وی که از عدم صالحیت رسیدگی به جرایم تروریستی توسط محاکم استیناف والیا

ت این گیرد و ما در این والیجرایم تروریستی در محکمه استیناف والیت پروان مورد رسیدگی قرار می»است:  هافزود

مثل  دقدرتمنمحاکم در رسیدگی به قضایای مربوط به جرایم سنگین از سوی افراد صالحیت را نداریم. همچنین 

 «امور محکمه دخالت دارند. درافراد باشند. این می فشارتحت ،نمایندگان پارلمان و سایر افراد بانفوذ

 نتیجه

عامه تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی مطالعات تفصیلی جلسات استماع

ها، اهراماکن عامه مثل مسجد، مکتب، شاه برحملهنشان داد که مردم افغانستان عالوه بر اینکه از افزایش ناامنی و 

باشند، نسبت به افزایش تعداد قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت ر اماکن عامه نگران میها و سایفروشگاه

های امنیتی خویش را مورد بازبینی قرار داده و اند تا برنامههای اخیر اخطار داده و از دولت خواستهتروریستی در سال

 بیشتری عمل نماید. با جدیت

خاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی کافی نبوده و نیازمند بازنگری و توجه های حمایتی دولت از قربانیان مبرنامه

ید های عدلی و قضایی از قربانیان باهای مالی از قربانیان اندک بوده و حمایتباشد. حمایتبیشتر از سوی دولت می

المللی جزایی بین ی محکمهاساسنامه خصوصبهالمللی مبتنی بر تعهدات دولت نسبت به اسناد حقوقی ملی و بین

 صورت گیرد.
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 گروپمطالعه تفصیلی جلسات فوکس

باشد که در آن روی سه تا پنج پرسش عمده و ملی می تحققهای ترین بخشگروپ یکی از مهمجلسات فوکس

نفر از اعضای جامعه مدنی،  35تا  15 جلساتگیرد. در این مشخص مربوط به موضوع تحقیق ملی صحبت صورت می

ای، اهل خبره )متخصصین حقوق( اساتید دانشگاه و برخی از مسؤوالن ادارات دولتی فعاالن حقوق بشر، فعاالن رسانه

ها و نظریات خویش را در پاسخ ، بحث و گفتگو نموده و دیدگاهشدهطرحهای از قبل شرکت نموده و روی پرسش

گردیده و در گزارش نهایی  یبندجمعدر این جلسات  شدهمطرحکنند. نظریات می ارائه شدهمطرحهای به پرسش

اصی های اختصها و مصاحبهنامهعامه و پرسشجداگانه در کنار سایر معلومات که از طریق جلسات استماع صورتبه

 گردد.و تنظیم می یبنددستهاست،  آمدهدستبهبا مسؤوالن نهادها و اهل خبره 

و  موردبحثنفر  677جلسه با اشتراک  33این تحقیق ملی پنج پرسش عمده و مشخص مطرح گردیده بود که در در 

 م گردیده است.و تنظی یبنددسته به هر پنج پرسش دریافت، کنندگانشرکتپاسخ  تیدرنهاو  قرارگرفتهبررسی 

 تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی گروپفوکسجلسات 

 محل ولسوالی والیت نام دفتر شماره

تعداد 

اشتراک 

 هاکننده

 تاریخ

 29-11-1396 18 ریاست کار و امور اجتماعی مرکز لوگر دفتر ساحوی کابل 1

 18-10-1396 18 اجتماعیریاست کار و امور  مرکز میدان وردک دفتر ساحوی کابل 2

 مرکز پروان دفتر ساحوی کابل 3
ستیتوت طبی محمد صابر یان

 صابری
27 1396-10-13 

 11-10-1396 17 ریاست امور زنان مرکز پنجشیر دفتر ساحوی کابل 4

 مرکز کاپیسا دفتر ساحوی کابل 5
 جامعه ینهادهامجتمع شبکه 

 مدنی
24 1396-10-10 

6 
دفتر ساحوی 

 بامیان
 میدان وردک

ولسوالی 

 بهسود

سالون مسجد حصه اول 

 بهسود
23 1396-7-18 
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7 
دفتر ساحوی 

 بامیان
 غزنی

ولسوالی 

 جاغوری
 22-7-1396 17 آشیانه سمر

8 
دفتر ساحوی 

 قندهار
 قندهار

ولسوالی 

سپین 

 بولدک

 1-9-1396 17 تاالر جلسات ولسوالی

9 
دفتر والیتی 

 ارزگان
 26-7-1396 18 ارزگاندفتر والیتی  مرکز ارزگان

10 
دفتر ساحوی 

 هرات
 مرکز بادغیس

سالون کنفرانس شورای 

 مردمی
23 1396-9-8 

11 
دفتر ساحوی 

 گردیز
 14-9-1396 18 سالون کنفرانس مقام والیت مرکز خوست

12 
دفتر والیتی 

 دایکندی
 18-9-1396 19 دفتر والیتی دایکندی مرکز دایکندی

13 
دفتر ساحوی 

 هرات
 14-9-1396 22 ریاست امور زنان مرکز فراه

14 
دفتر ساحوی 

 هرات
 هرات

ولسوالی 

 ادرسکن

سالون کنفرانس ولسوالی 

 ادرسکن
21 1396-8-3 

 14-9-1396 26 ریاست کار و امور اجتماعی مرکز سمنگان دفتر ساحوی بلخ 15

 4-8-1396 30 دفتر والیتی غور مرکز غور دفتر والیتی غور 16

17 
دفتر ساحوی 

 قندهار
 مرکز زابل

سالون کنفرانس ریاست 

 صحت عامه
21 1396-8-22 

18 
دفتر ساحوی 

 کندز
 1-8-1396 20 تاالر پارلمان جوانان مرکز بغالن

19 
دفتر ساحوی 

 ننگرهار
 مرکز کنر

سالون کنفرانس ریاست 

 صحت عامه
27 1396-7-25 



62 
 
 

20 
دفتر ساحوی 

 ننگرهار
 مرکز لغمان

سالون کنفرانس ریاست 

 اطالعات و فرهنگ
23 1396-8-3 

21 
دفتر ساحوی 

 ننگرهار
 کامه ننگرهار

 یهاکنفرانسسالون 

 ولسوالی
25 1396-8-9 

22 
دفتر ساحوی 

 کندز
 مرکز کندز

سالون کنفرانس دفتر 

 ساحوی کندز
20 1396-8-27 

23 
دفتر والیتی 

 بدخشان
 12-7-1396 20 قصر کوکچه هتل مرکز بدخشان

24 
دفتر ساحوی 

 گردیز
 مرکز پکتیا

سالون کنفرانس دفتر 

 ساحوی گردیز
17 1396-8-8 

 مرکز بلخ دفتر ساحوی بلخ 25
دفتر  کنفرانسسالون 

 ساحوی مزار شریف
19 1396-8-23 

 مرکز جوزجان دفتر ساحوی بلخ 26
سالون کنفرانس ریاست 

 اطالعات و فرهنگ
22 1396-8-21 

28 
دفتر ساحوی 

 کندز
 مرکز تخار

کنفرانس ریاست سالون 

 اطالعات و فرهنگ
20 1396-8-3 

29 
دفتر والیتی 

 فاریاب
 4-8-1396 23 دفتر والیتی فاریاب مرکز فاریاب

30 
دفتر والیتی 

 فاریاب
 10-8-1396 21 دفتر والیتی فاریاب مرکز فاریاب

32 
دفتر ساحوی 

 هرات
 11-8-1396 29 مهمانخانه آزادی مرکز روزنیم

 23-7-1396 32 سالون کنفرانس والیت مرکز هلمند مندهلدفتر والیتی  33

  677 مجموع

 

 گردد؛زیر می یهاسؤالشامل  گروپفوکسهای اصلی این تحقیق ملی در جلسات پرسش
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 در کشور چیست؟ مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی عوامل افزایش قربانیان و علل اول: سؤال

 باید انجام شود؟ی کارهاچهبرای کاهش تعداد قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی، دوم:  سؤال

زنان،  صوصخ، بهتروریستی حمالتمسلحانه و  مخاصماتبرای حمایت از قربانیان و بازماندگان قربانیان سؤال سوم: 

 د؟گردچه تدابیری باید اتخاذ  ،و اطفال ساالنکهن

 باید صورت گیرد؟ یگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت چه اقداماتبرای رسید چهارم: سؤال

مخاصمات مسلحانه و حمالت ناشی از  های مالیتجلوگیری یا کاهش خسار منظوربهشما  هایشنهادیپسؤال پنجم: 

 در سطح ملی چیست؟ تروریستی

 :الف: نتایج بحث روی سؤال اول

امل علل و عو عنوانبهگروپ در مورد پرسش اول، موارد زیرا جلسات فوکس کنندگانشرکتبندی نظریات جمع

 ؛است قراردادهافزایش قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی مورد تأکید 

 ؛متخاصمهای المللی بشردوستانه توسط گروهعدم رعایت قوانین جنگ و قواعد و اصول حقوق بین .1

بق با مطا ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  جرایم علیهعدم محاکمه عاملین جرایم جنگی،  .2

 تعهدات دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

 سپر جنگی؛ عنوانبهاستفاده از مردم غیرنظامی  .3

 های مخالف دولت و افزایش حمالت انتحاری؛تغییر استراتژی جنگی گروه .4

 در مناطق مسکونی و عامه؛ خصوصبهها استفاده از تسلیحات سنگین در جنگ .5

 ؛ضعف حکومت و نهادهای امنیتی و کشفی .6

 جاسوسی خارجی؛ هایو سازمان کشورهاهای تروریستی از سوی های مخالف دولت و جریانحمایت گروه .7

ب های تروریستی با استفاده از فرصت مناسهای مخالف دولت و جریانتوسعه گروه جهیدرنتگسترش جنگ  .8

عدالتی سربازگیری از میان مردم فقیر، بیکار و کسانی که به نحوی از دولت فاصله گرفته و خود را قربانی بی

 کنند؛یا برخورد تبعیض گرایانه دولت، فکر می

های فکری افراطی در سطح ملی که تاکنون نقش مؤثری را دولت بر مدارس دینی و رشد جریان کنترلعدم  .9

 در توسعه جنگ داشته است؛

 ؛افراطیجدید  یهاظهور گروه .10
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 ؛تغییرماموریت ناتو از حالت جنگی به مشاوره .11

 ؛صلح نیضعف روحیه وحدت ملی و نبود اراده ملی برای تأم .12

 ی؛المللنینیروهای نظامی ملی و ب کامل بینعدم هماهنگی  .13

 آنان؛جنگی  یهاپائین بودن مهارتدن ساختارهای دفاعی و امنیتی کشور و نوپا بو .14

 دفاعی و امنیتی؛ نبود برنامه استراتژیک جنگی در نهادهای ملی .15

 ؛مسلح غیر مسؤولها و افراد افزایش تعداد گروه .16

 ؛امنیتی یموجودیت فساد در نهادها .17

 های تروریستی؛و جریان نیمخالفدر برخوردش با  گرایانه دولت مصلحتمدارا و سیاست  .18

 :ب: نتایج بحث روی سؤال دوم

گروپ تحقیق ملی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت جلسات فوکس نکاکنندهشرکت

حمالت  خاصمات مسلحانه وکاهش تعداد قربانیان متروریستی در پاسخ به پرسش دوم این جلسات که به راهکارهای 

 اند؛نموده ارائهنظریات زیر را  داشت،تروریستی اختصاص 

 ؛متخاصمهای المللی بشردوستانه توسط گروهرعایت قوانین جنگ و قواعد و اصول حقوق بین .1

ا تعهدات مطابق ب ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  محاکمه عاملین جرایم جنگی، جرایم علیه .2

 دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

 سپر جنگی؛ عنوانبهعدم استفاده از مردم غیرنظامی  .3

 ی؛مسکونجلوگیری از حمالت انتحاری و گسترش جنگ در مناطق  .4

 در مناطق مسکونی و عامه؛ خصوصبهها مدیریت جنگ و عدم استفاده از تسلیحات سنگین در جنگ .5

 ؛نهادهای امنیتی و کشفی تقویت .6

ی جاسوس هایجهان و متقاعد ساختن کشورها و سازمان ی دولت در روابطش با کشورهایپلماسیدتقویت  .7

 های تروریستی در همکاری با سازمان ملل متحد؛های مخالف و جریاناز گروه تیحماعدمخارجی به 

ستی های تروریهای مخالف دولت و جریانجلوگیری از توسعه گروه جهیدرنتجلوگیری از گسترش جنگ  .8

 ها از میان مردم با از بین بردن فاصله موجود بین مردمزگیری این گروههای مناسب سرباو از بین بردن فرصت

 و دولت؛

 عدالتی در روابط دولت با مردم؛مبارزه با تبعیض و بی .9

 راطی؛های فکری افهای نظارتی بر مدارس دینی به هدف جلوگیری از رشد جریانتقویت و گسترش برنامه .10



65 
 
 

 ؛صلح نیأمروحیه وحدت ملی و اراده ملی برای تتقویت  .11

 ی؛المللنینیروهای نظامی ملی و ب کامل بینهماهنگی ایجاد  .12

 تقویت مهارت و دانش جنگی ساختارهای دفاعی و امنیتی کشور؛ .13

 دفاعی و امنیتی؛ طرح و تدوین برنامه استراتژیک جنگی در نهادهای ملی .14

 ؛امنیتی یفساد در نهادها از بین بردن .15

 های تروریستی؛با مخالفان مسلح و جریان تقویت همکاری مردم با دولت در مبارزه .16

 زمینه درست اندیشی وآوردن  به وجودو  طیوتفردوراز افراطمبانی اخالقی، اعتقادی و دینی به تتقوی .17

 ؛در جامعه یی،گرااعتدال

 نهای بمب افگطیاره های مرتبط به استفاده از تسلیحات انفجاری ورهنمود واضح، مقررات و طرزالعمل تهیه .18

 ؛مینظا

یق ایجاد یک واحد اختصاصی در دولت برای تحقو  پالیسی ملی جلوگیری از تلفات افراد ملکینهایی سازی  .19

 و حمالت تروریستی؛های ناشی از واقعات منازعات مسلحانه تمام آسیب

 ؛های مردمیو ملیشهغیر مسؤول مسلح  یهاگروهخلع سالح کامل  .20

 :ج: نتایج بحث روی سؤال سوم

 خاصماتمحمایت از قربانیان و بازماندگان قربانیان پرسش سوم مبنی بر اتخاذ تدابیر از سوی دولت در  در پاسخ به

وپ به فقرات گرجلسات فوکس کنندگانشرکت ،و اطفال ساالنکهنزنان،  خصوص، بهتروریستی حمالتمسلحانه و 

 اند؛زیر توافق داشته

ا تعهدات مطابق ب ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  محاکمه عاملین جرایم جنگی، جرایم علیه .1

 دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

 ؛مبارزه با تبعیض و فقراز قربانیان از طریق حمایت عاطفی و روانی  .2

 تهیه و تصویب قانون جبران خسارت قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی؛ .3

 دولت برای صلح، مصالحه و عدالت در افغانستان؛تطبیق برنامه عمل  .4

 رعایت قانون حقوق و امتیازات معلولین؛ .5

 های تروریستی؛های مخالف و جریاننفی سیاست مدارا و مصلحت با گروه .6

مخاصمات  گانهدیدی با مجروحین و آسیب درمانروانهای صحی و خدمات تقویت و تداوم همکاری .7

 مسلحانه و حمالت تروریستی از سوی دولت؛
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یها به محالت سکونت اصلداخلی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آن یهاشده جایرسیدگی به وضعیت ب .8

 ؛شان

قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت  و تحصیالت عالی خاص برای تتعلیم و تربی هایهزمینفراهم آوری  .9

 تروریستی؛

 برای قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی؛کار های نهفراهم آوری زمی .10

 :د: نتایج بحث روی سؤال چهارم

رسیدگی به جرایم جهت  ازیموردندر مورد اقدامات گروپ این تحقیق که بحث روی سؤال چهارم جلسات فوکس

 پرسیده شده بود، به نتایج زیر رسیده است؛جنگی و جنایت علیه بشریت 

ا تعهدات مطابق ب ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  عاملین جرایم جنگی، جرایم علیهمحاکمه  .1

 دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

دون هیچ بمجازات و  توسط دولت محکمه خاص رسیدگی به جرایم جنگی و جنایت علیه بشریتتأسیس  .2

 عاملین این جرایم؛مالحظه 

مکار هکه در تداوم جنگ و خصومت در افغانستان دست داشته و  هایدولتی جهت معرفی پلماسیدتقویت  .3

 جزایی؛ یمللالنیه محکمه بب عنوان شریک جرم جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت،بهباشند، میتروریسم 

دلی ع به دلیل ضعف نهادهای ادشدهالمللی جزایی جهت رسیدگی به جرایم یمطالبه همکاری از محکمه بین .4

 این جرایم در حال حاضر؛و قضایی افغانستان در رسیدگی به 

 ؛از بین بردن فرهنگ معافیت .5

 ؛حمایت از متضررین .6

 محاکمه مجرمین. درروند جلوگیری از مداخله احزاب سیاسی .7

 :هـ: نتایج بحث روی سؤال پنجم

گیری یا جلو جهت این جلسات کنندگانشرکتهای مشخص پیشنهادگروپ که به آخرین پرسش جلسات فوکس

ده بندی گردی، ارتباط داشت، ذیالً جمعمخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستیناشی از  های مالیتکاهش خسار

 است؛

 های مالی ناشی از مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی؛تهیه و تصویب قانون جبران خسارت .1
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رفتاری جهت  هایمکانیزمراهبردها و اد و ایجو دفاعی ملی امنیتی  تقویت مهارت و دانش جنگی نهادهای .2

 المللی، در جریان جنگ؛رعایت حقوق جنگ و قواعد و اصول حقوق بشردوستانه بین

های تروریستی به رعایت قوانین جنگ و قواعد و اصول حقوق های مخالف و جریانگروه توجهجلب .3

 المللی؛بشردوستانه بین

 ؛آوردن صلح .4

 ؛همکاری و روحیه همدیگر پذیری تتقوی .5

 ؛دور از محالت مسکونی هاینظامی در قرارگاهنیروهای استقرار  .6

ا تعهدات مطابق ب ی و جرایم تروریستی،کشنسلبشریت، جرایم  محاکمه عاملین جرایم جنگی، جرایم علیه .7

 دولت افغانستان در قبال الحاقش به اساسنامه رًم؛

 ؛دلی و قضایینهادهای عاز بین بردن فساد در  .8

 و دفاعی کشور؛نیروهای امنیتی  بینهماهنگی بیشتر ایجاد  .9

 ؛ماز بین بردن فساد اداری و تبعیض در درون نظا .10
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 مچهارفصل 

 های آماریتحلیل داده

 تأمین امنیت افراد غیر نظامی و حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم

 

 

 

نظامیانتأمین امنیت غیر   

 حمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی

 درخواست حمایت از سوی قربانیان

  به شمول دولتقربانیان  کنندهتیحمانهادهای 

 های انجام یافتهانواع حمایت

 های انجام یافتهمندی قربانیان از حمایتمیزان رضایت

 پیامدهای عدم حمایت از قربانیان
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 اریهای آمتحلیل داده

های اهظریات و دیدگن های آماری  بیشتر به اعداد و ارقامی توجه دارد که در نتیجه مطالعات کمیسیون ازدادهتحلیل 

صورتت است. این معلومات بهدست آمده مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی، بهشوندگان قربانی مصاحبه

 مشخص دو موضوع را روشن خواهد کرد؛

زمینه یا در این آکند. تأمین بدون قید و شرط را  شیفه دارد تا امنیت شهروندانظانون وت افغانستان به لحاظ قلودیک: 

 موفق بوده است؟

است؟  ادهانجام دحمایتی الزم را دولت افغانستان از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی تاکنون  ایادو: 

 است؟ ز چه مؤثیرتی برخوردار بودهها و ادر کدام زمینه اگر بلی

 :باشیممی زمینههر دو در کارنامه دولت افغانستان بررسی ، نیازمند هر دو پرسشجهت یافتن پاسخ 

 

 این فصلنگات مهم 

  قربانی غیر نظامی بجای گذاشتته است؛ 64104( مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی 1396تا  1388سال گذشته ) 9در 

  امللی آن بوده دیگر نیروهای دولتی و حامیان بین %11.1قربانیان غیرنظامی گروه های مخالف دولت و عامل   %69.6عامل

 است؛

 61.8%  انداندکه یک یا چند عضو خانواده خویش را از دست دادهنمودهقربانیان غیرنظامی تأیید 

  دهند که عمدتا ناشی از مخاصمات مسلحانه و جمعیت  کشور را افراد دارای معلولیت تشکیل می %2.7در حال حاضر

 حمالت تروریستی بوده است.

 22% های دولت باور و اعتماد ندارند؛از مصاحبه شوندگان به حمایت 

 25%  اند.قربانیان تا کنون هیچ گونه حمایتی از دولت دریافت نه کردهاز 

  دانند.های دولت را بسنده میاز قربانیان حمایت %6.3صرف 

 89% تشان گردیده اساندکه عدم حمایت دولت از آنان، سبب نقض سایر حقوق بشریاز مصاحبه شوندگان تأکید کرده 
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 موضوع اول: تأمین امنیت افراد غیر نظامی 

 3 . مادهالمللی و ملی استای بینهای اصلی دولت مبتنی بر اسناد حقوقیتأمین امنیت شهروندان یکی از مسؤولیت

های پروتکل الحاقی شماره اول کنوانسیون 1، ماده 56های جینوامشترک کنوانسیون 3، ماده 55وق بشراعالمیه جهانی حق

 24تا  22و  6های المللی و مادهدر میان قواعد و مقررات بین 58المللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 6و ماده  57جنیوا

ی تأمین امنیت اند که مکلفیت دولت را در زمینهترین اسناد حقوقیدر سطح ملی، از مهم 59قانون اساسی افغانستان

 دهند. شهروندان به خصوص شهروندان غیرنظامی، توضیح می

بنابراین حمایت از افراد غیرنظامی در جریان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی از وظایف دولت بوده و دولت 

و حمایت  ها محافظتاست که بتواند از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم در تمام حالتمکلف به ایجاد شرایطی 

کند. محافظت و حمایت از افراد ملکی در جریان مخاصمات مسلحانه  حمالت تروریستی به دلیل میزان باالی تهدید 

قدامات خاصی را از سوی دولت، علیه مردم غیرنظامی از اولولیت خاصی برخوردار بوده و ایجاب برنامه ریزی و ا

 نماید.می

های های به نشر رسیده از میزان باالی تلفات افراد ملکی در مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی سالگزارش

 ضعیتجنگ و منازعه در افغانستان ودهد که های مالی ناشی از این حمالت، نشان میاخیر و میزان باالی خسارت

ه است بلکه سبب ی گردیدگرفته است. این وضعیت نه تنها سبب افزایش تلفات ملکی در سطح ملی را به خود پیچیده

 نظامی کشور نیز گردیده است. یاات نیروهفافزایش تل

ستی نیز تروریحمالت گذرد وضعیت بدتر شده و به تعداد قربانیان مخاصمات مسلحانه و هرچه زمان می به همین دلیل

 شود.افزوده می

                                                           
 1948اعالمیه جهانی حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد، 55 

 1949های زنو مجمع عمومی سازمان ملل متحد، کنوانسیون56 

 1977های جنیوا مجمع عمومی سازمان ملل متحد، پروتکل الحاقی شماره اول کنوانسیون57 

 6196المللی حقوق مدنی و سیاسی مجمع عمومی سازمان ملل متحد، میثاق بین58 

 1382قانون اساسی جمهوری اسالمی افغانستان،  59 
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فرد  64104(  1396تا آخر حوت  1388سال گذشته  )اول حمل  9کمیسیون نشان داده است که در جریان تحقیقات 

 دهند.اند. که تعداد زیادی آنان را زنان و اطفال تشکیل میملکی قربانی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بوده

 

ا که حقوق بشر افغانستان تمامی افراد غیر نظامی رقابل یادآوری است که ارقام گزارش شده توسط کمیسیون مستقل 

سال گذشته قربانی حمالت  9در جریان 

اند، مخاصمات مسلحانه و تروریستی گردیده

گردد. بلکه این تعداد صرف شامل نمی

های کسانی را در بر دارد که در جریان برنامه

نظارتی توسط همکاران کمیسیون در سطح 

   اند.هملی شناسایی و لیست گردید

( %7.5قربانی ) 4779 از مجموع تلفات ملکی

را شامل  %22.4که قربانی  14344 هویت .بوده است( مرد %52.3قربانی ) 33516( طفل و %%17.9قربانی ) 11465زن، 

 .نامعلوم به ثبت رسیده است ،گرددمی

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 مجموع

مجموع تلفات 3113 5855 6429 5540 5710 8005 9431 10608 9413 64104

کشته 1442 2459 2516 2167 2284 3071 3129 2823 3239 23130

زخمی 1671 3396 3913 3373 3426 4934 6302 7785 6174 40974

زن 168 427 233 295 464 477 775 1137 803 4779

طفل 385 971 717 696 856 1052 1116 2980 2692 11465

مرد 677 3307 2301 3785 3790 5192 4642 5681 4141 33516

نامعلوم 1883 1150 3178 764 600 1284 2898 810 1777 14344

سال اخیر9جدول تلفات ملکی در 

مجموع تلفات کشته زخمی زن طفل مرد نامعلوم

زن طفل مرد نامعلوم مجموع

تعداد 4779 11465 33516 14344 64104

درصد 7.5 17.9 52.3 22.4 100.0
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ری نیز قربانی این رقم بوده و کسانی دیگ گردد که میزان تلفات افراد غیرنظامی ممکن خیلی بیشتر ازبنابراین اذعان می

فتر های داند. جنانچه گزارشمخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بوده باشند که شامل این لیست نگردیده

( تا 1387) ماه جدی  2009دهد که از اول جنوری سال ( نشان می60نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما

هزار فرد ملکی، قربانی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی  77( به تعداد 6139)ماه اسد  2017ماه اگست 

 . 61اندگردیده

المللی نیروهای دولتی و حامیان بیناز مخالف دولت روی داده است ولی  یاهعمده از تلفات ملکی توسط گروه بخش

 زارش گردیده است.ملکی گتلفات  تحت تأثیر عوامل زیر، به عنوان عاملآن نیز در مواردی 

ترنی عامل تلفات ملکی از سوی نیروهای دفاعی و امنیتی کشور، پایین بودن مهم ؛الف: پایین بودن سطح سواد

پایین بودن سطح سواد عمومی سبب سطح سواد و عدم آگاهی افراد و نیروهای دفاعی و امنیتی کشور است. زیرا 

گردد، به های امنیتی میکه سبب کاهش مؤثریت برنامهعالوه براین های مسلکی گردیده و در نهایتگاهش ظرفیت

 صدمه وارد خواهد شد.افراد غیرنظامی نیز 

مان زنوپا بودن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور با توجه به  ؛ب: نوپا بودن نیروهای امنیتی و دفاعی کشور

نیز سبب گریده است که در جریان جنگ به غیر نظامیان در نتیجه حمالت  گذرد،کوتاهی که از تشکیل آن می

 نیروهای امینتی و دفاعی کشور، صدمه وارد گردد.

ی دهدر حال حاضر جنگ و منازعه در افغانستان وضعیت بسیار پیچی ؛ج: پیچیدگی جنگ و منازعه در افغانستان

این  باشد.رزه علیه مخالفان نیازمند درک عمیق از وضعیت میه است. به این دلیل مدیریت جنگ و مباخود گرفترا به

 پیچیدگی سبب گردیده است تا افراد بیشتری غیرنظامی در جریان منازعات مسلحانه صدمه ببینند.

ارد تا در جریان جنگ و های مخاصمه مسؤولیت درفجنیوا، طهای مشترک کنوانسیون 3بر اساس مفاد ماده 

اقل حقوق شهروندان که شامل حق حیات، حق تغذیه، سالمتی، دسترسی به آب سالم  لحانه به حدمخاصمات مس

                                                           
60 UNAMA 

سخنرانی، در جلسه آغاز کار تحقیق ملی  حمایت زا حقوق قربانیان   (UNAMA) ،فتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستاند دانیال بل، مسؤول حقوق بشر61 

 1397مستقل حقوق بشر افغانستان، ... اسد  ونیسیکممخاصمات مسلحانه و تروریزم، دفتر مرکزی 
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نوشیدنی و سایر حقوقی که بتواند از سالمتی و زندگی آنان حمایت کند،  مکلف بوده و تحت هیچ شرایطی نباید آن 

 گردد. سوب میایم جنگی محالمللی بشردوستانه بوده و از جررا نادیده گیرند. نادیده گرفتن این حقوق نقض حقوق بین

به دولت و  طبوت بوده و نقش دولت و نهادهای مرتلفات ملکی با تفکیک عاملین تلفا جدول زیر نشان دهنده میزان

 دهد.حامیان دولت را از یک طرف و مخالفان مسلح را از طرف دیگر به وضوح نشان می

 

های ساالنه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تهیه گردیده است، تعداد تلفات در این جدول که بر اساس گزارش

 است. لیست گردیده 1396تا آخر سال  1388سال گذشته یعنی از اول سال  9در  افراد ملکی با تفکیک عاملین آن

1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 مجموع

مجموع تلفات 3113 5855 6429 5540 5710 8005 9431 10608 9413 64104

مخالفان ملسح 2019 4427 4232 3493 4707 5806 6770 7161 6134 44749

کشته 959 1744 2641 1257 1826 2114 2294 1865 2302 17002

زخمی 1060 2683 1591 2236 2881 3692 4476 5296 3832 27747

نیروهای دولتی و حامیان بین المللی آن 1094 746 694 509 259 431 880 1499 736 6848

2کشته 483 465 300 302 130 147 268 481 385 2961

2زخمی 611 281 394 207 129 284 612 1018 351 3887

نامعلوم 0 682 1503 1538 744 1768 1781 1948 2543 12507
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سال اخیر9جدول عامالن تلفات ملکی در 

مجموع تلفات مخالفان ملسح کشته زخمی نیروهای دولتی و حامیان بین المللی آن 2کشته 2زخمی نامعلوم
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 غیر نظامی مخاصمات مسلحانه و شامل تمام قربانیان این تعداداشاره گردید، بدون تردید همان گونه که قبال نیز 

گردد که در گردد، بلکه صرف همان تعدادی را شامل میسال روی داده است نمی 9حمالت تروریستی که در این 

 اند.گردیده ثبتسال گذشته توسط همکاران کمیسیون شناسایی و  9

 9ریدده است در گ المللی آن قربانیافغانستان و متحدان بین یروهای وابسطه به دولتغیرنظامی که توسط ن افرادتعداد 

د که شامل نرسنفر می  6848به  سال گذشته

 %%10.7و  بوده زخمی 3887کشته و 2961

تشکیل سال گذشته را  9در کل تلفات 

 .دهدمی

دهد که این جدول همچنین نشان می

کل  %69.8گروهای مخالف دولت عامل 

باقی مانده  %19.5و تلفات ملکی بوده است 

 هاست ولی باید اذعان کرد ک صورت دقیق شناسایی نگریدهها تا کنون بهنآ ینگردد که عاملشامل تلفاتی می

 اند.نقشی داشتهنیز در این میان های جرمی سازمان یافته های مافیایی و گروهگروه

 موضوع دوم: حمایت از حقوق قربانیان

روشن ساخت که دولت  لحانه و تروریزم این موضوع راحقوق قربانیان مخاصمات مسمرور مبانی قانونی حمایت از 

 باشد.میهای جدی تر و مؤثرتری ریزیامههای فرهنگی و امنیتی نیازمند برنافغانستان در زمینه حمایت

قربانیان  زهای است که دولت افغانستان ادر این بخش از تحقیق آنچه که مورد توجه تفصیلی قرار گرفته، حمایت

 دهد.مخاصمات مسلحانه و تروریزم در زمینه پرداخت غرامت یا جبران خسارت انجام داده یا می

ر سند حقوقی ی منظمی مبتنی باین نکته نیز در بحث مبانی حقوقی روشن گردید که تا کنون دولت افغانستان برنامه

مخاصمات مسلحانه و تروریزم نداشته و در مواردی  های مالی قربانیانمورد نیاز برای جبران خسارت یا حتا حمایت

 هزار افغانی کمک نموده است. 100تا  50برخی از قربانیان یا بستگان قربانیان را بر اساس رویه عادی یا تعامل ساده از 

قبل از هر شد تا باستی میبررسی یا مطالعه دقیق این موضوع نیازمند مطالعه آماری قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروری

 های مالی دولت از آنان فراهم گردد.نواع صدمه و میزان آن روشن شده و زمینه مطالعه تفصیلی حمایتچیزی ا

دولت و حامیان بین 

المللی آن
مخالفان مسلح دولت نامعلوم مجموع

تعداد 6848 44749 12507 64104

درصد 10.7 69.8 19.5 100.0

تا 1388جدول مختصر عامالن قربانیان ملکی از 

1396

تعداد درصد
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 ها و ضررهای ناشی از مخاصمات مسلحانه و تروریزمانواع صدمه

های ناگواری بجای می گزارد که کشته و زخمی شدن افراد جنگ یا مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی پیامد

دی های جگیر بوده و صدمههای مالی ناشی از آن همیشه چشمباشد. خسارهملکی یا غیر نظامی یک بخش از آن می

های کار و تالش برای تأمین ها را گرفته و زمینههآوران خانوادکند. نانرا بر روان و سالمت روحی افراد وارد می

 برد. روند تعلیم و تربیه و تحصیالت عالی را مختل نموده و دسترسیزندگی را درنتیجه بوجود آوردن نا امنی از بین می

ی هاهای جدی را در برابر تغذیه سالم بوجود آورده و زمینهکند. چالشبه خدمات صحی را با محدودیت روبرو می

کند. بیجا شدگی داخلی و مهاجرت و پناهندگی در جریان دسترسی به آب آشامیدنی صحی را با مشکل مواجه می

فراد که های فعالیت ازمینهباشد. ها میمخاصمات مسلحانه و افزایش حمالت تروریستی در کشور، یکی از  ناگزیری

یا گروگانگیری آنان دسترسی مردم به خدمات یا دود کرده و با قتل کنند را محی بشردوتانه ارایه میهاکمک

 کند.های بشردوستانه رانیز محدود میکمک

مات اصهای که قربانیان مخها و خسارهبه همین دلیل در این تحقیق نیز سعی گردیده تا قبل از همه، اتواع صدمه

 اند را  مشخص نماید. مسلحانه و حمالت تروریستی متحمل گردیده

یک نوع از صدمات لیست شده بوده یا همزمان چندین نوعی  بانیاند که قرمصاحبه شونده کسانی بوده 3129در میان 

ها باشد بنا بر این در میان آمار  دریافتی ممکن یک مصاحبه شونده شامل تمام لیست اند.از صدمات را تحمل نموده

ر نفبه این معنی که ممکن یک  است.حمل نموده، تاشی همزمان تمام انواع صدمات را خود یا اعضای خانوادهزیرا و

خودش  خانواده خویش را از دست داده است،عضو  در عین حال که

  باشد. از دست داده را همو مال و اموالش  هگردید یزخم

 نختباالف: جان

قربانی که با  3129مطالعات این تحقیق نشان داده است که از میان 

اند که ( تأیید نموده%62نفر ) 1934آنان مصاحبه صورت گرفته است 

 اند.یک یا چند عضو خانواده خویش را از دست داده
.  1934. بلی

62%

.  1195. خیر

38%

آیا یک یا چند عضو خانواده تان را از 

دست داده اید؟

بلی

خیر
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اند که یک عضو خانواده خویش را در جریان مخاصمات مسلحانه و حمالت (گفته%75.2نفر ) 1454از این میان 

نفر از  3خانواده خویش را، نفر از اعضای  16( از مصاحبه شوندگان %0.1( نفر )1اند، یک )تروریستی از دست داده

نفر  2نفر از اعضای  خانواده خویش را،  11( %0.1نفر ) 1نفر از اعضای خانواده خویش را،  12مصاحبه شوندگان 

نفر از اعضای  8(از مصاحبه شوندگان %0.4نفر )  7نفر از اعضای خانوده خویش را،  9( از مصاحبه شوندگان  0.1%)

( از مصاحبه %0.4نفر ) 7نفر از اعضای خانواده خویش را،  7( از مصاحبه شوندگان %0.3نفر ) 5خانواده خویش را، 

نفر از اعضای خانواده خویش را،  5( از مصاحبه شوندگان %1نفر ) 20نفر از اعضای خانواده خویش را،  6شوندگان 

نفر از  3ز مصاحبه شوندگان ( ا%4.5نفر ) 87نفر از اعضای خانواده خویش را،  4( از مصاحبه شوندگان %2نفر ) 39

نفر از اعضای خانواده خویش را از دست  2( از مصاحبه شوندگان %13.1نفر ) 253اعضای خانواده خویش را و 

که یک عضو یا چند عضو ( از مصاحبه شوندگان به این پرسش جواب نداده و در حالی%2.8نفر دیگر ) 55اند. داده

 اند.عداد آنان را مشخص ننمودهاند تخانواده خویش را از دست داده
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نامعلوم مجموع

درصد 0.1 0.2 0.1 0.1 0.4 0.3 0.4 1.0 2.0 4.5 13.1 75.2 2.8 100

تعداد مصاحبه شوندگان 1 3 1 2 7 5 7 20 39 87 253 1454 55 1934
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سوال بعدی از مصاحبه شوندگانی که یک یا چند عضو خانواده خویش را در مخاصمات مسلحانه یا حمالت تروریستی 

شان را از دست اند این بوده است که عضو یا اعضای خانواده شما در اثر چه نوعی از حمالت، جاناز دست داده

 ها از موتر پاییندهد که بستگان آنان در مسیر شاهراه( از مصاحبه شوندگان نشان می%5.1نفر ) 161اند؟ پاسخ داده

اند. دیدهها انتقال داده شده و تیر باران گرهای شان دستگیر گردیده به کوهاند یا این که از خانهشده و تیرباران گردیده

اده از های کنارجن خویش را در نتیجه انفجار مایناند که بستگا( از مصاحبه شوندگان تأیید نموده%12.7نفر ) 317

اند ( از مصاحبه شوندگان اظهار داشته%12.7نفر ) 413اند که توسط مخالفان مسلح جاسازی شده بودند، دست داده

اند که از سوی مخالفان مسلح دولت انجام یافته است، که بستگان خویش را در نتیجه حمالت انتحاری از دست داده

( %6.2نفر ) 183اند. های مسلحانه از دست دادهاند که بستگان خویش را در جریان درگیری( گفته%20.4فر )ن 438

اند که بستگان خویش را در ( گفته%0.9نفر ) 29اند، اند که بستگان خویش را در اثر ترور از دست دادهتأیید نموده

اند که بستگان خویش را در اثر حمالت راکتی از دست ه( گفت%9نفر ) 174اند، نتیجه گروگان گیری از دست داده

نفر  55اند و باالخره اند که بستگان خویش را از اثر حمالت هوایی از دست داده( تأیید نموده%6.3نفر ) 164اند، داده
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ی

تیرباران 

صحرایی

انفجار ماین 

کمنار جاده

حمالت 

انتحاری

درگیری های 

مسلحانه
ترور

گروگان 

گیری

حمالت 

راکتی

حمالت 

هوایی
نامعلوم مجموع

درصد 8.3 16.4 21.4 22.6 9.5 1.5 9.0 8.5 2.8 100

تعداد مصاحبه شوندگان 161 317 413 438 183 29 174 164 55 1934
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، پاسخی اند( باقی مانده در مورد این که بستگان آنان در اثر چه نوعی از حمالت جان شان را از ذست داده2.8%)

 اند.مشخصی نداده

 

 ب: زخمی شدن

أیید نموده است که یک یا چند ( ت%38نفر ) 1190رسید نفر می 3129از مجموع مصاحبه شوندگان این تحقیق که به 

 اند.عضو خانواده وی یا شخص خودش در نتیجه مخاصمات مسلحانه یا حمالت تروریستی زخمی گردیده

د انها تالش کردههمکاران کمیسیون در جریان سفر به والیت

تا کسانی را که در نتیجه مخاصمات مسلحانه یا حمالت 

نموده و با وی  اند، شخصا مالقاتتروریستی زخمی گردیده

مصاحبه نمایند ولی در مواردی به دالیل مختلف مثل رعایت 

فرهنگ بومی در مورد زخمیان زن، یا عدم حضور شخص 

  اند.زخمی با یکی از بستگان وی مصاحبه نموده

 ج: مفقوداالثر

ی مالی هاتداوم مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی تنها سبب کشته یا زخمی شدن افراد یا وارد آوردن خساره

و روانی نیست. در مواردی این حمالت سبب گردیده تا افراد در جریان مخاصمات و حمالت تروریستی مفقوداالثر 

.  1190. بلی

38%

.  1939. خیر

62%

آیا خود یا عضو خانواده تان زخمی شده اید؟ 

بلی خیر

 دختر ده ساله  از والیت غور

اول با تفنگ فیر آنها هم بردند.  هیزوم راآنها  .بردندیکجا ها را با مردم ول رمهآنها )طالبان( کشتند. آنها ارا پدرم "

اید کردم که تا ش و با ماشیندار همه را ضربه کردند. آمدم تا چهل روز گریهگردند را ردیف مردم کردند بعد همه 

دولت برود و انتقام خون قربانیان را بگیرند اما دولت رفت و کاری نکرد و برگشت. من آرزوهای بزرگی داشتم 

 ."!حاال که پدر ندارم با تمام آرزوهای بزرگم چه کار کنم
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دهند. در مواردی خبر می ،قوداالثر شدن افرادهای زیادی به نشر رسیده است که از مفیا الدرک گردند. گزارش

نون الدرک اند که تا کها و از موتر مسافر بری پایین نموده و با خود بردهمخالفان مسلح دولت کسانی را از مسیر شاهراه

لیس ویا افراد که لباس اردوی ملی یا پ های نیز وجود دارد که تعدادی از افراد توسط عوامل دولتیباشند. گزارشمی

 دستگیر گردیده ولی تا کنون از وجود آنان برای اعضای خانواده شان خبر داده نشده است.  اند،تن داشتههملی را ب

نفر  46دهد که مطالعات کمیسیون در این زمینه نشان می

اند که عضو از از مصاحبه شوندگان اظهار داشته( 1.5%)

افراد تأیید  خانواده آنان مفقود گردیده و الدرک است. این

اند که بستگان آنان در جریان مخاصمات مسلحانه یا نموده

ها الدرک گردیده یا از حمالت مخالفان در مسیر شاهراه

 های برده شده و تا کنون از آنان خبری ندارند.خانه

 د: گروگان

ای وده است. گروههای مخالف دولت درافغانستان از دیر باز متعارف بگروگان گیری افراد ملکی توسط گروه

تروریستی و مخالف دولت برای رسیدن به اهداف خویش 

در مواردی متعددی افراد ملکی و مسافران را به گروگان 

گرفته و در بدل رهایی اعضای گروه خویش از زندان یا 

ها اند در مواردی نیز گروگانآنان را رها نموده ،دریافت پول

که بعد از این که به اند به قتل رسیده و تعدادی نیز بوده

اند. اند مفقوداالثر و الدرک گردیدهگروگان گرفته شده

 270گروگان گیری یکی از جرایمی است که مطابق ماده 

  62باشندکد جزایی کشور، مرتکب آن  قابل پیگرد قانونی می

                                                           
جراء المللی یا هر شخصی حقیقی یا حکمی دیگری، به ا( شخصی که به منظور مجبور ساختن دولت جمهوری اسالمی افغانستان یا دولت خارجی یا سازمان بین1) 62 

اجراء یا امتناع از اجرای آن عمل نماید یا به دوام نگهداری یا به قتل یا  یا امتناع از اجرای یک عمل، شخصی را گروگان بگیرد و آزاد ساختن وی را مشروط به

( هرگاه در نتیجه ارتکاب جرم مندرج فقره اول این 2گردد. )محکوم می 2تعذیب جسمی شخص گروگان گرفته شده تهدید کند، به حد اکثر حبس دوام درجه 

( هرگاه در نتیجه ارتکاب جرم مندرج فقره اول این ماده 3گردد. )، مرتکب به اعدام، مححکوم میماده شخص گروگان گرفته شده یا شخصی دیگری به قتل برسد

 گردد.این ماده به جزای جرم مرتکبه نیز محکوم می 1به شخص گروگان گرفته شده صدمه جسمی یا روانی وارد گردد، مرتکب عالوه بر مجازات مندرج فقره 

%1. 46. بلی

.  3083. خیر

99%

آیا عضوی از خانواده شما مفقود شده است؟ 

بلی خیر

%2. 47. بلی
.  3082. خیر

98%

ته آیا عضوی از خانواده شما به گروگان گرف

شده است؟ 

بلی خیر
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تبسم، دو زن و شکریه شامل یک طفل دختر بنام غیرنظامی  7افراد مسلح موسوم به داعیش  1394عقرب سال  16در 

 .  63سر بریدند گروگان گرفته بود، که مدتی طوالنیپس از ایناز ولسوالی جاغوری را  چهار مرد

ند را همراه با سه رمه گوسفند که اکسر آنان چوپان بودنفر ملکی  30افراد مسلح وابسته به داعش  1395عقرب  4بتاریخ 

 .64دندنفر را تیر باران کر 30تمام این  1395عقرب  5آن روز مورخ از منطقه دشت کاسی به گروگان گرفت و فردای 

والیت آباد ولسوالی علی« شنه تپه»در منطقه  مسافربری 303ر عراده موتر نوع ، چها1395 جوزا11به تاریخ همچنین 

در . ه شدندبردرها به گروگان تن از مسافران این موت 185متوقف و به تعداد توسط نیروهای وابسطه به طالب کندز 

ی دولتی و وساطت مویالیات نیروهبقیه در نیجه عم و ندتن آنان را کشت 13ه شده، طالبان از میان افراد ربودنهایت 

 .65رها شدنداز جنگ طالبان،  سفیدان

ان نفر از مسافر 31افراد منسوب به گروه داعیش در ولسوالی شاه جوی والیت زابل  1393در چهارم ماه حوت سال 

آمدند را از موتر بس پایین نموده و با خود بردند. یک نفراز گروگانان در همان که از قندهار به طرف غزنی می

توسط گروگان گیران گشته و یک نفر دیگر به گفته آنان از اثر بیماری جان باخت. گروه و یک نفر روزهای اول  رها 

 کره و پادرمیانی موید مطرح نمود که بعد از چندین ماه مذاهای متنوعی از دولت برای رهایی این افراداعیش خواست

های مختلف و در بدل رهایی چندین عضو این گروه از زندان رها ها در گروهگروگان گرفته شده سفیدان محلی

 . 66شدند

نفر  47نفر  3129دهد که از میان مصاحبه همکاران کمیسیون با قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم نشان می

 اند.اند که خود یا بستگان آنان به گروگان گرفته شده( آنان تأیید نموده1.55%)

                                                           
63 http://www.bbc.com/persian/afghanistan/2015/11/151108_k05_taliban_killed_7_hazara_hostages 
64 http://fa.rfi.fr/%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%A3%D9%A0-%D9%86%D9%81%D8%B1-

%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%BA%D9%88%D8%B1-
%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-
%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-
20161026/%D8%A7%D9%81%D8%BA%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86 
65 https://www.tolonews.com/fa/afghanistan/%D9%82%D8%AA%D9%84-

%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B2%D8%A7-

%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%86%DA%AF%D8%9B-%DB%B4%DB%B0-

%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%DB%8C-

%D8%AA%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF 

66 https://www.darivoa.com/a/zabul-kiddnaping-isis-taliban-mohaqiq/2708327.html 
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 هـ: تخریب خانه یا ملکیت

ول های غیر منقترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و تروریزم تخریب اموال شامل خانه و سایر ملکیتیکی از مهم

های اخیر به خصوص جنگ شهروندان است. در جریان دهه

های مخالف ت مجاهدین و حمالت انتحاری گروهقدر

های غیر منفقول شامل دولت، صدمات جدی متوجه ملکیت

 خانه، دوکان، موتر و سایر جایداد شهروندان بوده است. 

نفر  3129دهد که از میان مطالعات این تحقیق نیز نشان می

اند که مخاصمات مسلحانه ( آنان گفته%25.3نفر ) 791قربانی 

مه های آنان صدحمالت تروریستی به خانه و سایر ملکیتو 

  زده است.

 و: محرومیت از حق تعلیم

قانون اساسی کشور تمامی شهروندان حق دارند تا درجه لیسانس در  مؤسسات دولتی به صورت  43مبتنی بر مفاد ماده 

 باشد.و تربیه آنان میتعلیم دسترسی به رایگان تعلیم نمایند. محرومیت از این حق به معنی نقض حق 

باب از مکاتب  1050هجری  1396دهد که تنها در سال معلومات به دست آمده از وزارت معارف کشور نشان می

. مسموم کردن 68باب از مکاتب آتش زده شده و تجهیزات آن از بین رفته است 12. 67کشور مسدود گردیده است

نه به مراکز آموزشی و انحام حمالت انتحاری در این مراکز متعلمین، به خصوص متعلمین اناثیه و حمالت مسلحا

 گردد.های مخالف دولت گزارش میاند که در حال حاضر از سوی گروهترین تهدیداتیجدی

یکی از نمونه این حمالت  139669حوت  27حمله انتحاری در مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب شهر کابل بتاریخ 

گردد که اطفال دیگر جرئت نکنند به مراکز آموزشی برای فراگیری علوم تجمع بب  میها ساست. این نوعی از حمله

 نمایند.

                                                           
 وزارت مقارف، مجیب مهرداد سخنگوی وزارت، مصاحبه الیکترونیکی67 

 وزارت معارف، ریاست پالن، مصاحبه الیکترونیکی68 
69 https://www.khaama.com/persian/archives/53017 

.  791. بلی

.  2338. خیر25%

75%

آیا مخاصمات مسلحانه و حمالت 

یت شما تروریستی به خانه یا سایر ملک

صدمه زده است؟ 

بلی

خیر
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تعداد زیادی از شهروندان کشور به این دلیل که مخاصمات 

آوران خانه آنان را مسلحانه و حمالت تروریستی جان نان

ربانی نیز ق ندارند،گرفته و توانایی تأمین هزینه تعلیم اطفال را 

 اند. م گردیدهو از حق تعلیم و تربیه خویش محروبوده 

نفر قربانی  3129دهد که از میان مطالعات کمیسیون نشان می

( اظهار %14.7نفر ) 459که با آنان مصاحبه انجام یافته است 

اند که مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی سبب سلب حق تعلیم و تربیه آنان یا عضو از خانواده آنان داشته

  گردیده است.

 ز: بیجاشدگی داخلی

لی یا بیجا شدن از محل بیجاشدگی داخ

اصلی زندگی به دلیل نا امنی ناشی از 

مخاصمات مسلحانه و حمالت 

های مهم تروریستی یکی از چالش

های جنگ و خشونت در کشور سال

است. در حال حاضر با توجه به گزارش 

وزارت امور مهاجرین و عودت 

هزار نفر از محل اصلی زندگی خویش به دلیل تداوم  333میلیون  1هزار خانواده شامل بیش از  749کنندگان 

 .70اندمخاصمات مسلحانه و حمالت تروریسیتی بیجا گردیده

اند که به دلیل مخاصمات ( از مصاحبه شوندگان تأیید نموده%25.4نفر ) 794دهد که نتایج تحقیقات کمیسیون نشان می

 اند. یزم از محل زندگی اصلی خویش بیجا گردیدهمسلحانه و ترور

                                                           
70 http://morr.gov.af/fa/page/2204 

.  459. بلی

15%
.  2670. خیر

85%

آیا مخاصمات مسلحانه و حمالت 

حق تروریستی سبب محرومیت شما از

تعلیم و تربیه گردیده است

بلی

خیر

. 794. بلی

25%

. 2335. خیر

75%

ل آیا مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی از مح

زندگی اصلی تان بیجا شده اید؟

بلی

خیر
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 ح: معلولیت

است در حال حاضر  بر اساس آمار  که از سوی نهادهای حمایت ازحقوق اشخاص دارای معلولیت به نشر رسیده

ملیون نفر باشد، اشخاص دارای معلولیت تشکیل  29.2کل جمعیت کشور را در صورت که  %2.7نفر که  788400

های معلولیت یکی از ناگزیری. 71دهندمی

تداوم جنگ و خشونت بوده و یکی از 

بدترین پیامدهای مخاصمات مسلحانه و 

های اخیر کشور به حمالت تروریستی سال

 رود. شمار می

معلومات بدست آمده در این تحقیق نشان 

نفر که با آنان  3129دهد که از میان می

اند که خود یا یکی بستگان آنان در نتیجه مخاصمات آنان تأیید نموده( %13.5نفر ) 423مصاحبه انجام یافته است 

 اند. مسلحانه و حمالت تروریستی معلول گردیده

 ط: بدرفتاری و شکنجه

شمار  های مسلح بههای بدرفتاری و شکنجه افراد غیرنظامی توسط افراد و گروهترین زمینهجنگ و خشونت از مهم

 رودمی

اصم و در مواردی نیروهای دولتی برای به دست آوردن معلومات مورد نیاز خویش افراد را های مخالف و متخگروه

های مسلحانه و حمالت تروریستی مردم ملکی از چنین در جریان جنگمکنند. هشکنجه نموده و با آنان بدرفتاری می

ی که رند. مخصوصا کسانگیپذیرترین جمعیتی است که همواره مورد تهدید، بدرفتاری و شکنجه قرار میآسیب

 توانند خود را از مناطق جنگی بیرون بکشند.  نمی

                                                           
 5صفحه:  1396، سال:  1395تا  1394کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، گزارش تحقیقی وضعیت حقوق بشری اشخاص دارای معلولیت در سال های 71 

بلی خیر مجموع

تعداد 423 2706 3129

درصد 13.5 86.5 100.0

لحانه و آیاخود یا بستگان تان در اثر مخاصمات مس

حمالت تروریستی معلول شده اید؟

تعداد درصد
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معلومات به دست آمده در این تحقیق 

نفر  3129دهدکه از میان نشان می

( آنان %5.4نفر ) 170مصاحبه شونده 

اند که در جریان مخصامات گفته

مسلحانه و حمالت تروریستی با آنان 

رار بدرفتاری شده و مورد شکنجه  ق

 اند.گرفته

 

 درخواست حمایت

پس از مطالعه انواع صدمات وارده بر قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم، در این بخش از تحقیق موضوع حمایت 

فاد این موضوع روشن گردید که دولت افغانستان با توجه به م قبالًگیرد. تفصیلی قرار می موردمطالعهاز این قربانیان 

قانون اساسی وظیفه دارد تا در زمینه جبران خسارت ناشی از مخاصمات مسلحانه و تروریزم اقدام نماید.  51ماده 

ه امل سادیک تع صورتبههیچ میکانیزم مشخصی برای حمایت از قربانیان نداشته و در مواردی  تاکنون کهیدرحال

دهند که جان خویش را در حمالت مربوط به مخاصمات مسلحانه و تروریستی از دست می نیاقربانهای برای خانواده

کسانی که از اثر این حمالت  کند. همچنین در مواردی برایهزار افغانی کمک می 100تا  50شوند از یا زخمی می

از  ماهوارمعاش  عنوانبههزار افغانی  5را تا  یاندکد، مبلغ باشمی %30معلول گردیده و درجه معلولیت آنان بیشتر از 

 کند.طریق معینیت شهدا و معلولین وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولین پرداخت می

ه قضایی، فرهنگی، امنیتی و مالی در زمین هاتیحماها عالوه بر المللی دولتمبتنی بر اسناد حقوقی بین کهیدرحال

 باشند.رت وارده مالی بر قربانی، مکلف به پرداخت غرامت آنان میجبران خسا

ه قربانیان ب غرامتکرد در مورد پرداخت عامه والیت بامیان صحبت مییکی از استادان دانشگاه که در جلسه استماع

 چنین اظهار داشت:

 باید خیلی جدی نقض آنرد امو نیاز برای بقای بشریت است. کیآنبوده و احترام به  ترین حق بشریحق حیات مهم»

 دیتأک نیا برقتل حتی دین اسالم  هیدر قض .شود ختاقسمت نقض این حق باید غرامت پرد در گرفته شود و در نظر

%5. 170. بلی

%95. 2959. خیر

آیا در جریان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی مورد 

بدرفتاری و شکنجه قرار گرفته اید؟

بلی خیر
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 باید هدر نرود اگر قاتل پیدا شد باید دیه پرداخت نماید اما اگر قاتل پیدا نشود باید وجهچیهبهدارد که خون مسلمان 

 «.توجهی صورت گیردبازماندگان وی بی نباید نسبت به خانواده و مقتول پرداخت گردد و خون المالتیباز 

از نهادهای  درخواست حمایت مطرح گردیده است، در مورد شوندهمصاحبهتین پرسشی که در این زمینه با قربانیان نخس

به  ،است. هدف اصلی این پرسش عالوه بر دریافت تعداد قربانیان که برای درخواست حمایت یردولتیغو دولتی 

کنند، نهادهای مسؤول مراجعه می

عتماد قربانیان نسبت یح روشن از اضوت

 باشد.می ،دولت یتیامح یاهبه برنامه

که  نفر 1813در پاسخ به این پرسش 

را تشکیل  شوندگانمصاحبهاز  57.9%

که برای  اندأیید نمودهدهند تمی

دریافت حمایت یا کمک به دولت و 

سایر نهادهای حمایتی مراجعه 

نفر دیگر  1316 کهیدرحالاند. نموده

ی مراجعه های حمایتنهاد اند که برای درخواست حمایت یا کمک به دولت یا دیگردهند گفتهرا تشکیل می %42.1که 

 اند.نه نموده

ادهای برای درخواست حمایت یا کمک به دولت و سایر نهاند که دهپرسش پاسخ منفی داده و تأیید کر کسانیکه به این

اند دریافت کمک و حمایت یاد نموده جهتعدم مراجعه خویش  ایدالیل مختلفی را بر ،اندحمایتی مراجعه نه نموده

 یاهل عدم اعتماد به دولت و برنامهاین دالی ینترمهمکه 

 باشد.میاز قربانیان، حمایتی آن 

نفر که  289 ندپاسخ منفی داده بود نفر که 1316از میان 

کل کسانی را که برای دریافت کمک یا حمایت  22%

دلیل عدم مراجعه  ،دهندرا تشکیل میاند مراجعه نکرده

عدم  اخود به دولت برای درخواست حمایت و کمک ر

دانند یرا میز؛ دنباور ندار آن یحمایت یاهاند که به دولت و برنامهداشتهاند این مجموعه تأکید اعتماد به دولت گفته

بلی

58%

خیر

42%

های آیا برای درخواست حمایت و کمک به دولت و نهاد

دیگر مزاجعه نموده اید؟

بلی خیر

 بدخشانساله از والیت  23مردی 

ز ابه نهادهای دولتی برای دریافت کمک مراجعه نگردم. زیرا 

 پول آنجامحل زندگی ما تا شهر راه زیادی است و رفتن به 

ت معلوم نیس بازهمزیادی نیاز دارد که نداریم. حتا اگر برویم 

 .شود یا نهکه به ما کمک می
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ساد و رشوه های مثل فکه نیازمند مراجعه مکرر به ادارات دولتی است با توجه به چالشاینکه دریافت حمایت عالوه بر 

 باشد.ستانی در ادارات با موانعی دیگری نیز روبرو می

اند که نه به باشند، اظهار داشتهمی اندکه برای درخواست کمک مراجعه نه نموده کل افراد %13.9نفر دیگر که  183

 دولت و نه به دیگر نهادهای حمایتی دسترسی داشته است.

کنند که به لحاظ جغرافیایی مراجعه به دولت و نهادهای کمکی برای در مناطقی زندگی می هبخش عمده این مجموع 

 که به نهادهای دولتی یا سایر نهادها برای ندِانتوانسته نیبنابراباشد. روبرو می هایآنان هزینه داشته و با دشواری

و  ییشناسابرای  یشدهفیتعربرنامه کدام  تاکنونایت و کمک مراجعه نمایند. از طرفی دولت نیز مدرخواست ح

 .قربانیان نیازمند حمایت در سطح ملی، نداشته است لیست

 

عدم اعتماد
عدم دسترسی به 

نهادها

ترس از نا امنی و 

تنداشتن مصئونی

اهی از "عدم آ

حقوق قربانی

تهدید عاملین 

قضیه
نخواستم بی پاسخ مجموع

تعدا 289 183 66 253 13 503 9 1316

درصد 22.0 13.9 5.0 19.2 0.99 38.2 0.7 100

0
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1400

دالیل عدم مراجعه قربانیان به  دولت و سایر نهادها برای دریافت حمایت و کمک

تعدا درصد
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اند. ای حمایتی را ترس از مخالفان دولت ذکر نمودهتعدادی از قربانیان دلیل عدم مراجعه خویش به دولت و سایر نهاده 

عقیب نیروهای به این دلیل که ممکن تحت ت هاآن، دهندرا تشکیل می %5قربانی که  1316نفر از میان  66به گفته 

 اند.کردهی دریافت حمایت یا کمک مراجعه نبرا یردولتیغدولتی و  ینهادهاو صدمه ببینند به  قرارگرفتهمخالف دولت 

برای دریافت حمایت و  یردولتیغکه به نهادهای دولتی و  شوندگانمصاحبهاز ( %0.99)نفر  13همچنین به تعداد 

لیل اند که به دند. آنان تأیید نمودهاقضیه بیان نمودهاند دلیل این کارش را ترس از عاملین کمک مراجعه نه نموده

مراجعه کنند  ولنسته به دولت یا سایر نهادهای مسؤباشند نتوایمخالفان مسلح دولت م عمدتاً تهدید عاملین قضیه که 

 تا حمایت یا کمک دریافت کنند.

دانستند از حقوق قربانی خبری نداشته و نمی الًدهند به این دلیل که اصتشکیل می را %19.2نفر که  253به همین ترتیب 

آنان کمک نموده و آنان را حمایت کنند به این مراجع  یاهید برای قربانیان و خانوادهکه دولت و نهادهای حمایتی با

 اند.مراجعه نه نموده

 اندیا کمک را خواست شخصی تذکر داده و گفته ( دلیل عدم مراجعه خویش برای دریافت حمایت%38.2نفر ) 530

که نخواستم برای دریافت 

 دولت یاحمایت یا کمک به 

مراجعه  یردولتیغ نهادهای

( %0.7)نفر  9 تیدرنهاکنم. 

پاسخ مشخصی به  ماندهیباق

 این پرسش نداده است.

 

 قربانیان به شمول دولت کنندهتیحمانهادهای 

ملی وظیفه  المللی و قوانینحمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم اگرچه بر بنیاد قواعد و مقررات بین

ها است. ولی تجارب دنیای امروز نشان داده است که عالوه بر دولت نهادهای دیگری نیز در کنار دولت دولت

برای تأمین شرایط حمایتی قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمایت از حقوق قربانیان را ایجاد نموده و  یهاتیظرف

که از همان ابتدا به هدف  باشدیمالمللی ترین نهادهای بینتروریزم فعالیت دارند. صلیب سرخ جهانی یکی از مهم

ساله از والیت بادغیس 35مردی   

تواند امنیت بیاورد و جنگ را تمام کند و نه هم نه دولت میاز دولت ناامیدم. 

 تواند به مردم کمک کندمی
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توسط یک تاجر سویسی بنام هنری دونان و  1964کمک به مجروحان و آسیب دیدگان مخاصمات مسلحانه در سال 

های بعد از جنگ سولفورینو پایه گزاری شد. نهادهای ملی مستقل از دولت نیز وجود دارد که تحت عنوان سازمان

قرار  تیموردحماتروریستی را  حمالت ه وگیرند تا قربانیان مخاصمات مسلحانمسؤولیت می هی اوقاتگامعاونتی 

ن اند در ایمراجعه نموده ت یا کمک به دولت یا سایر نهادهادهند. به این دلیل از کسانی که برای درخواست حمای

 اند.حمایت یا کمکی از سوی نهادها دریافت نموده تاکنونبخش از تحقیق پرسیده شده است که آیا 

نفر که با آنان مصاحبه صورت گرفته است  3129( از میان %75نفر ) 2353دهد که نشان می شوندگانمصاحبهپاسخ 

هیچ  تیموردحمااند که تاکنون ( گفته%25نفر ) 773. ولی اندقرارگرفتهو کمک  تیموردحمااند که تأیید نموده

  اند.نهادی قرار نگرفته

برای اینکه روشن کنیم که حمایت قربانیان مخاصمات مسلحانه 

و تروریزم از سوی چه نهادی صورت گرفته است به مطالعه 

بررسی  جهیدرنتهای تمام قربانیان پرداخته و موردی مصاحبه

از میان تمام کسانی که حمایت یا  (%13.7نفر ) 323دریافتیم که 

از طرف مقام ریاست اندکه کمک دریافت نموده بودند، گفته

 اند.جمهوری دولت اسالمی افغانستان حمایت دریافت نموده

نفر  146و  اندقرارگرفته تیموردحماسوی وزارت دفاع ملی  اند که ازدهند گفتهرا تشکیل می %0.3نفر دیگر که  8

دهند از ریاست را تشکیل می %0.8نفر که  18ه، داخلِ اند از حمایت وزارت امور دهد گفتهرا تشکیل می %6.2که 

دهمزنگ شهید شد  چوکبرادر دیگرم در  95اسد سال  2یک برادرم  در هلمند شهید شد و در  94در سال 

 دکمکی به ما نکردند  فقط یک نمره زمین  از بایت برادرم که  در جنگ هلمند شهی تاکنونو دولت محلی  

روشنایی   از جنبشچوک دهمزنگ  رغانی از  بایت شهید شدن برادرم دهزار اف 50شده است دریافت نمودم و 

حتا  .ستا با ما نگردهالزم  یهمکار زینمردم سایر نهاد ها و  .حمایتی نشدیم گونهچیهین  ا رازیغبهگرفتیم 

 .اندنمودهابراز خوشحالی  مورد ما گفته و نامناسب را در یاهحرف برخی ها

 در جوک دهمزنگ شهر کابل از والیت بامیان 1395اسد  2یکی از بازماندگان قربانی  حمله انتحاری در

بلی

75%

خیر

25%

آیا تا کنون مورد حمایت و کمک

دولت و نهادهای دیگر فرار 

گرفته اید؟

بلی

خیر
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گردد از کمیسیون مستقل حقوق بشر می را شامل %3.6نفر که  85 اند. همچنینحمایت گردیده می امنیت ملی،عمو

های این افراد را در زمینه دادخواهی برای حقوق آنان و ارایه مشورت اند. کمیسیونمورد حمایت قرا رگرفته افغانستان

را تشکیل  %0.7نفر که  16، صحت عامه( از وزارت %15.2نفر ) 358 حقوقی، حمایت نموده است. به این ترتیب

نفر  3ین، دهند از وزارت کار، امور اجتماعی و شهدا و معلولرا تشکیل می %23.5که  553دهند از وزارت معارف، می

که  168و عودت کنندگان،  نیمهاجراز وزارت امور  دهندیمرا تشکیل  %9.1نفر که  215( از وزارت عدلیه، 0.1%)

دهند از حمایت محاکم، را تشکیل می %0.3نفر که  6( از ولسوال، %2.8نفر ) 66دهند از مقام والیت را تشکیل می 7.1%

 120 اند وهای اداره ضد حوادث سخن گفتهاز حمایت (%4نفر ) 94اند، نمودهیاد  ( از حمایت سارنوالی%0.5نفر ) 11

( از حمایت %1.4نفر ) 33. اندآوردهعملبه  دییتأالمللی های نهادهای بیندهند از حمایترا تشکیل می %5.1نفر که 

ر نهادهای ( از سای%3.1) ماندهیباقنفر  73 تیدرنها. اند( از حمایت افراد خیر سخن گفته%2.4نفر ) 57جامعه مدنی و 

 اند.قرارگرفته تیموردحمااند که از سوی آنان ردهالمللی یاد کملی و بین

 

مقام 

ریاست 

جمهور

ی

وزارت 

دفاع 

ملی

وزارت 

امور 

داخله

ریاست 

عمومی 

امنیت 

ملی

وکمیسی

ن 

مستقل 

حقوق 

بشر 

افغانس

تان

وزارت 

صحت 

عامه

وزارت 

معارف

وزارت 

کار، 

امور 

اجتاعی 

و شهدا 

و 

نمعلولی

وزارت 

عدلیه

وزارت 

امور 

مهاجر

ین و 

عودت 

کنندگا

ن

مقام 

والیت
ولسوال محاکم

سارنوا

لی

اداره 

ضد 

حوادث

نهادها

ی 

بین الم

للی

جامعه 

مدنی

افراد 

خیر

سایر 

نهادها
مجموع

تعدا 323 8 146 18 85 358 16 553 3 215 168 66 6 11 94 120 33 57 73 2353

درصد 13.7 0.3 6.2 0.8 3.6 15.2 0.7 23.5 0.1 9.1 7.1 2.8 0.3 0.5 4.0 5.1 1.4 2.4 3.1 100

از سوی کدام نهاد حمایت یا کمک نقدی دریافت نموده اید؟

تعدا درصد
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 های که از قربانیان صورت گرفته استنوع حمایت

شرایط  ها وتا زمینه دارندفهیوظها مطالعات که در مبانی حقوقی حمایت از قربانیان صورت گرفت دولت بر اساس

این بخش  رد های قضایی، فرهنگی، امنیتی و جبران خسارت یا پرداخت غرامت را برای قرباننیان فراهم کنند.حمایت

ها بوده نهاند در چه زمیهای را که قربانیان دریافت نمودهاست که حمایت شدهگرفتهاز تحقیق این موضوع به بررسی 

 وند.رو از چه نوعی به شمار می

ی حمالت حمایت از قربانیان یک قربانی عالوه بر اینکه حق دارد شاهد مجازات عاملین 72المللیبر اساس مفاد اسناد بین

دی وی از منو برای بهره قرارگرفتههای فرهنگی نیز است، حق دارد تا مورد حمایت دهیدصدمهآن  جهیدرنتباشد که 

های فرهنگی و نشراتی توسط نهادهای مدافع حقوق بشری و حقوق و امتیازات که باید دریافت کند از طریق برنامه

 های بهتر اجتماعیهای برخورداری از فرصتهای حمایتی، دادخواهی صورت گیرد. امنیت آنان حفظ و زمینهارگان

برای آنان دوامدار های تداوی و مشاوره روانی ی و تحصیلی به وجود آید. زمینههای تعلیممثل برخورداری از فرصت

که تر از همه اینهای جسمی آنان صورت گیرد. مهمجهت درمان جراحات و صدمههای نقدی فراهم بوده و کمک

، جان و ده بر مالدر برابر صدمه که به قربانیان وارد گردیده است باید غرامت پرداخت گردد که جبران خسارت وار

شود. در گردد محاسبه میسالمتی قربانیان را شامل گردیده و مقدار آن با توجه به میزان صدمه که بر قربانی وارد می

 دارد. حتاوضدر این زمینه  73قانون اساسی 51افغانستان ماده 

های نقدی، ده است که کمکمصاحبه همکاران کمیسیون با قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی نشان دا

های صحی، پرداخت هزینه تداوی و کفن و دفن، اعزام به مراسم حج، توزیع مواد غذایی، توزیع نمرات زمین، حمایت

ا سخن هاز آن شوندهمصاحبهاند که قربانیان های بودهجبران خسارت، شناسایی و تعقیب عامالن قضیه، از حمایت

 اند.گفته

 هایاند کسانی بوده است که از چند مرجع و مورد حمایتندگان که مورد حمایت قرار گرفتهشو در میان مصاحبه

اند به این لحاظ آمار حمایت شدگان با تفکیک نوع حمایت، بدون در نظر داشت تعداد کل حمایت متنوعی قرار گرفته

 ها مورد تحلیل قرار گرفته است.شده

                                                           
 1998المللی جزایی اساسنامه محکمه بین 75ماده 72 

ه در به استثنای حاالتی ک اره بدون موجب متضرر شود مستحق جبران خسارت می باشد و می تواند برای حصول آن دردادگاه دعوا اقامه کند.هر شخص که از اد73 

 قانون اساسی افغانستان( 51)ماده  به تحصیل حقوق خود اقدام کند. تیبدون حکم دادگاه باصالح تواندیقانون تصریح گردیده است، دولت نم
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 های نقدیالف: کمک

اند. های نقدی دریافت نمودهاند که کمکاظهار داشته اندقرارگرفته تیموردحماقربانی که  2353نفر از جمع  964

سانی که و ک شوندگانمصاحبهافغانی بوده است. تعدادی از  ونیلیمکافغانی تا ی هزاریکهای نقدی از میزان کمک

. اندهمودناز عدم توزیع عادالنه کمک نیز صحبت  نموده بودند عامه شرکتبه نمایندگی از قربانیان در جلسات استماع

توزیع  زیرا وقتی به اداراتی که مسؤولیت؛ باشدهای نقدی با مشکالتی روبرو میبه باور این تعداد روند توزیع کمک

ان قربانی .شویمبا برخورد نادرست کارمندان این ادارات روبرو می مراجعه کنیم دارندعهدههای نقدی را به کمک

 باشد.بسیار اندک بوده و کافی نمی مقدار حمایت بازهماند حتا اگر به نتیجه هم برسیم همچنین تأکید نموده

عامه تحقیق ملی حمایت از قربانیان در این والیت صحبت برادر یک قربانی از والیت فاریاب که در جلسه استماع

 کرد تأکید نموده است:می

به صوب ولسوالی کوهستان  25/4/1395بود به تاریخ  مقررشدهمدرس دارالحفاظ ولسوالی کوهستان  کهبرادرم »

 اهللروح هاآن رأس لینی توسط طالبان که در تیالن )منطقه سخی کچل( موتر هیدر قرراه  مسیر در حرکت نمود و

ابتدا  در پایین و از موتررا  و برادرم شدههدادتوقف  نام نهاد طالبان ولسوالی کوهستان قرار داشت،ولسوال  ()شمس اهلل

داشت تعدادی مردم قریه تیرباران نمود.  حضور در و بعدسوراخ نموده  ،ش را سوراخبدن داده و برچه قرار میل و زیر

ولتی د ینهادهابرای ما صورت نگرفته است و با مراجعه مکرر به  نوع کمک یا جبران خسارتی چیهطی این مدت 

 «هیچ نتیجه خاصی نگرفتم.ی، ردولتیغو نهادهای شامل مقام والیت، ریاست امنیت ملی و ریاست معارف 

لی عامه تحقیق مقانع نماینده نهادهای مدنی در والیت بدخشان نیز ضمن صحبت در جلسه استماع اهللنعمتحاجی 

 اظهار داشته است: نبدخشاحمایت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم در والیت 

 د.نباشفرزند می 5یا  4که هرکدام دارای  وردوج والیت بدخشان وجود داردولسوالی  درتنها زن بیوه  1800»

 «ه شود.گرفت در نظراز این تر باید اقدامات جدی شده برای قربانیان کفایت کننده نبوده وگرفته نظر در یهاکمک

 صاحبه شونده قرار زیر لیست گردیده است.های نقدی به قربانیان ممقدار حمایت

 هزاربیستتا  هزاردهاز  (%3.7)نفر  87افغانی.  هزاردهتا  هزاریک از اند کهدهد گفتهرا تشکیل می %3.3نفر که  78

 (%18.3)نفر  430 ،افغانی هزارهزار تا پنجاسیاز  (%10.4نفر ) 245 ،افغانی هزارسیتا  هزاربیست از (%4)نفر  94افغانی، 

 صدهزار پنج( از %0.1نفر ) 2افغانی،  صدهزارپنجتا  هزارصدیکاز  (%1.2) نفر 28صد هزار افغانی، کیهزار تا پنجااز 
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مالی دریافت نه نموده و از  تی( حما%59) ماندهیباقنفر  1389اند. نموده افتیدر کمک نقدیافغانی،  ونیلیمکیتا 

 اندبرخوردار گردیدهها سایر حمایت

 

  ب: خدمات صحی

در مخاصمات مسلحانه و حمالت  نکهیازاپس اند کهگفته( %27.9نفر ) 656 نمودهکسانی که حمایت دریافت  انیاز م

 .اندقرارگرفته تیموردحمابا دریافت خدمات صحی  انددهیدصدمهتروریستی 

قانون اساسی وظیفه دارد تا به قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریزم خدمات صحی  53دولت افغانستان بر اساس ماده 

 .74نماید ارائه

                                                           
باز توانی معلولین ومعیوبین وسهم گیری فعال آنان در جامعه،  یمنظور تنظیم خدمات طبی و مساعدت مالی برای بازماندهگان شهدا و مفقودین وبرهدولت ب74 

، معیوبین ومعلولین وایتام بی  سرپرستیساالن ، زنان بدولت حقوق متقاعدین را تضمین نموده، برای کهن .دینمایمطابق به احکام قانون، تدابیر الزم اتخاذ م

 قانون اساسی افغانستان( 53)ماده  .آوردیبضاعت مطابق به احکام قانون کمک الزم به عمل م

از یک هزار تا ده 

هزار افغانی

از ده هزار تا 

بیست هزار افغانی

از بیست هزار تا 

سی هزار افغانی

ا از سی هزار تا پنج

هزار افغانی

از پنجا هزار تا 

یکصد هزار افغانی

از یک صد هزار  

تا پنج صد هزار 

افغانی

از پنج صد هزار تا 

ییک میلیون افغان
بی پاسخ مجموع

تعدا 78 87 94 245 430 28 2 1389 2353
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د تا در شرایط جنگی از مجروحان و کسانی که نیازمند دارفهیوظصلیب سرخ جهانی  ازجملههمچنین نهادهای خاصی 

حمایت نموده  باشندخدمات صحی می

کند. در چنین شرایطی  آنان کمک و به

کمک به مجروحان مسؤولیت انسانی و 

توانند وجدانی تمام افرادی است که می

 به مجروحان کمک کنند. 

فروغ یکی از استادان دانشگاه  اهللروح

بامیان ضمن صحبت در جلسه 

عامه والیت بامیان به نقل از یک استماع

کنندگان در قربانی خاطره را با اشتراک 

 بسیار مهم است. میان گذاشته است که

حرکت  .شکسته بود شقسمتی دیگر جراحت برداشته بود و شدتبه بدنم قسمتی از. من در یک حمله زخمی شدم»

 د تاانتقال ده در شفاخانهرنجر پولیس برسانم که مرا به را  خودتا که حرکت نمایم  زدمیوپا مدست من توانستم.نمی

های عکس .ت و من سوژه عکاسی وی شده بودماما در همین حالت یک عکاس از من عکس گرف؛ نجات یابم از مرگ

تی وق و رفت. از من دور شده به من کمک کند کهنیابدون  تیدرنهاکه ممکن سود هم کرد.  گرفت زیادی از من

 یات خانهدر عملها آن .بودند در آنجا دو نفر زخمی قبل از من هم انتقال پیدا نمودمشفاخانه توسط یک شاگرد هتل  به

زیاد  ؛گفتهای من خسته شده بود، رو به من کرد و که از نالهنرس شفاخانه  . در همین زمانجانشان را از دست دادند

مرد. درد هر دو برخورد تا هنوز بیشتر از دردی که زخم  خواهی هاآنیعنی تو هم مثل  .رسدیمناله نکن نوبت تو هم 

 «دهد.بود، عذابم میبر من وارد کرده 

بلی

19%

خیر

81%

آیا کمک های صحی دریافت نموده اید؟

بلی خیر
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 ودفنکفنتداوی و  نهیهزج: دریافت 

 ودفنکفنکه هزینه تداوی و مصارف  اندگفته( %5.5نفر ) 130، اندقرارگرفتهرد حمایت مونفر که  2353از میان 

 دادهازدستقربانی را که جان خویش را 

 عنوانبهاند. مبلغی که بود دریافت نموده

یاد گردیده است به پولی  ودفنکفنهزینه 

اکرامیه به  عنوانبهاشاره دارد که 

های که بستگان آنان در مخاصمات خانواده

یا  باختهجانی ستیترورمسلحانه و حمالت 

 گردد.اند، پرداخت میزخمی گردیده

 

 د: اعزام به مراسم حج

ها دلجویی صورت گیرد، و به نحوی از آن قرارگرفته تیموردحماآنان برای اینکه  یا اعضای خانواده انینقربابرخی از 

ه برای انجام مراسم معظمبا حمایت و هزینه دولت به مکه 

این تعداد که رقم آنان در میان  اندشدهفرستادهحج 

از  %1رسند نفر می 22این تحقیق به  شوندگانمصاحبه

 تیموردحمااند دهند که تأیید نمودهقربانیان را نشان می

 .اندرفتهقرارگ

گردد که قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت اذعان می

تروریستی صدمات بسیار جدی روحی و روانی را تحمل 

 های جدی دولت بهحمایت از آنان به هدف دلجویی یا کاهش درد و رنج آنان یکی از مسؤولیت نیبنابراکنند می

بیشتری را برای آنان در برنامه اعزام به مراسم حج فراهم  مندیهای بهرهبر اینکه فرصت روند دولت عالوهشمار می

های بهتری در زمینه معارف و تحصیالت عالی را مثل کسب کند وظیفه دارد تا شرایط دسترسی آنان به فرصتمی

 های تحصیلی و سایر امتیازات نیز، فراهم کند.بورسیه

بلی خیر مجموع

درصد 5.5 94.5 100

تعداد 130 2223 2353

آیا پول تداوی یا کفن و دفن را دریافت نموده اید؟

درصد تعداد

یبل

خیر1%

99%

آیا به ادای مراسم حج رفته اید؟

بلی خیر
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 هـ: توزیع مواد غذایی

نفر از قربانیان که حمایت  365

اند گفته اند که برای گردیده

حمایت از آنان مواد غذایی به 

ها توزیع گردیده است. این آن

کل کسانی را که  %15.5تعداد 

 اندقرارگرفته تیموردحما

دهند. بر اساس تشکیل می

 شوندگانمصاحبهاظهارات 

المللی به شمول صلیب سرخ جهانی صورت ای معاونتی ملی و بینتوزیع مواد غذایی از سوی اداره ضد حوادث و نهاده

 گرفته است.

 و: توزیع نمره زمین

های زمین برای توزیع نمره 

قربانیان یکی از انواع دیگری 

حمایت از قربانیان است که 

توسط دولت افغانستان 

صورت گرفته است. مطالعات 

کمیسیون در این زمینه نشان 

 2353که از میان  دهدمی

که  شوندهمصاحبه

 31 اندقرارگرفته تیموردحما

آنان را تشکیل  %1.3نفر که 

دهند به این طریق می

 .اندقرارگرفته تیموردحما

بلی خیر مجموع

درصد 15.5 84.5 100

تعداد 365 1988 2353

آیا به شما مواد غذایی توزیع گردیده است؟

درصد تعداد

0 500 1000 1500 2000 2500

بلی خیر مجموع

درصد 1.3 98.7 100

تعداد 31 2322 2353

آیا به شما نموره زمین توزیع گردیده است؟

درصد تعداد
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 ز: جبران خسارت مالی

برخی از قربانیان که 

قرا ر گرفته تأیید  تیموردحما

اند که خسارت وارده بر نموده

آنان جبران گردیده است. این 

نفر  26تعداد که رقم آنان به 

 اند کهگفتهرسد ( می1.1%)

مخاصمات  جهیدرنت نکهیازاپس

مسلحانه و حمالت تروریستی به 

آنان خسارت مالی وارد گردیده 

 .ندکن است، دولت و نهادهای مسؤول از خسارت وارده جبرا

 ح: شناسایی و تعقیب عامالن قضیه

درنهایت تعدادی از قربانیان که تأیید نموده 

که  اند، اظهار داشتهاندقرارگرفته تیموردحما

دولت کمک نموده است تا عامالن قضایای 

به آنان صدمه وارد نموده است، شناسایی  که

و تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار گیرند. 

رسد نفر می 99نان به این جمع که تعداد آ

 تیموردحماکل افراد را که  4.2%

 دهند.تشکیل می اندقرارگرفته

ز گردد که دولت افغانستان ابنابراین روشن می

قرار داده و عامالن قضیه قضایی  تیموردحمانفر آنان را  99 گرفته استقربانی که با آنان مصاحبه صورت  3129میان 

 .کشانیده استرا شناسایی و به عدالت 

0 500 1000 1500 2000 2500

بلی خیر مجموع

درصد 1.1 98.9 100

تعداد 26 2327 2353

آیا از خسارت وارده بر شما جبران گردیده است؟

درصد تعداد

بلی خیر مجموع

درصد 4.2 95.8 100

تعداد 99 2254 2353

ته اند؟آیا عاملین قضیه شناسایی و تحت تعقیب قرار گرف

درصد تعداد
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های که دولت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی انجام داده همچنین مطالعات تفصیلی انواع حمایت

 656( حمایت نقدی گردیده، %41نفر ) 964، اندقرارگرفته تیموردحمانفر که  2353دهد که از میان است، نشان می

( به سفر حج اعزام %0.9نفر ) 22است،  شدهپرداختهزینه درمان آنان ( %5.5نفر ) 130( حمایت صحی، %27.9نفر )

 26( نمره زمین توزیع گردیده، %1.3نفر ) 331( مواد غذایی توزیع گردیده است، به %15.51نفر ) 365اند، به گردیده

یی و محاکمه ( حمایت قضایی شده و عاملین قضیه شناسا%4.2نفر ) 99اند و ( جبران خسارت مالی شده%1.1نفر )

ولی در مورد نوع حمایت چیزی نگفته و  اندقرارگرفته تیموردحمانیز  ماندهیباق( %2.5نفر ) 60 تیدرنهااند. گردیده

 اند.اند که از چه نوع حمایت برخوردار شدهنمودهمشخص نه 

 

 شدهارائههای ی از حمایتمندتیرضا

می برای ک ازلحاظحمایت  بودن بسنده دهندهنشانعالوه بر اینکه  شدهارائههای قربانیان از حمایت یمندتیرضامیزان 

 ازیوردنمدهد که دولت نسبت به حمایت از حقوق قربانیان توجه الزم و باشد، این موضوع را نیز نشان میقربانیان می

 مایت، نتیجه اندکزان حقربانیان از می یمندتیرضاکه عدم  گونههمانرا داشته و مسؤوالنه برخورد نموده است. 

حمایت نقدی
ارایه خدمات 

صحی

تأمین هزینه 

تداوی و کفن

و دفن

اعزام به سفر 

حج

توزیع مواد 

غذایی

توزیع نمره 

زمین

جبران 

خسارت مالی

شناسایی و 

تعقیب عاملین 

قضیه

پاسخ نداده 

است
مجموع

تعدا 964 656 130 22 365 31 26 99 60 2353

درصد 41.0 27.9 5.5 0.9 15.51 1.3 1.1 4.2 2.5 100
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تعدا درصد
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حمایت و عدم توجه الزم دولت نسبت به حقوق و امتیازات قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریستی بودن میزان 

 باشد.می

در مباحث قبلی روشن گردید که از 

قربانی که با آنان مصاحبه  3129میان 

که  آنان %75صورت گرفته بود، 

گردید نفر را شامل می 2353

. اینکه این اندقرارگرفته تیموردحما

 قدربهبوده و  بخشتیرضاحمایت 

در  ،یا نه گرفته استکافی صورت 

و  یموردبررسبخش از تحقیق  این

  است. قرارگرفتهمطالعه 

های حمایت ازگردد را شامل می شدگانتیحماکل  %6.3نفر که  149دهد که تنها مطالعات کمیسیون نشان می

 اند.نبودهراضی  شدهارائههای حمایتاز   %36.6نفر  861. ولی اندی بودهراض شدهارائه

تا حدودی برای آنان  شدهارائههای اند که حمایتاظهار داشته هاشدهتیحما %29.2نفر شامل  687همچنین 

هیچ نظری در رابطه این پرسش نداشته و رضایت یا عدم  ماندهیباق( %27.9)نفر  656بوده است. ولی  بخشتیرضا

 اند.بیان نکرده شدهارائههای از حمایترا رضایت خویش 

وی های که از سها و حمایتاند که کمکاست اظهار داشته گرفته رتتعدادی از قربانیان که با آنان مصاحبه صو

 باشد.گردد بسیار اندک بوده و کافی نمیمی ارائهدولت 

 های که از آنان صورت گرفتهمیزان حمایت نظریات خود را در مورد کهنیااین تحقیق عالوه بر  شوندگانصاحبهم

 اند.های حمایتی دولت از قربانیان ابراز نمودهابراز داشته است، پیشنهادهای خویش را نیز در مورد بهبود برنامه

دولت باید برای حمایت که  اندگفته( %26.7) شوندگانمصاحبهنفر از  834دهد که این تحقیق نشان می معلومات

نفر  103اند، پیشنهاد مطرح نموده عنوانبه( تأمین امنیت را %8.9نفر ) 280را داشته باشد.  داردوامهای قربانیان، برنامه

خدمات  ارائه( %1.3نفر ) 41و تحصیالت عالی،  تیترب( ایجاد زمینه تعلیم و %1.5نفر ) 46( ایجاد زمینه کار، 3.3%)

149
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2353
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نظری ندارم

مجموع

از حمایت ارایه شده راضی هستید؟

درصد تعداد
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( گرفتاری و محاکمه %3.6نفر ) 114( توزیع نمرات زمین، %3.5نفر ) 109بردن فساد،  نیاز ب( %0.2نفر ) 7صحی، 

به این پرسش پاسخ نداده و هیچ پیشنهاد  ماندهیباق( %51)نفر  1595اند. پیشنهاد مطرح نموده عنوانبهعاملین قضیه را 

 اند.نه نموده ارائههای حمایتی دولت از قربانیان برنامهشخصی را برای بهبود م

 

 

 از حقوق قربانیان تیحماعدمپیامدهای 

پذیرترین افرادی است که ممکن صدمات در جریان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی غیرنظامیان از آسیب

المللی ترین تأکیدات اسناد بینبشردوستانه یکی از مهم جدی را متحمل گردند. به همین دلیل رعایت اصول حقوق

 گردد.یتوصیه م دو طرف منازعه مالحظه این اصول به هرالمللی حقوق بشر بوده و حقوق بشردوستانه و نهادهای بین

ا و هکند تا ظرفیتها در منازعات داخلی بوده و ایجاب میهای جدی دولتیکی از مسؤولیت انیرنظامیغحمایت از 

این مخاصمات و  جهیدرنتآید. در این میان افراد که  به وجودشرایط محافظت از آنان در جریان منازعه و جنگ 

های موردنیاز قرار دارند. بر اساس ماده سه اند در اولویت جدی حمایتو قربانی بوده دهیدصدمهحمالت تروریستی 

ازعه ها هر دو طرف منو ماده اول پروتکل الحاقی شماره دوم این کنوانسیون جنیواهای چهارگانه مشترک کنوانسیون

کمک هیا 
مناسب و 
دوام دار 

مالی

تأمین امنیت
ایجاد زمینه 

کار

ایجاد زمینه 
تعلیم و 
تحصیل

اریاه خدمات 
صحی

ازبین بردن 
فساد

توزیع نمره 
زمین

گرفتاری و 
محاکمه 
هعاملین قضی

بی پاسخ مجموع

تعداد 834 280 103 46 41 7 109 114 1595 3129

درصد 26.7 8.9 3.3 1.5 1.3 0.2 3.5 3.6 51.0 100
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محافظت نموده و  دهیدصدمهتا از کسانی که در جریان منازعه  دارندفهیوظهای مخالف ی اعم از دولت و گروهداخل

از حقوق  حمایت زمینهتر است تا در حمایت نمایند. مسؤولیت دولت با توجه به مبانی مشروعیت حاکمیت از همه مهم

 های زیربنایی و اساسی را بردارد.قربانیان مخاصمات مسلحانه و تروریستی گام

برای قربانیان سبب فاصله جدی میان مردم و  داردوامهای حمایتی عدم توجه دولت در این زمینه و نداشتن برنامه

اکمیت از بین خواهد رفت. همچنین های اقتدار و قدرت مشروع نظام و حپایه تیدرنهاحاکمیت گردیده و 

های جامع در این زمینه سبب نقض سایر حقوق بشری افراد قربانی شده از حقوق قربانیان و نداشتن برنامه تیحماعدم

 ی را برای آنان به وجود خواهد آورد.تریجدو مشکالت 

ن، روی سایر حقوق بشری آنان دولت از حقوق قربانیا تیحماعدمتحقیق ملی به بررسی پیامدهای  در این قسمت

 است. شدهپرداخته

قربانی مخاصمات مسلحانه و حمالت  نکهیبعدازاپرسیده شده است که آیا  شوندگانمصاحبهنخست از  در مرحله

 ؟است دهیگرد تانیبشردولت از شما سبب نقض سایر حقوق  تیحماعدماید، تروریستی بوده

نفر که  2776در پاسخ به این پرسش 

را تشکیل  شوندگانمصاحبهگل  89%

بلی،  اند کهکردهدهند تأکید می

 دولت از حقوق قربانیان یا تیحماعدم

ی دولت به آنان، سبب توجهکم

گردیده است تا سایر حقوق بشری 

 نفر دیگر 275ببیند.  بیآس زینقربانیان 

دولت  تیحماعدمکه  اندگفته( 9%)

 %2که  ماندهیباقنفر  78 تیدرنهااند. متأثر نگردیده جهتنیازاسبب نقض سایر حقوق بشری آنان نگردیده و آنان 

 اند.گردد در پاسخ به این پرسش جواب خاصی ندادهرا شامل می شوندهمصاحبهکل جمعیت 

، حق مالکیت، حق مسکن مناسب، حق حیات، حق کرامت انسانی، حق آزادی و امنیت شخصی، حق طی مراحل قانونی

خانواده، حق آزادی گشت و گزار و  لیو تشک، حق داشتن سطح مناسب زندگی، حق ازدواج تیتربحق تعلیم و 

بلی

89%

خیر

9%

خبی پاس

2%

شری آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض سایر حقوق ب

آنان گردیده است؟

بلی خیر بی پاسخ
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ای همشارکت سیاسی و فعالیت اقامت، حق کار، حق آزادی اندیشه، ضمیر و مذهب، حق آزادی عقیده و بیان، حق

اند که قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی ن حقوقی بشرییترمهمفرهنگی و حق آزادی اجتماعات، از 

 اند.ی شدن با نقض آنان، مواجه گردیدهقربانبعد از 

المللی حقوق بشر شامل اعالمیه جهانی تمامی این حقوق از مصادیق مهم حقوق بشری افراد بوده و مطابق اسناد بین

اد المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سایر اسناسی، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیبین حقوق بشر، میثاق

جدی قرار دارند. این حقوق ضمن قوانین ملی نیز مورد حمایت بودده و رعایت  تیموردحمامربوط به حقوق بشر، 

 ها تضمین گردیده استآن

 د و قوانین ملی مربوط به حمایت از حقوقهای که در قبال رعایت این اسناتا مطابق با مسؤولیت دارندفهیوظها دولت

 های نقض این حقوق را در سطح ملی از بین ببرند.بشری افراد دارند، زمینه

ی اند، کساننفر که به نقض سایر حقوق بشری شان درنتیجه عدم حمایت از قربانیان، اذعان نموده 2776در میان 

نموده است. لذا آمار مجموعی  کسانی که سایر حقوق  است که از نقض چندین حق بشری شان همزمان صحبتبودده

نفر خواهد بود. به این معنی که  2776بشری شان در نتیجه عدم حمایت دولت از آنان، نقض گردیده است بیشتر از 

 آمار این بخش با توجه به موارد نقض سایر حقوق بشری قربانیان به ثبت رسیده است نه تعداد افراد قربانی.

 حیاتالف: حق 

میثاق  6اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده  3ترین مصادیق حقوق بشری شهروندان بوده و ماده حق حیات یکی از مهم 

قانون اساسی افغانستان از آن حمایت نموده است. بنا بر این تأمین امنیت  23نی و سیاسی و ماده المللی حقوق مدبین

شهروندان و محافظت از زندگی آنان به خصوص قرباینان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی که آسیب پذیرتر 

 از والیت بغالن 16پسر 

از  من .شب بود که جنگ میان دولت و گرو طالبان شروع شد در حویلی ما راکت اثابت کرد هدقیق 2:30ساعت 

به این تن از اعضای خانواده ما  1و  ندتن از اعضای خانواده ما زخم برداشت 5به شمول من  .ناحیه پا زخم برداشتم

رفتیم . اگر زودتر مورد حمایت قرار می گدر اثر خونریزی به شهادات رسیددلیل که دیر به شفاخانه انتقال یافتیم 

 .کردوی نیز نجات پیدا می



102 
 
 

اند که ( گفته%18.8نفر ) 522ن تحقیق رود. بر اساس مطالعات ایهای اساسی دولت به شمار میباشند، از مسؤولیتمی

دولت از قربانیان سبب  تیحماعدم

گردیده است که حق حیات آنان 

نقض گردد. این افراد تأکید 

اند که بستگان آنان کرده

در مخاصمات مسلحانه  نکهیبعدازا

ی زخم برداشته یا ستیو ترور

، یا به دلیل بودند دهیگردمجروح 

عدم رسیدگی و حمایت کامل 

ها و مراکز صحی در شفاخانه

یی مالی برای انتقال آنان به خارج از کشور جهت تداوی یا به دلیل عدم همکاری تواناصحی از بین رفته یا به دلیل عدم 

ی، بستگان خویش را های خارجدولت در زمینه هرچه زودتر انتقال دادن آنان به شفاخانه و در مواردی به شفاخانه

منیتی دولت دوباره مورد ای هاتیحماعدمقربانیان به دلیل  . مواردی نیز یادآوری گردیده است کهانددادهازدست

 .( به ای پرسش پاسخ خاصی نداده است%81.2نفر ) 2254اند. و جانش را از دست داده قرارگرفتههدف 

 ب: حق کرامت انسانی

مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی تعداد زیادی از قربانیان 

ا تمسخر ی جهیدرنتیدند گردقربانی  کهنیااند که پس نموده اذعان

ی رامت انسان، حق کشان حقوقن شد گرفتهتوهین و تحقیر و نادیده 

آنان نقض گردیده است. بیشتر کسانی که با این مشکل مواجه 

روابط اجتماعی با اند که در اند از میان اشخاص دارای معلولیتبوده

 اند.توهین و تحقیر مواجه بوده

های اول و پنجم اعالیه جهانی حق کرامت انسانی بر اساس مفاد ماده

 یالمللی حقوق اشخاص داراسیون بین، ماده اول کنوانالمللی حقوق مدنی و سیاسیمیثاق بین 6حقوق بشر، ماده 

 مایت قرار دارد.قانون اساسی افغانستان، مورد ح 24و ماده  معلولیت

بلی

12%

خیر

88%

آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان 

دیده سبب نقض حق کرامت انسانی آنان گر

است؟

بلی خیر

بلی خیر مجموع

درصد 18.8 81.2 100.0

تعداد 522 2254 2776

آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق حیات آنان 

می گردد؟

درصد تعداد
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اند که گردد تأیید نمودهرا شامل می شوندگانمصاحبهکل  %12نفر که  223دهد که نتایج این تحقیق نشان می

اند دهشاند با نقض حق کرامت انسانی نیز مواجه ی گردیدهستیتروری مخاصمات مسلحانه و حمالت قربان نکهیبعدازا

ار داشته باشند شرایط بهتر شده و از حق کرامت انسانی آنان بهتر حمایت در حالیکه اگر مورد حمایت بیشتر دولت قر

 ( پاسخ خاصی به این پرسش نداده است.%88نفر ) 2453صورت خواهد گرفت. 

در  باشند که متأسفانه در جامعه ماانسانی می شکنجه، توهین، تحقیر و آزار و اذیت از مصادیق مهم نقض حق کرامت

 رسد. ه نظر میمتعارف ب شرایط کنونی

ه دیگران خیلی دقت نه نموده و خواستبخش از مردم با توجه به فرهنگ حاکم بر روابط اجتماعی در برخورد شان با 

 گردند.یا نا خواسته سبب توهین و تحقیر دیگران می

 

 ساله از والیت قندهار 42مردی 

شود که در نتیجه انفجار ماین پاهایم را از دست داده ام. مصیبت نداشتن پا، یک مشکل است ولی دوازده سال می

روم برخی از مردم به خصوص اطفال مرا با القاب مثل لنگ و گود، گاهی اوقات وقتی در کوچه و بازار راه می

 دهد.نگرند، همه این رفتارها مرا ازار مید، مشکل دیگر. در برخی از جاها به من به دیده ترحم میزننصدا می

 خواهم تا به مردم آگاهی دهد تا نگاه آنان  نسبت به ما، تغییر کند. کنم. از دولت میاحساس حقارت می
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 ج: حق آزادی و امنیت شخصی

حق آزادی و امنیت شخصی مطابق 

های اول و هشتم اعالمیه با ماده

میثاق  9جهانی حقوق بشر ماده 

المللی حقوق مدنی و سیاسی و بین

قانون اساسی افغانستان  24ماده 

مورد حمایت قرار دارد. از میان 

 اندتهداشکسانی که باور 

دولت از قربانیان سبب  تیحماعدم

 نقض سایر حقوق بشری آنان

را  %20.1نفر که  559گردد می

 جهیدرنتاند که گردد گفتهشامل می

 2217 کهیدرحالعدم توجه دولت نسبت به حقوق قربانیان، حق آزادی و امنیت شخصی قربانیان نقض گردیده است. 

 ( در رابطه به این پرسش نظری خاصی نداشته و جواب نداده است.%79.9نفر دیگر )

 د: حق طی مراحل قانونی

المللی حقوق مدنی و سیاسی و های دهم اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینحق طی مراحل قانونی ضمن ماده

قانون اجراآت جزایی جدید افغانستان، حمایت گردیده است.  11تا  7های قانون اساسی و ماده 31و  30همچنین ماده 

حق طی مراحل قانونی حقی است که 

و  ایای مدنیبر بنیاد آن هر کس در قض

جزایی مربوط به خودش به تبعیت از 

قوانین اجراآت جزایی و مدنی، از 

حقوق و امتیازات خاصی برخوردار 

باشد. رعایت حقوق مثل داشتن می

ترجمان، حق سکوت، حق تکمیل 

ر د شدهنییتعدوسیه مطابق به زمان 

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

بلی خیر مجموع

درصد 20.1 79.9 100.0

تعداد 559 2217 2776

آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق آزادی و امنیت

شخصی آنان گردیده است؟

درصد تعداد

بلی خیر مجموع

تعداد 103 2673 2776

درصد 3.7 96.3 100.0

آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق طی مراحل

قانونی  آنان گردیده است؟

تعداد درصد
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 و حق تکمیل دوسیه در قضایای مدنی مطابق بهقانون، حق رهایی و سایر حقوق مربوط به زندانیان در قضایای جنایی 

 روند.ترین مصادیق حق طی مراحل قانونی به شمار میموعد قانونی، از مهم

 جهیدرنتاند که بعد از قربانی شدن گردند تأیید نمودهرا شامل می %3.7نفر که  103های این تحقیق بر اساس داده

( به این پرسش پاسخ نداده %96.3نفر دیگر ) 2673 گردیده است.دولت حق طی مراحل قانونی آن نقض  تیحماعدم

 است

 هـ: حق مالکیت

 المللیمصئونیت حق مالکیت مورد حمایت اسناد بین

اعالمیه جهانی حقوق بشر  17حقوق بشر شامل ماده 

باشد. از میان قانون اساسی افغانستان می 40و ماده 

 دولت تیحماعدمی که باور داشتند قربان 2776

سبب نقض سایر حقوق بشری آنان گردیده است 

اند که حق مالکیت ( تأیید نموده%21.7نفر ) 602

که قربانی مخاصمات مسلحانه و  بعدازآنآنان 

( به این پرسش %78.3) گریدنفر  2174دولت، نقض گردیده است.  تیحماعدم جهیدرنتاند ی گردیدهستیترورحمالت 

 اند.پاسخ نداده

 مناسبو: حق مسکن 

 25و  12های حق مسکن مناسب نیز بر اساس ماده

المللی میثاق بین 17اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 

 14های حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده

قانون اساسی افغانستان مورد حمایت قرار  38و  

 دارد. 

که نفر  871دهد که نتایج این تحقیق نشان می

از نقض حق داشتن  هنددیمرا تشکیل  31.4%

 دیتأکاد اند سخن گفته است. این افری مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی بودهقربانکه  نیبعدازامسکن خویش 

بلی خیر مجموع

درصد 21.7 78.3 100.0

تعداد 602 2174 2776

آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق

مالکیت آنان گردیده است؟

درصد تعداد

بلی خیر مجموع

درصد 31.4 68.6 100.0

تعداد 871 1905 2776

آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق

مسکن آنان  گردیده است؟

درصد تعداد
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دولت آنان از داشتن حق مسکن مناسب محروم گردیده است. بیشتر این افراد از میان  تیحماعدم جهیدرنتاند ه نموده

ی بیجا شده و در مناطق دیگر شانیشهرهاو مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی از قریه  جهیدرنتکه  اندیکسا ن

 برند.ی نامناسب به سر میدرجاها

 تیتربز: حق تعلیم و 

المللی حقوق مدنی و سیاسی، ماده میثاق بین 12جهانی حقوق بشر ، ماده  اعالمیه 26حق تعلیم و تربیت مبتنی بر ماده 

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق بین 13

قانون اساسی افغانستان حمایت  44و  43های و ماده

گردیده است. بنابراین دولت افغانستان وظیفه دارد که 

ن حق را فراهم مندی شهروندان از ایها و شرایط بهرهزمینه

کند. افرادکه قربانی مخاصمات مسلحانه و حمالت 

های خاصی در این باشند باید از اولویتمی تروریستی

زمینه برخوردار باشند. چنانچه مطالعه نمودیم که تعداد 

گروپ به زیادی از اشتراک کنندگان جلسات فوکس

ید و تحصیالت عالی با تخصیص بورسیه برای آنان، تأک های خاص دولت از قربانیان در زمینه تعلیم و تربیتحمایت

 نموده بودند.

مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی  جهیدرنتکه  ازآنپس( %24.2نفر ) 672های این تحقیق بر اساس دادهاما 

دولت از  تیحماعدمعده باور داشتند که  نیا اند.خویش نیز محروم گردیده تیترباند از حق تعلیم و قربانی گردیده

 بخوانند. و درس آنان سبب شده است که نتوانند به مکتب رفته

 ح: حق صحت

المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میثاق بین 12اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده  25حق صحت ضمن ماده 

 قانون اساسی افغانستان مورد حمایت قرار گرفته است. 53و  52های و ماده

 مسلحانه و حمالت تروریستی مخاصماتقربانیان که در جریان  خصوصبهخدمات صحی  ارائهحمایت قربانیان با 

ها است. های دولتها و مکلفیتین مسؤولیتترمهماند یکی از و مجروح گردیده دادهازدستسالمتی خویش را 

بلی خیر مجموع

درصد 24.2 75.8 100.0

تعداد 672 2104 2776

ض آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نق

حق تعلیم و تربیه آنان  گردیده است؟

درصد تعداد
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 باشد از بخش زیادی مشکالتمی افراددسترسی به خدمات صحی در چنین زمانی عالوه بر اینکه ضامن حق حیات 

 ی فرد کمک خواهد کرد.سالمتبهمجروحیت به وجود آید، جلوگیری نموده و  جهیدرنتجسمی که ممکن 

 مهم است. اریبسدسترسی به خدمات صحی برای سه بخش از قربانیان 

 ازمندینوند و شی میخمزمخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی  جهیدرنتکه  نیبعدازای قرباندسترسی افراد  -1

 باشند؛درمان و رسیدگی عاجل صحی می

سالمتی  نکهیبعدازادسترسی افراد قربانی  -2

آورده  به دستی شدن قرباناز  بعدنسبی خویش را 

های بیشتر ولی نیازمند درمان مداوم و حمایت

 باشند؛صحی می

های قربانی به دسترسی اعضای خانواده -3

خدمات صحی روانی  خصوصبهخدمات صحی 

ی قربان نیبعدازارای درمان صدمات روانی که ب

 اند.شدن بستگان خویش متحمل شده

حقوقی  نیترمهمو حمالت تروریستی یکی از  مسلحانه مخاصماتبنابراین دسترسی به خدمات صحی برای قربانیان 

 ساختاری و حقوقی ازیموردنها و شرایط د. دولت وظیفه دارد تا زمینهگری صورت توجهیباست که نباید نسبت به آن 

 حمایت از این حق قربانی را در سطح ملی به وجود آورد.

 اند کهگفته ونیسیکم( قربانی ضمن مصاحبه با همکاران %22.4نفر ) 622مطالعات این تحقیق نشان داده است که 

حروم م اند از دسترسی به خدمات صحی مداومهتروریستی گردیدمسلحانه و حمالت  مخاصماتی قربان بعدازآنکه

 اند.( دیگر به این پرسش پاسخ نداده و سکوت نموده%77.6نفر ) 2154اند. بوده

 ط: سطح مناسب زندگی

 25ماده  ی حقوق بشر شاملالمللنیبدسترسی به سطح مناسب زندگی از حقوقی است که مورد تأکید تمامی اسناد 

ی اساسقانون  22المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و ماده میثاق بین 11اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده 

به برابر  صورتبه را از این حق شهروندانمندی تمامی ها و شرایط بهرهزمینه دارد تاکشور بوده است. دولت وظیفه 

بلی خیر مجموع

درصد 22.4 77.6 100.0

تعداد 622 2154 2776

آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق

صحت آنان گردیده است؟

درصد تعداد
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انه و حمالت تروریستی یکی از عوامل مهم محرومیت شهروندان از این حق به شمار مسلح مخاصمات آورد. وجود

 وی از خدمات عامه برخوردارهای گردد تا فرصترود. جنگ، ناامنی، خصومت و حمالت تروریستی سبب میمی

 ی از جمله داشتن سطح مناسب زندگی متضرر گردد.اجتماع

؛ باشدمی ریپذنامکااند در میزان بیشتری مسلحانه و حمالت تروریستی بودهی مخاصمات قرباننقض این حق از افراد که 

های که یا با معلولیت مواجه گردیده است یا خانواده دادهازدستآنان جان خویش را  آورنانهای که زیرا خانواده

ناامنی ناشی از مخاصمات مسلحانه  جهیدرنت

و حمالت تروریستی از محل زندگی 

از  درمجموعگردند خویش بیجا می

تأمین زندگی بهتر و  ازیموردن امکانات

 محروم خواهند بود. مناسب

نفر که  982این تحقیق نشان داده است که 

گردد در پی قربانی شدن را شامل می 35.4%

 ندگیاز حق دسترسی به سطح مناسب ز

در این مورد چیز خاصی نگفته و به این پرسش پاسخ  %64.6شامل  ماندهیباقنفر  1794 ؛ واندخویش محروم گردیده

 اند.نداده

بلی خیر مجموع

درصد 35.4 64.6 100.0

تعداد 982 1794 2776

ن سطح آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق داشت

زندگی مناسب آنان  گردیده است؟
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 ی: حق ازدواج و تشکیل خانواده

المللی حقوق اقتصادی، میثاق بین 10اعالمیه جهانی حقوق بشر، ماده  16حق ازدواج و تشکیل خانواده بر اساس ماده 

ترین آسیبی که قربانیان مخاصمات قانون اساسی افغانستان حمایت گردیده است. مهم 54ماعی و فرهنگی و ماده اجت

باشند، اصل ازدواج و انتخاب مسلحانه و حمالت تروریستی با آن در زمینه حق ازدواج و تشکیل خانواده مواجه می

طرف زندگی بر اساس خواست و 

اد اراده شخصی است. تعدادی از افر

قربانی که درنتیجه صدمات ناشی از 

نگ و حمالت تروریستی دچار ج

اند یا نقص عضو گردیده معلولیت

طبیعی خواهد بود که در انتخاب 

با مشکل مواجه شریک زندگی 

با  . لذا بیشتر قربانیانی کهخواهد بود

نقض حق ازدواج و تشکیل خانواده 

باشند از میان این عده مواجه می

 خواهد بود.

دولت از قربانیان در  تیحماعدمقربانی که به پیامدهای  (%1نفر ) 28دهد که های این تحقیق نشان میایج بررسینت

اند که از حق ازدواج و تشکیل خانواده خویش به دلیل باور داشتند، تأیید نموده شانیبشرزمینه نقض سایر حقوق 

 اند.دولت، محروم گردیده تیحماعدماند و صدمه که از مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی تحمل نموده

ی در این مورد گردد به این پرسش پاسخ نداده و شکایتی خاصرا شامل می %99که  ماندهیباقنفر  2748 تیدرنها

 .اندنداشته

بلی خیر مجموع

درصد 1.0 99.0 100.0

تعداد 28 2748 2776

کیل آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق ازدواج و تش

خانواده آنان  گردیده است؟

درصد تعداد
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 اقامت ار وذگک: حق آزادی گشت و 

ناامنی و جنگ یا حمالت تروریستی سبب 

ار و اقامت دودیت در آزادی گشت و گذمح

. ولی کسانی که متأثر ددگریمتمام شهروندان 

از مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی 

ه دلیل ب کهنیاباشند، عالوه بر بوده و قربانی می

های ین حمالت با محدودیتصدمات ناشی از ا

ار و اقامت مواجه خواهند بود میزان گشت و گذ

باشد. صدمه پذیری آنان از تهدیدات امنیتی به خاطر که در مناطق جنگی اقامت خواهند داشت، بیشتر از دیگران می

اعالمیه جهانی حقوق بشر و ماده  13، ماده جنیوا هایمشترک کنوانسیون 3لذا دولت وظیفه دارد تا مبتنی بر مفاد ماده 

 و خالی از تهدید را برای آنان فراهم کند. آزادقانون اساسی شرایط مناسب برای زندگی  6

نقض گردیده  دولت تیحماعدمی شدن نیز به دلیل قرباناز میان قربانیان که باور داشتن سایر حقوق بشری آنان بعد از 

دولت بعد  تیحماعدم جهیدرنتار و اقامت خویش اند که از حق آزادی گشت و گذاشتههار د( اظ%6.5نفر ) 181است 

باشند در میان این افراد کسانی نیز می اند.از قربانی شدن در مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی، محروم گردیده

( پاسخ %93.5دیگر ) نفر 2595  باشند.با تهدید بیشتری مواجه می که به دلیل شهرت یا سرشناس بودن در منطقه

  اند.مشخصی در این زمینه نداده

 ل: حق کار

اعالمیه جهانی  23حق کار بر اساس ماده 

المللی میثاق بین 6حقوق بشر، ماده 

حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و 

قانون اساسی حمایت گردیده  48ماده 

مناسب کار برای  است. تأمین شرایط

های دولت افراد قربانی جزء مسؤولیت

است. بسیاری از قربانیان بعد از صدمه 

بلی خیر مجموع

درصد 6.5 93.5 100.0

تعداد 181 2595 2776

شت و آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق گ

گذار و اقامت آنان  گردیده است؟

درصد تعداد

بلی خیر مجموع

درصد 29.2 70.8 100.0

تعداد 811 1965 2776

 گردیده آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق کار آنان

است؟

درصد تعداد
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ند. دهرا از دست میبه خصوص کارهای فزیکی خویش  موردعالقههای اشتغال به کارهای دیدن ظرفیت یا توانایی

 تیردحماموها را ندارند. لذا طبیعی خواهد بود که اگر بخشی از کار ماجانتوانایی  بخشی از آنان به دلیل معلولیت

 از حق کار خویش محروم خواهد شد. رندینگ رقرا جدی دولت

اند که پس از گردد تأیید نمودهرا شامل می %29.2نفر که  811دهد که در این تحقیق نشان می آمدهدستبهنتایج 

است که  کهیدرحالاند. این ، محروم بودهدرآمدداشتن کار یا شغل برای  دولت از تیحماعدم جهیدرنتقربانی شدن 

ی ادارات دولتی را به افراد دارای معلولیت هابستاز  %2 حداقلتعهد خویش  بر اساسدولت افغانستان وظیفه دارد تا 

 اند.به این پرسش پاسخ نداده (%70.8نفر دیگر ) 1965اختصاص دهد. 

 

 ضمیر و مذهبی اندیشه، آزادم: 

های ماده صوصخبهالمللی حقوق بشر د بینانسادر افغانستان بر اساس مفاد های مذهبی آزادی اندیشه و ضمیر و گرایش

 احترامقابلقانون اساسی افغانستان،  2المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین 18

بوده و دولت به حمایت از آن 

 باشد.لف میمک

از میان تمام کسانی که باور داشتند 

بشر  حقوقدولت سایر  تیحماعدم

نفر  7آنان را نیز صدمه زده است 

حق  اند کهنموده( تأیید 0.3%)

آزادی اندیشه، ضمیر و مذهب آنان 

دولت متضرر  تیحماعدم جهیدرنت

( %99.7نفر دیگر ) 2769. شده است

 اند.به این پرسش پاسخ نداده

بلی خیر مجموع

درصد 0.3 99.7 100.0

تعداد 7 2769 2776

ه، آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق آزادی اندیش

ضمیر و مذهب آنان گردیده است؟

درصد تعداد



112 
 
 

 ده، فکر و بیانیحق آزادی عق ن:

قانون اساسی افغانستان از حق  34اعالمیه جهاین حقوق بشر و ماده  19ی بر مفاد مادهمبتندولت افغانستان وظیفه دارد تا 

تی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریس جهیدرنتآزادی عقیده، فکر بیان شهروندان حمایت نماید. اشخاص قربانی که 

های خاصی را دولت وظیفه دارد تا برنامه نیبنابراقرار دارند بیشتر آسیب پذیراند  ناامنتی در مناطق اند وقدیدهصدمه

 روی دست گیرد. انیقربانبرای حمایت از این حق 

( قربانی که حقوق بشری آنان پس از %0.7نفر ) 19

اند که حق قربانی شدن نقض گردیده است گفته

آزادی عقیده، فکر و بیان آنان نقض گردیده است 

به این پرسش پاسخ  ماندهیباق( %99.3نفر ) 2757

 اند.نداده

های ص: حق مشارکت سیاسی و فعالیت

 اجتماعی، فرهنگی و صنفی

قانون اساسی افغانستان  22المللی حقوق مدنی و سیاسی و ماده ماده سوم میثاق بیناعالمیه جهانی حقوق بشر،  21ماده 

های تو فعالی بر مسؤولیت دولت جهت تأمین شرایط برابر برای شهروندان در استفاده از حق مشارکت سیاسی

 اند.ی تأکید نمودهصنفاجتماعی، فرهنگی و 

بلی خیر مجموع

درصد 0.7 99.3 100.0

تعداد 19 2757 2776

ق آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض ح

عقیده، فکر و بیان آنان گردیده است؟

درصد تعداد
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های خاصی را تهیه و تطبیق نماید. ایجاب ت وظیفه دارد که در حمایت از این حقوق شهروندان برنامهبنابراین دول

کند که در مورد افراد قربانی می

مخاصمات مسلحانه و حمالت 

تروریستی با توجه به میزان باالی 

ی زیربرنامهی آنان، ریپذبیآس

 ی صورت گیرد.ترقیدق

ت در این تحقیق نشان داده شده اس

اند که ( تأیید نموده%0.5نفر ) 14که 

دولت از حق  تیحماعدمدرنتیجه 

های و فعالیت مشارکت سیاسی

ی، فرهنگی و صنفی خویش اجتماع

 اند.( در این مورد چیزی خاصی نگفته%99.5نفر ) 2762اند. محروم گردیده

 ع: حق آزادی اجتماعات

اند، اظهار دولت از حقوق قربانیان یاد نموده تیحماعدم جهیدرنت شانیبشرآخرین گروه که از نقض سایر حقوق 

اند که تهدیدات ناشی از حمالت تروریستی و انتحاری سبب داشته

گردیده است که نتوانند در اجتماعات حضور یافته و دادخواهی 

کنند. دولت افغانستان در زمینه تأمین امنیت شهروندان موفقیت 

اعالمیه جهانی  20مطابق به ماده  کهیدرحالچندانی نداشته است. 

ماده  المللی حقوق مدنی و سیاسی ومیثاق بین 21حقوق بشر، ماده 

دارد که از این حق  فهیوظقانون اساسی افغانستان، دولت  36

قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت  خصوصبهشهروندان 

 تروریستی، حمایت به عمل آورد.

دولت از آنان، نقض  تیحماعدم جهیدرنتاند که حق آزادی تجمعات آنان گفته گرددرا شامل می %0.8نفر که  21

 اند.مورد پاسخ خاصی نداده نیدر اگردد را شامل می %99.2نفر که  2755گردیده است 

بلی خیر مجموع

درصد 0.5 99.5 100.0

تعداد 14 2762 2776

یاسی و آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان سبب نقض حق مشارکت س

فعالیت هیا اجتماعی، فرهنگی و صنفی آنان گردیده است؟

درصد تعداد

بلی خیر مجموع

درصد 0.8 99.2 100.0

تعداد 21 2755 2776

بب آیا عدم حمایت دولت از حقوق قربانیان س

؟نقض حق آزادی تجمعات آنان گردیده است

درصد تعداد



114 
 
 

 

 نتیجه

 نتایج این بخش از تحقیق نشان داد که قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی چندین نوع از صدمات جانی

اند. جان باختن، زخمی شدن، مفقوداالثر شدن، به گروگان رفتن، تخریب اموال، بیجا را تحمل نمودهو روانی  و مالی

ترین انواع صدماتی است که قربانیان مخاصمات از مهم مشکالت روانیشدن از محل اصلی زندگی، معلولیت و

 اند.ها مواجه بودهمسلحانه و حمالت تروریستی تاکنون با آن

همچنین مطالعات این بخش نشان داد که دولت افغانستان بر رغم نداشتن مبانی حقوقی و قانونی مورد نیاز از قربانیان 

 ی حمایت به عمل آورده است. ت تروریستی قسماً و در مقیاس اندکمخاصمات مسلحانه و حمال

مده ع کنند. اما یک بخشواست حمایت میرختعدادی از شهروندان قربانی با مراجعه به نهادهای دولتی و غیردولتی د

درخواست  و برای یا اصال از این برنامه آگاهی نداشته نداشتههای حمایتی آن اعتماد برنامهاز قربانیان هنوز به دولت و 

 .اندحمایت مراجعه نه کرده

یان دارد که از قربان المللی نیز وجودهمچنین روشن گردید که عالوه بر دولت برخی از نهادهای دیگری ملی و بین

 کنند.مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی حمایت می

های تداوی و خرج کفن و دفن، ، اعزام به مراسم حج، توزیع های نقدی، ارایه خدمات صحی، تأمین هزینهحمایت

های مایتح ترینو تعقیب قضایی عامالن از مهم مواد غذایی، توزیع نمرات زمین برای خانه، جبران خسارت وشناسایی

 اند.بودند که قربانیان از سوی دولت دریافت کرده

روشن گردید که در حال حاضر به دلیل مشکالت که در میزان و میکانیزم حمایت دولت از قربانیان وجوددارد صرف 

 دانند. از قربانیان حمایت دولت را بسنده می 6.3%

قربانیان به دلیل عدم حمایت دولت از آنان متضرر شده و سایر  از %89های این تحقیق در حال حاضر بر اساس داده

 حقوق بشریشان نقض گردیده است.
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 مپنجفصل 

های آماریتحلیل داده  

 ها و خاطرات قربانیانمراجعه به خواسته

 

 

 

 

 

 

 قربانیان از دولت هایخواسته

 معرفی عامالن قضیه

 بسته خاطرات قربانیان
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 های قربانیان از دولتخواسته

های را که دولت افغانستان از قربانیان انجام داده است مطالعه نمودیم و دریافتیم که میزان که انواع حمایت نیازاپس

از  انیقربانهای مهم تا چه اندازه بوده است، نوبت به بررسی خواسته شدهارائههای مندی قربانیان از حمایترضایت

 لهیوسبهقربانیان که  هایترین خواسته. در این بحث مهمرسدیم، ازیموردنهای دولت افغانستان در زمینه حمایت

 شود.گردیده و به تحلیل گرفته می یبنددستهاست،  آمدهدستبه پرسشنامه

ن میا نیاز ابود. ولی  قرارگرفتهدولت  تیموردحماقربانیان به نحوی  %75که  ث قبلی نشان دادهای مباحتحلیل داده

ولت های حمایتی دراضی بوده و سایر قربانیان نسبت به روند یا میکانیزم شدهارائههای آنان از حمایت %6.3صرف 

 .نمودندناراضی بوده و آن را ناقض ارزیابی 

ها استهایتی دولت، خوهای حمها و میکانیزمو حمالت تروریستی جهت بهتر شدن برنامهقربانیان مخاصمات مسلحانه 

 گیرد.قرار می یموردبررس که در این بخش اندداشته مشخصی را و پیشنهادهای

 نکات مهم این فصل

 26.7% اند؛گردیده شانیایقضای عدلی و قضایی به دگیرسخواستار محاکمه عامالن و  انیقربان 

 27.5% باشند؛قربانیان خواستار جبران خسارت می 

 14.7% اند؛خواستار تدوین و تصویب قانون جبران خسارت قربانیان گردیده 

  باشدیم، طالبان است دهیگردبه این تحقیق حمالت که منجر  به قربانی شدن افراد ملکی شامل مصاح %47.5عامل 

  باشدیم، گروه داعیش است دهیگردی شدن افراد ملکی شامل مصاحبه این تحقیق قربانبه  حمالت که منجر %18عامل 

  نیروهای دولتی و حامیاناست دهیگردی شدن افراد ملکی شامل مصاحبه این تحقیق قربانبه  حمالت که منجر %6.8عامل ، 

 باشدیمالمللی آن، بین
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 لهیوسبههای قربانیان که ن معنی که تمام خواستهباشد به ایمی جمعقابلمورد  6در  درمجموعهای قربانیان خواسته

گردیده  یبنددستهعنوان  6توحید و در  ،آمدهدستبهگروپ های فوکسعامه و جلسهاستماع هایرسشنامه، جلسهپ

 است.

تعقیب عدلی و قضایی عامالن، دریافت جبران خسارت، اتخاذ تدابیر حقوقی و ساختاری جهت حمایت یکسان 

تأمین خدمات اجتماعی خاص برای قربانیان از سه صلح و وقربانیان، تأمین امنیت، شریک ساختن قربانیان در پر

 .شوددر این بخش به تحلیل گرفته می های قربانیان بوده است کهترین خواستهمهم

 

 الف: تعقیب عدلی و قضایی عامالن

 انیقربان ترین خواستنخستین و مهم عنوانبهن مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی تعقیب عدلی و قضایی عامال

در حال  دولت افغانستانکه نشان داد  ،مبانی حقوقی حمایت از قربانیانبحث در ما گردد که مطالعه در حالی مطرح می

ه قانونی در مورد محاکم مشکل نوعیتوجه به موجودیت قانون مصالحه ملی، عفو عمومی و ثبات ملی با حاضر با 

 .مواجه است یستیترورعامالن مخاصمات مسلحانه و حمالت 

 

 .تدر والیت دایکندی صحبت نموده اس عامهلسه استماعقربانی که در جیکی از بازماندگان 

به  2/5/1396 خیثه انتحاری چهارراه شهید کابل به تارمعادن و پطرولیم بود در حادخواهرم که کارمند وزارت 

 شهادت رسید.

شهدا را در کابل خواستند و مالقاتی داشتند  یهاخانواده، رئیس اجرائیه و وزیر معدن جمهورسیرئبعد از حادثه 

وعده برآورده کردن خواست جمهورسیرئهای را از دولت مطرح کردند و هشهدا خواست یهاخانواده آنجاکه در 

 تا حالنه عمل.  ،عملی نشده که همه در حد یک گفتار بوده هاوعدهآن  تا حالهای شهدا را داد ولی های خانواده

 کنندیمد که عامالن را پیدا و مجازات داده بودن وعده .میادهینددیگر  یهاتیحماچیزی به نام جبران خسارت یا 

 اری نکرده است.که تا هنوز هیچ ک
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ولی باید اذعان کرد که محاکمه عامالن جرایم متذکره بر رغم موجودیت قانون متذکره با توجه به الحاق دولت 

مصالحه ملی، عفو عمومی  تواند تحت تأثیر قانوننمی 2003 فبروری 10 المللی جزاییساسنامه محکمه بیناافغانستاان به 

اساسنامه رٌم هرگز  27جنگی بر اساس ماده جرایم نسل کشی، جرایم ضد بشریت و جرایم  زیرا و ثبات ملی قرار گیرد.

ابق با  این گونه جرایم را مطتوانند و دولت افغانستان وظیفه دارد تا زمینه محاکمه عامالن رد عفو قرار گرفته نمیمو

 فراهم نماید. المللی جزایی در محاکم داخلی یا محکمه بینمفاد اساسنامه رٌم، 

را شامل  %26.7نفر که  836، فته و پرسشنامه تکمیل گردیده استان مصاحبه صورت گرنفر که با آن 3129میان  از

اند که باید گردد از دولت خواستهمی

عامالن قضایای که منجر به قربانی شدن 

آنان گردیده است به عدالت کشانیده 

شده و محاکمه گردند. این افراد اذعان 

اند که محاکمه عادالنه عامالن نموده

قضایا سبب کاهش رنج و درد آنان 

 ی عدالتمطمئنگردیده و تنها راه تأمین 

 اند.گردد به این پرسش پاسخ ندادهرا شامل می %73.3که  ماندهیباقنفر  2293آید. می حساببه

 

 ب: جبران خسارت

 گونهمانهمند نگردیده است. جبران خسارت قربانیان یا پرداخت غرامت به آنان تا هنوز در افغانستان معیاری و قانون

 مخاصمات مسلحانه و شدگانکشتههای که در مباحث قبلی اشاره گردید دولت افغانستان در مواردی به خانواده

کمک  کند. اینافغانی کمک می هزارپنجاههای این حمالت هزار افغانی و به زخمی صدکحمالت تروریستی مبلغ ی

ن را ضمانت کند. پرداخت آن پس از دریافت عریضه نه مبانی قانونی واضحی دارد و نه میکانیزم مشخصی که تداوم آ

 دریافت گردید تعدادی از قربانیان هنوز هم از این رویه قبالً که یطورگیرد. قربانی از سوی اداره امور صورت می

 اند.سود نبرده و هیچ کمکی دریافت نه نموده

محاکمه گردد سکوت مجموع

درصد 26.7 73.3 100.0

تعداد 836 2293 3129

ادملکی درخواست محاکمه عامالن قضایای که منجر به قربانی شدن افر

.گردیده است

درصد تعداد
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آورد که  ه وجودبد که دولت باید میکانیزمی را انهای خویش تأکید کردهها و صحبتبه این دلیل قربانیان در مصاحبه

بتواند جبران عادالنه خسارت 

تسهیل نموده و مبانی  قربانیان را

 حقوقی آن نیز تعریف گردد.

( از قربانیان که با %27.5نفر ) 862 

آنان مصاحبه صورت گرفته است 

به این درخواست تأکید نموده و 

اند که جبران خسارت داشته اظهار

یا پرداخت غرامت برای قربانیان 

ترین گامی است که یکی از مهم

 اند.خاصی در این مورد نداشته( نظری %72.5نفر ) 2267تواند در حمایت از حقوق آنان بردارد. دولت افغانستان می

 ج: اتخاذ تدابیر حقوقی و ساختاری جهت حمایت یکسان قربانیان

تعدادی از قربانیان با تأکید بر اینکه جبران خسارت یا پرداخت غرامت باید در افغانستان بر اساس یک قانون صورت 

 نون جبران خسارت یا پرداخت غرامت برای قربانیاناند تا در این زمینه اقدام بنیادی نموده و قاگیرد و از دولت خواسته

 را تهیه و تصویب نماید.

جبران خسارت گردد سکوت مجموع

درصد 27.5 72.5 100.0

تعداد 862 2267 3129

مالت درخواست جبران خسارت برای قربانیان ملکی مخاصمات مسلحانه و ح

.تروریستی

درصد تعداد

 ساله از والیت تخار 74زنی 

 هادتشبه از جانب طالبان  ...و  ...، ... کیسه برادرم هر رمسئولیغطالبان و افراد مصلح  انیم یریدرگ انیدر جر

 نیمهاجر سیبار نزد رئ نیچند .امکردم فعالً از پاِ مانده فهیوظ یفایا کیو تراف یسال در قوماندان یخودم س ند.دیرس

اوراق مرا پاره  نیمهاجر سیرئ .میشد دنم خسارتو من  شدهرانیو امخانهحکم کرد  یسرو ئتیه مراجعه کردم.

 نکرد.به من  ینوع کمک چیکرده ه
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این  شوندگانمصاحبهدر میان  

 %14.7نفر شامل  460تحقیق نیز 

مند شدن اند که به قانونبوده

پرداخت غرامت یا جبران خسارت 

از دولت  هاآنتأکید نمودند. 

اند که باید قانون درخواست نموده

به جبران خسارت قربانیان ملکی 

 %85.3نفر شامل  2669آید.  وجود

نداشته و ی خاصی نظر مورددر این 

 اند.چیزی نگفته

 ساله از والیت بلخ 27زنی 

 انیبانقرهای بسیار ناچیزی که در بدل خون شهیدان ما یا به خاطر از دست دادن صحت مندی و تندرستی کمک

د. همگی یک قسم و به یک اندازه باش ایباید مطابق یک قانون یا یک سند دیگری داده شود که بر شودیمداده 

کم  رااین قسم نشود که برای بچه خان و وکیل زیاد داده شود و برای بچه غریب یا هیچ ندهد یا اگر دادند هم بسی

 باشد.

دیده شود. و به هم یک قسم کمک گردد.  چشمکما خواستار عدالت هستیم. خواستار این هستیم که همه در ی

 تبعیض درست نیست.

قانون مند گردد سکوت مجموع

درصد 14.7 85.3 100.0

تعداد 460 2669 3129

مات درخواست قانون مند شدن جبران خسارت برای قربانیان ملکی مخاص

.مسلحانه و حمالت تروریستی

درصد تعداد
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 د: تأمین امنیت

ار داشته اظهدر مصاحبه با همکاران کمیسیون باشد که خانم یک سرباز اردوی ملی مییت تخار از والای ساله 30زنی 

 بازنمودمشد. وقتی دروازه را  تکتکخانه ما وازه در ،اذانصبح وقت مال  1396میزان  13 روزصبح  5ساعت است؛ 

که  نیازاسپدر بدخشان بردند و  آبادضیفبان بود که به طرفم فیر کردند. من زخمی شدم. مرا به شفاخانه افراد طال

جور شدم به والیت کندز آمدم. نتوانستم 

زیرا ؛ به والیت تخار و به خانه خودم بروم

 و امنیت ندارم. ترسمیم

ین ترمهمتأمین امنیت قربانیان یکی از 

 های دولت است.مسؤولیت

قربانیان که با آنان  %62.6نفر شامل  1959

مصاحبه صورت گرفته است از دولت 

خواسته تا امنیت آنان را در سایه 

قربانیان پیشنهادی خاصی  تیامندر رابطه به تأمین  %37.4نفر دیگر شامل  1170، تأمین نماید. داردوامهای برنامه

 اند.نداشته

 هـ: اشتراک قربانیان در برنامه صلح

، اند به این اصل که صلح بدون عدالت پایدار نخواهد بودانی که اشتراک قربانیان را در برنامه صلح پیشنهاد دادهکس

ی این ریپذبیسآ هک نیااند که حضور قربانیان در برنامه صلح عالوه بر تأیید نموده شوندگانمصاحبهاند. تأکید نموده

ین تدو های که برای مصالحه ملیبرای عفو عامالن و تطبیق برنامهی خواهد شد رد، زمینهروند را کمتر خواهد ک

 گردد.می

تا زمانی که مردم دردمند و قربانی کسانی را که عامل قربانی شدن آنان در مخاصمات  انیقربانبه نظر این عده از 

زیرا ؛ اهد بودطعی نخوی و قدائم باشند، نبخشند یا به عدالت نکشانند برنامه صلح،ی میستیترورمسلحانه و حمالت 

 اجازه نخواهد داد تا در کنار عامالن قضیه، بدون واکنش خاصی بسر ببرند. های قربانیان آنانها و دردعقده

تأمین امنیت گردد سکوت مجموع

تعداد 1959 1170 3129

درصد 62.6 37.4 100.0

.دولت باید امنیت قربانیان را تأمین کند

تعداد درصد
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های این طرح میکانیزمی که بتواند عدالت و صلح را یکجا تأمین کند از اولویت اند کهنمودهبه همین دلیل تأکید 

 تداوم آن نیز خواهد شد. باشد که سبب موفقیت وبرنامه می

 شنهادیپ( %3.5نفر ) 108 شوندگانمصاحبهاز میان کل 

که اشتراک قربانیان در برنامه صلح ضروری خواهد  اندداده

نفر  3021بود و دولت باید زمینه این اشتراک را فراهم کند. 

 اند.( پیشنهادی خاصی در این زمینه نداده%96.5) ماندهیباق

 

 ماعی خاصتاجو: تأمین خدمات 

ار دچ عمدتاًاند، ی که تحمل نمودهقربانیان غیرنظامی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی به دلیل صدمه

تأمین خدمات اجتماعی خاص  باشند. به این دلیل حمایت از آنان بای میایوجدی و روانی شدید کیزیفهای آسیب

سبب تسهیالت الزم جهت تعلیم، تحصیل و اشتغال آنان خواهد گردید، نوعی التیام به درد و آالم  کهنیاعالوه بر 

رود. حمایت آنان آنان نیز به شمار می

با تخصیص امتیاز خاص در زمینه تعلیم 

و تحصیالت عالی مثل  تیتربو 

های تعلیمی و تخصیص بورسیه

تحصیلی و دادن امتیازات بیشتر برای 

های کاریابی و اشتغال، نامهآنان در بر

های از این نوع حمایت تواند نمونهمی

 به شمار رود.

اند که دولت باید زمینه برخورداری قربانیان از تأمینات ( پیشنهاد داده%18.3نفر ) 573قربانی مصاحبه شده  3129از میان 

 اند.ن پیشنهاد چیزی خاصی نگفته( در مورد ای%81.7نفر ) 2556اجتماعی یا خدمات اجتماعی را فراهم کند و 

 

باید شریک باشند سکوت مجموع

درصد 3.5 96.5 100.0

تعداد 108 3021 3129

اشتراک قربانیان در برنامه صلح

درصد تعداد

باید شریک باشند سکوت مجموع

درصد 18.3 81.7 100.0

تعداد 573 2556 3129

تأمین خدمات اجتماعی خاص

درصد تعداد
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 ی شدن افراد ملکیعامالن قربان

ضمن  قبالًسال اخیر گردیده بودند،  9در  تفکیک عامالن قضایای که منجر به قربانی شدن افراد ملکی یا غیرنظامی

این تحقیق صورت گرفته بود. در این تفکیک صرف دو گروه کلی شامل نیروهای نظامی  چهارمجدولی در فصل 

و  گرفتهقراری موردبررسهای مخالف دولت از سوی دیگر و گروه سوکالمللی آن از یوابسته به دولت و حامیان بین

 بودند. شدهکیتفک

 3129است که منجر به قربانی شدن  هشدپرداختهدر این بخش از تحقیق به تفکیک تفصیلی عامالن قضایایی 

 این تحقیق گردیده است. شوندهمصاحبه

( %18قضیه ) 562( گروه طالبان، عامل %47.5قضیه ) 1485عامل  شوندگانمصاحبهاز  آمدهدستبهبر اساس اطالعات 

( %1.4قضیه ) 43 ( نیروهای پاکستانی، عامل%1.7قضیه ) 54( شبکه حقانی، عامل %1.4قضیه ) 43گروه داعیش، عامل 

نیروهای پولیس  %0.9 هیقض 29( نیروهای مسلح غیر مسؤول، عامل %5.7قضیه ) 179های تروریستی، عامل سایر گروه

( نیروهای %3.7قضیه ) 115( نیروهای امنیت ملی، عامل %0.3قضیه ) 8( پولیس محلی، عامل %1.9قضیه ) 59ملی، عامل 

( شناسایی %16.9قضیه ) 528باشد. عامل ( نیروهای خیزش مردمی می%0.8) قضیه 24المللی حامی دولت و عامل بین

 نامعلوم بوده است. شوندگانمصاحبهنگردیده و به گفته 

 

گروه 

طالبان

گروه 

داعیش

شبکه 

حقانی

نیروهای 

یپاکستان

سایر گروه

ها ی 

یتروریست

نیروهای 

مسلح غیر 

مسؤول

نیروهای 

یپولیس مل

پولیس 

محلی

نیروهای 
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نیروهای 

بین المللی 

حامی 

دولت

نیروهای 

خیزش 

مردمی

نامعلوم مجموع

تعداد 1485 562 43 54 43 179 29 59 8 115 24 528 3129

درصد 47.5 18.0 1.4 1.7 1.4 5.7 0.9 1.9 0.3 3.7 0.8 16.9 100

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

عامالن قربانی شدن مصاحبه شوندگان این تحقیق



124 
 
 

 نتیجه

داد  گروپ در این بخش، نشانعامه و فوکسهای استماعاز مصاحبه با قربانیان و جلسه آمدهدستبهبررسی معلومات 

های مشخصی از دولت جمهوری اسالمی که قربانیان غیرنظامی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی خواسته

رداخت غرامت، رت یا پاند که شامل؛ رسیدگی قضایی، جبران خسارت، ایجاد مبانی قانونی جبران خساافغانستان داشته

 گردید.ی زمینه تأمین اجتماعی بهتر قربانیان، میفراهم آورهای صلح و تأمین امنیت، سهیم ساختن قربانیان در برنامه

همچنین در این بخش روشن شد که عامالن قضایای که منجر به قربانی شدن افراد ملکی در مخاصمات مسلحانه و 

 باشند.گروه یا نهاد با چه درصدی از سهم می ی گردیده است کدامستیترورحمالت 
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 بسته خاطرات قربانیان

منجر به قربانی شدن افراد غیرنظامی گردیده است. این که  شده تعدادی از قضایای پرداختهشرح در این بخش به 

ا نشر ب مجموعه بخشی از یک بسته کالن خاطرات قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی است که همزمان

 این گزارش به عنوان ضمیمه به نشر خواهد رسید.

 بدخشان تیوردوج وال یولسوالاز  پدری

 یپوسته  یخر روز بود خانم و فرزنداندم همه در خانه بودند که طالبان بااللحظات آ 1396سال  یجوزا 13 خیتار 

 کیجنگ  انینمودند که در جر یم کیراکت و هاوان شل گریکدی یحمله نمودند و هر دو طرف باال یمل یاردو

 یاله ام زخمس تکشته و خانم و پسر هف مایدختر هشت ساله ام بنام سآن  جهیدر نت. هاوان به خانه من اصابت کرد ریف

به  گریهاوان د کیممکن  میکرد یو فکر م میدیدویخانه م گریطرف به طرف د کیو از  میبود مهیشدند همه سراس

مودند اقارب دخترم را دفن ن ریمادر، بردار، خواهر و سا ستمیزنده ن گرید کنمیبه بعد فکر مو از آن  دیخانه ما فرود آ

در  مزیانتقال دادند، حاال بعد از مرگ دخترم و جراحت پسرم و خانم عز خانهبه شفا یتداو یو پسر مجروحم را برا

  .برمیغم و اندوه به سر م

 بدخشان  تیبهارک وال یولسوالاز  ست سالهیخانم ب

ما محاصره  هیاز خانه ها را در قر یافغان بعض یتیامن یروهایدر آن روز ها ن. دیمجروح گرد 1396سال  زانیم 8 خیبتار

 تا در سکوم هینبرد آماده هستند و قر یکه آنها برا رسدیگشت و گذار را وضع کرده بودند به نظر م تینموده و محدو

اطاق  کیشان پناه برده بودند . آنروز نا وقت صبح بود و من در  یبه خانه ها هیتمام باشندگان قر رایفرور رفته بود ز

من  انفجار بلند شد بیمه یدروازه خانه بود که دفعتآ صدا یکیبودم اطاق من در نزد یاطیدر داخل خانه مصروف خ

که اقاربم گرد من جمع شده بودند.  مافتی یدر حال کیکه چشمانم را باز نمودم در کلن یاز هوش رفتم و زمان

، تخته ران هیمن از ناح تیما اصابت کرد و باعث مجروح یلیهاوان در حو یک مرمیگفتند که  میبرا شاوندانمیخو

 .بود دهیپشت و شانه گرد

 داده است بدخشان  تیجرم وال یفرغامنج ولسوال هیدر قر یشش قربانپدری که 

دود مزرعه خود بودم که متوجه  یقبل از ظهر بود و من مصروف کار باال 9ساعت  یحوال1396قوس سال  13 خیبتار

ن کامال نا م شودیکه دود از خانه ما بلند م دمیدو هیما بلند شده بود من به عجله طرف قر هیشدم که از قر یادیز اریبس
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و همچنان  دمیدو دختر خود را د و اجساد چهار خواهر زاده و دو پسر و دمیخود را به خانه رسان یشدم به سخت دیام

کمک  یبرا هیباشندگان قر ری. سا دیاز جراحات بود به گوشم رس یخواهر کالن و مادر شان را که ناش ادیفر یصدا

 یمرم کی یمل یاردو یتیامن یروهاین یند.را به شفاخانه منتقل نما نینا اجساد را به خاک سپرده و مجروح دندیرس

 .که به خانه ما اصابت نموده بود بودندده کر کیتوب شل

 وردوج یچارکران ولسوال هیاز قر زنی قربانی

ساله و شوهرم را با خودشان بردند و بعد از مدت  18و  22بجه روز طالبان داخل خانه ما شدن دو پسر  3ساعت  یحوال

در  یمل یپسرت را که سرباز اردو ایشوهرم گفتند  یاوردند و برا در منطقهدو روز شکنجه و لت و کوب دوباره 

زور هما را ب نیزم بیدو جر کنی. آنهامیپرداخت  همیجر االنهس یمبلغ ده لک افغان ای یخواهمیهلمند است  تیوال

هارک ب یو به ولسوالکرده ا تمام دار و ندار مان ترک را ب مانیشبانه تمام زندگ میغصب نمودند و بعدا مجبور شد

گار خود را میمردم روز یدر خانه ها یو کاال شو ییبا گدا دیکدام عا دونخانه خرابه ب کیدر فعال  کنیم.مهاجر 

 گذرانیم.

 ولسوالی میوندوالیت قندهار یکی از ساکنین توسط جنگ حکایت 

بمباردمان هوایی توسط نیروهای داخلی وخارجی درقریه محمدخیل ولسوالی میوندوالیت  11/11/1396به تاریخ 

 رفتندگدیدوافرادملکی که ازخانه های شان به بیرون می برامدندنیزمورد حمله قرارمیگراغاز هنگام قندهارحوالی شب

 داشت ولی قرار ما مزلاز  درحدود نیم ساعت مسافه  گردید.خط مقدم جنگهای مسکونی پرتاب برخانه نیز هاببم و

ن پناه وئبه جاهای مص قرارداشتند وقتی خواستندکه خانه های شان راترک و گمسافه نزدیک خط جن مردم که در

یرندوتعدادزیادمردم که اطفال وزنان نیزشامل گام خارج شدن ازمنازل شان مورد حمله قرارمی گهن راه و مسیر در ببرند

تن  32وگردید تن زخمی  12به تعداد  ملکی کشته و افراد از تن 31ین شب به تعداد ا . درگردیدکشته وزخمی د بودن

توسط نیروهای مشترک داخلی وخارجی ند بود درخانه ها یا ردیدندوگرکه درین شب ازخانه های شان خارج گدی

 ساداه مردم اجگصبح  در و سپری نمودند مردم سخت را و شب خیلی دشوار وگردیده انتقال  به قندهار و رفتارگ

 انتقال نمودند. هلمند و به شفاخانه های والیت قندهار زخمیان را و به خاک سپردند قربانیان را

 :یک محصل قربانی از زبان کاکایشداستانی 
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دردانشکده علوم طبیعی دانشگاه غور کامیاب شد وقتی آنها طرف والیت غور  1395درسال  ...پسربرادرم به اسم 

یت مدتی را دروال برادرزاده امسه نفر از رفقایش را همراهی نمودم، وی را با حرکت کرد وازینکه اولین سفرش بود 

سته بود درین مدت ازمسافرت خغور ماند تااینکه نزدیکی های عید قربان شد وی ازینکه قبل ازین مسافرت نکرده 

شده بود دراشتیاق دیدار پدر ومادر تصمیم میگیرد که رخصتی عید را درکنار خانواده اش سپری نماید تااینکه یک 

روز درخانه تماس گرفته وبرای خانواده اش خبر میدهد که امروز ازوالیت غور به قصد خانه حرکت میکنیم. ساعت 

 یورمسیر راه ودرنزدیکی های مرغاب رسیده ایم، خانواده بی صبرانه منتظر رسیدن صبح دوباره تماس گرفت که د 6

ظهریکی  12به بعد کسی موفق نشد تا با ایشان تماس برقرار نماید، ساعت  6گرفت اما ازساعت بود هرلحظه تماس می

رغاب م درمنطقهازرفقا وهمصنفی هایش تماس گرفت درین تماس خبرناگواری ازوی شنیدیم وی گزارش داد که 

نیز درمیان آنان میباشد گروه داعش ازموتر پایین نموده وبه طرف کوه های  امپنج نفر ازمحصلین را که برادرزاده

 مرغاب انتقال داده است. 

وقتی این خبررا شنیدم یک راس گاورا ذبح نموده وگوشت آنرا به عنوان نذری درمیان مردم تقسیم نمودم، ازینکه 

ل سخت قرار گرفته بودیم همه ازخود بیخوده شده وهیچ کسی قادر به اخذ یک تصمیمی که بتواند درمقابل یک عم

جان پنج نفر محصل را نجات دهد نبود. همه سرگردان وغمگین درفکر واندوه فرورفته بود، من باوجودی که میدانستم 

تماس  دان امنیه وولسوال یکه ولنگحل این مشکل درتوان حکومت محلی ولسوالی یکه ولنگ نیست به ناچار با قومن

 گرفته وقضیه را گزارش دادم.

نزدیک های شام شده بود ازدولت هیچ پاسخی مثبت دریافت نکردیم به ناچار تصمیم گرفتم که باید بطرف محل 

 حادثه حرکت نموده وبا مردم محل صحبت نمایم ودرصورت ممکن راه معامله را باآنها پیشنهاد نمایم وقتی درمنطقه

مرغاب رسیدم با مردم صحبت نمودم هیچ روزنه ای امید برویم گشوده نشد وناامیدانه ازآنجا برگشته وبه طرف مرکز 

والیت بامیان حرکت کردم تا این موضوع را باقومندانی امنیه ووالی والیت بامیان درمیان بگذارم وقتی مشکلم را با 

لی وقومندان امنیه نشینیدم. ازینکه قضیه خیلی مهم وسرنوشت چند آنها مطرح نمودم هیچ پاسخی امیدوارکننده ای ازوا

نفرانسان درمیان بود شب وروز خواب نداشتم مفکوره های عجیبی درذهنم خطور میکرد، گاهی باخود فکر میکردم 

م دهکه تمام دارای ام را صرف هزینه اسلحه ومهمات نموده وگروهی تروریستی را ایجاد نموده وعمل بالمثل انجام 

ولی وقتی کمی عمیق فکر میکردم تالش میکردم که احساساتی عمل نکنم وتا اینکه با خود تصمیم گرفتم تا هردری 

 را زده شاید روزنه ای برویم گشوده شود، مجبور شدم که به مسولین بلند رتبه دولتی مراجعه نمایم.
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نداشتم، دریکی ازشب های تاریک که تا  خواب کامال ازچشمانم پریده بود درهرشبانه روز شاید یک ساعت خواب

ان قسمت ازشب را دربیداری وفکر سپری نموده بودم، بدون اینکه مسیرم مشخص باشد ازخانه حرکت کرده وطرف 

بازار یکه ولنگ حرکت نمودم وقتی دربازار رسیدم هوا تاهنوزکامال تاریک بود موتری درکنار سرگ ایستاده بود 

کابل رفتم درآن موتر نشستم ودرآن لحظه باخود فکر کردم که درچندین انتخابات به  -لوراننده آن صدا میکرد کاب

داکتر عبداهلل رای داده ام یکبار به وی مراجعه مینمایم شاید او بتواند برایم کاری انجام دهد، وقتی درکابل رسیدم 

وع را به دفتر ایشان رساندم وموض مستقیم به طرف دفتر وی رفته وبعد ازچند بار تالشی وساعت ها انتظاری خودرا

باایشان مطرح نمودم اما وی به مشکالتم زیاد اهمیت نداده وچنین به نظر میرسید که ذهنش درجای دیگر مشغول است 

تا اینکه درپاسخ آن همه داد وبیدادی که کرده بودم خیلی به راحتی گفت که فعال من وقت ندارم ودرین لحظه عازم 

 شم وقتی برگشتم انشااهلل برای شما کاری انجام خواهم داد.بایک سفر خارجی می

ازدرگاه مقامات دولتی ودرمجموع حمایت دولت وتامین امنیت مردم کامال ناامید شدم ودرآنجا تصمیم گرفتم که 

باید مستقیم با داعشی ها دروالیت غور صحبت نمایم شب را دریکی ازهوتل های فرسوده کوته سنگی سپری نموده 

وقت ازآنجا مستقیم به طرف غور حرکت نمودم، وقتی دروالیت غور رسیدم تالش نمودم تا زمینه گفتگورا با  وصبح

نیروهای داعش برای خودفراهم سازم تا اینکه این زمینه ازطریقی برایم فراهم گردید ومستقیم با داعشی ها وارد گفتگو 

شنهاد داد که دربدل پول آزادی پسر برادر شما امکان پذیر شده وسرانجام بعد ازچندین بار مراجعه به داعش برایم پی

است، وقتی این موضوع را اززبان آنها شنیدم امید واری برایم دست داد وازهمان لحظه اقدام نموده وبرگشتم به خانه 

اره ودوبافغانی سه دانه برگ پشمی، چند دست لباس وبوت تهیه نموده  960000وتمام مواشی واموالم را فروخته مبلغ 

روز  56یش رابعد ازمدت وسه نفر ازرفقاام برادرزاددهحرکت کردم به طرف نیروهای داعش وباالخره موفق شدم که 

اما یکی ازرفقایش که ازقریه بغلک ده سرخ بود به صورت اسفناک توسط نیروهای داعشی به قتل رسیده  آزاد نمایم

 بود.

 س والیت بادغیسییک باشنده والسوالی قاد

ما یک خانواده کامل ازبین رفتیم . دیگه ازمن چیزی نماند غیرخودم . چهار نفرمرد بودند  که شامل  1395سال در 

برادران و کاکایم بودند وچهارنفرهم زنان بودند که زن برادر و زن کاکاهایم بودند و سه تا هم طفل بودند. دریک 

کردیم. معلوم هم نشد که ماین را که جاسازی کرده بود  عهای شان را ما به بوجی جملحظه دود شده رفتند که تکه

 وقسمت ما شد.
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 ی کلیریگجهینت

داشته و وندان موفقیتی چندانی نشهر در زمینه تأمین امنیتکه دولت افغانستان  ه استمطالعات این تحقیق نشان داد

 باشد.رو به افزایش میهای اخیر در سالار تلفات افراد غیرنظامی آم

کل  %10.7سال گذشته عامل  9ه در لکب با مشکل مواجه استافراد غیرنظامی  از حمایت در تنهانهنستان دولت افغا

 .بوده است آن المللینیبنیروهای وابسته به دولت و حامیان ، تلفات ملکی نیز

ربانیان حقوق ق اکنون برنامه مشخصی برای حمایت ازکه دولت افغانستان ت است حقیق نشان داددهتلومات این مع

رسیدگی قضایی به جرایم سنگین که در جریان  در موردمخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی نداشته است. 

د و در مورد باشیابد با مشکل قانونی روبرو میعلیه مردم ملکی ارتکاب میحمالت تروریستی مخاصمات مسلحانه و 

 را ندارد. ازیموردنمیکانیزم حقوقی و ساختار  یزن جبران خسارت قربانیان یا پرداخت غرامت به آنان

وارد مروشن گردید که صدمات وارده بر قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی همچنین در این تحقیق 

 جایبجان باختن، زخمی شدن، مفقوداالثر شدن، به گروگان رفتن، تخریب اموال،  گیرد؛ شاملمختلفی را دربر می

 .از محل اصلی زندگی، معلولیت و شکنجه شدن شدن

، از برخی ازینمورددولت افغانستان بر رغم نداشتن مبانی حقوقی و قانونی  است که دهیگرددر جریان تحقیق مشخص 

مایت حی مطابق یک تعامل یا رویه عادی اندکتروریستی به نحوی و در مقیاس قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت 

 است. آوردهعملبه 

 ها و مشکالتی موجود در راستایگروپ این تحقیق اشتراک کنندگان به چالشعامه و فوکسدر جلسات استماع

ز اهای قضایی، فرهنگی، امنیتی و جبران خسارت مالی حمایتتوسعه حمایت از حقوق قربانیان اشاره نموده، خواستار 

 قربانیان گریده است.

ه دلیل عدم بتعدادی از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستیاده است که مطالعات میدانی این تحقیق نشان د

ز کمک یا حمایت نی حتا برای دریافتهای حمایتی دولت برای قربانیان، به دولت و عدم آگاهی از برنامه اعتماد

 اند.مراجعه نکرده
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انیان قرب نار دولت ازکه در ک اندبردهنام نیز از برخی نهادهای دیگر و افراد شوندگانمصاحبهدر جریان تحقیق، 

المللی و های بیننهادهای مثل  سازمان آوردند.مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی حمایت به عمل می

 های معاونتی داخلی و افراد خیر؛سازمان

تأمین  خدمات صحی، هارائهای نقدی، های که تاکنون از قربانیان صورت گرفته است شامل حمایتترین حمایتعمده

،، اعزام به مراسم حج، توزیع مواد غذایی، توزیع نمرات زمین برای خانه، جبران ودفنکفنهای تداوی و خرج هزینه

 .گرددشناسایی و تعقیب قضایی عامالن قضیه می خسارت و

مل ی حمایت به عاین تحقیق نشان داد که اگر دولت از قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستمطالعات 

 .خواهد شدبا مشکالتی جدی روبرو نیز در دسترسی به سایر حقوق بشری خویش نیاورد، آنان 

های قربانیان غیرنظامی مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی از دولت جمهوری اسالمی در این تحقیق خواسته

ا جاد مبانی قانونی جبران خسارت یافغانستان نیز مشخص گردید که شامل؛ رسیدگی قضایی، جبران خسارت، ای

 برای ری زمینه تأمین اجتماعی بهتفراهم آورهای صلح و پرداخت غرامت، تأمین امنیت، سهیم ساختن قربانیان در برنامه

 گردید.قربانیان، می

داده است که عامالن قضایای که منجر به قربانی شدن افراد ملکی در مخاصمات مسلحانه  حیتوضاین تحقیق  تیدرنها

 باشند.ی گردیده است کدام گروه یا نهاد با چه درصدی از سهم میستیترورو حمالت 

 

 پیشنهادها

 خصوصبهحقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی  حمایت از ازیموردنایجاد مبانی حقوقی  .1

 در زمینه جبران خسارت یا پرداخت غرامت به قربانیان؛

های قضایی قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی و ایجاد های قانونی مربوط به حمایترفع چالش .2

در  ات و امنیتثب قوی برای تحکیم صلح، ها و امکاناتمیکانیزم شفاف که عالوه بر تأمین عدالت، از ظرفیت

 برخوردار باشد؛ز نیکشور سراسر 

مندی از امتیازات خاص های بهرههای خاص از قربانیان در زمینهحمایت ازیموردنهای تدوین و اعمال برنامه .3

ساختمانی و توزیع نمرات رهایشی،  یهاهژپرومندی از مثل بهره یواداراجتماعی، فرهنگی، اقتصادی 
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مندی از خدمات خاص صحی، خارج از کشور، بهرههای تعلیمی و تحصیلی در داخل و مندی از بورسیهبهره

 مندی از امتیازات خاص در استخدام به ادارات دولتی و ...بهره

های فرهنگی حمایت از حقوق قربانیان مخاصمات مسلحانه و حمالت تروریستی از طریق تقویت برنامه .4

 قاتی؛های تحقیهوزشی و پروژآمهای های علمی، کارگاههای اجتماعی ضمن تدویر کنفرانسها و شبکهرسانه

های بهتر جهت حفظ امنیت شهروندان های امنیتی در سطح ملی و تدوین برنامهبر استراتژی دنظریتجد .5

 تأمین امنیت قربانیان؛ خصوصبه

 به هدف حمایت از حقوق قربانیان و شفافیت در مذاکرات مخالفانهای صلح با سهیم ساختن قربانیان در برنامه .6

 های مربوط به صلح.و توافق

المللی ی دخالت محکمه بیناز طریق فراهم ساختن زمینهمحاکمه عاملین جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی  .7

 جزایی.
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