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 مقدمه

ی هاچالشافغانستان را گرفتار مشکالت و  ازجملهمنازعات مسلحانه، واقعیت تلخی است که برخی از جوامع 

این میان  رو د صادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی داردناگوار اقت ها، تبعاتاست. جنگ و تداوم ناامنیمتعدد ساخته 

و ناامنی  است. در جریان منازعه مسلحانه عات مسلحانه، نقض حقوق بشری شهروندانیکی از پیامدهای جدی مناز

ر دهند، برخی دیگرا از دست می شوند؛ برخی جانشانمی مورخود مح تعداد زیادی از مردم غیرنظامی از حقوق بشری

در  شوند.بیجا می شانیزندگو از محل  دادهازدستو اموال خود را  شوند و برخی دیگر نیز خانه، داراییزخمی می

جریان جنگ سایر حقوق بشری مانند حق رهایی از توقیف خودسرانه، حق رهایی از شکنجه و بدرفتاری، حق آزادی 

 .ردیگیمت، حق آموزش، حق دسترسی به عدالت نیز در معرض آسیب جدی قرار ، حق کار، حق صحوآمدرفت

ی المللنیبدر عرصه  ها در جریان منازعات مسلحانه کاسته شود،ها و ویرانیبرای اینکه از گسترش و شدت خشونت

جنگ  ریاندر ج سازد کههای درگیر را ملزم میطرفاست که  تدوین و تصویب شدهیک سلسله قوانین و مقررات 

ها و خسارات جنگ که اغلب متوجه غیرنظامیان است، کاهش یابد. آسیب جهیدرنترا بپذیرد تا  هاتیمحدودبرخی 

که هدف نهایی آن حفظ کرامت انسان و کاهش پیامدهای ناگوار  یالمللنیببر مبنای این مقررات  گریدعبارتبه

 بزنند. رمجازیغخشن و  ت به هر نوع اقدام و رفتاردس نباید افراد دخیل در جنگ به بهانه جنگ جنگ است،

ادی از آن تعداد زی جهیدرنت، منازعات مسلحانه جریان دارد و سونیامتأسفانه در جامعه افغانستان از چندین دهه به 

ی هاطرف. در افغانستان نندیبیمو  دهیدصدمهبوده و در موارد زیادی  ی جدیهابیآسی در معرض رنظامیغمردم 

و  یدیقیب، اغلب از نوعی هاآنی پذیرش مقررات بشردوستانه و تالش برای احترام و رعایت جابهمنازعات،  ریدرگ

این معنا است که  ، متضمن«جنگ، جنگ است». اصطالح معمول در کشور ما که کنندیمی طرفداری ختگیگسلجام

ات افراد گسترش و افزایش تلف معمول و پذیرفتنی است. گری و شکنجه در زمان جنگ، یک امرقتل، خشونت، ویران

 دارد. هاو برداشت ملکی در کشور، ریشه در همین نوع طرز دید

 دیتأک نی بر عدالتو مبت برای صلح پایدار یسازنهیزمضمن اینکه همواره بر  افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر 

رعایت حقوق بشر نیز غافل نبوده و در این حوزه هم به وظیفه نظارتی داشته است، از پیامدهای ناگوار استمرار جنگ بر 

ونت و المللی و با توجه به گسترش و افزایش خش. کمیسیون به دلیل اهمیت حقوق بشردوستانه بینکندیمخود عمل 

عایت ر ایجاد کرده است که وظیفه اصلی آن، نظارت بر« تیم بررسی ویژه»تحت نام  را ها، یک بخش کاریناامنی

 ی قضایای نقض حقوق بشر در جریان مخاصمات مسلحانه است.مستندسازالمللی و حقوق بشردوستانه بین
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های مداوم تیم بررسی ویژه کمیسیون بر وضعیت حقوق بشر در جریان منازعات ی نظارتگزارش حاضر نتیجه

این گزارش با  . معلوماتاست قرارگرفته یموردبررس ۱۳۹6سال در آن موضوع تلفات افراد ملکی در  مسلحانه بوده و

و توسط تیم بررسی ویژه  شدهیآورجمعاز سراسر کشور  همکاری کارمندان کمیسیون در دفاتر ساحوی و والیتی

کارمندان کمیسیون تمام قضایای تلفات افراد ملکی را با جزییات مستندسازی نموده و است.  قرارگرفتهمورد تحلیل 

های امنیتی کشور ارگان ازجمله ربطیذهای ها، شاهدان و سایر سازمانگان قربانیان، شفاخانهضمن گفتگو با بازماند

طمینان معلومات این گزارش ا کمیسیون حقوق بشر بر دقیق بودن .انددادهی قرار موردبررس مختلفقضایا را از ابعاد 

نیتی ممکن نبوده و برخی از قضایا ثبت و ممکن است دسترسی به برخی از مناطق به دالیل ام حالنیدرع دارد، اما

 نشده باشد. یمستندساز

لی آن( الملهای درگیر )اعم از مخالفان مسلح، دولت افغانستان، حامیان بینطرف توجهجلباین گزارش به هدف 

رسد. امید المللی به نشر میرعایت حقوق بشردوستانه بین ضرورتبهنسبت  و عامه مردم ربطیذهای نهادها و سازمان

مربوط به  یهاکیتاکتو  هایسیپالقرار داده و  موردتوجههای این گزارش را های درگیر یافتهرود که طرفمی

ل اها و خسارات ناشی از جنگ بر افراد و امومنازعات مسلحانه را طوری تنظیم نمایند که تلفات افراد ملکی و آسیب

 ی کاهش یابد.رنظامیغ

  



۳ 

 

 

 خالصه گزارش

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ۱۹77الحاقی  پروتکل دودر  200۹از سال  را پذیرفته است و هم ۱۹4۹ی چهارگانه جینوا هاونیکنوانس عضویت

لی ملحق شده است. بر مبنای الملنیبمحکمه جزایی  اساسنامه میالدی به 200۳دولت افغانستان در سال  .عضویت دارد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 است. شدهیآورجمعناظران ساحوی کمیسیون در بانک اطالعات دفتر مرکزی  قیطرمعلوماتی است که از 
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ی مخالف هاگروه خصوصاًی درگیر در منازعات مسلحانه هاطرفدهد که نشان می ۱۳۹6های گزارش سال یافته

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

 ۱۳۹6ول سال تلفات ملکی در افغانستان در ط ،جهیدرنت. ث افزایش تلفات افراد ملکی شده استکه باع اندکردهاستفاده 

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

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

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

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

 :از این میان، تعداد  نفر رسیده است. ۹4۱۳مجموع تلفات افراد ملکی به تعداد  ۱۳۹6در طول سال  میزان تلفات

 تن 26۹2زن،  (%8.6) تن 80۳مرد،  (%44) تن 4۱4۱ ازجمله بوده است. 6۱74 هایزخمداد و تع ۳2۳۹ هاکشته

این ارقام بیانگر این است  نامشخص بوده است. (%۱8.8) گریدنفر  ۱777اند و سن و جنسیت طفل بوده (28.6%)

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

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

 %۱2.5و بین اطفال  %۳8.۱، این نسبت بین زنان دهندمجموع تلفات ملکی در میان مردان را تشکیل میاز  47.۳%

 است.

  حدود  هایزخم، اما آمار افتهیشیافزا %۱5حدود  هاکشته ، آمار۱۳۹5مقایسه با سال در  :۱۳۹5مقایسه با سال

از مجموع آمار تلفات ملکی را  %26.6ها، ، کشته۱۳۹5در سال است.  افتهیکاهش %۹ نیز مجموع تلفات و 2۱%

 هاکشتهرسیده است. این افزایش  از مجموع تلفات %۳4.4به  ۱۳۹6 ها در سالآمار کشته اما داده است،تشکیل می

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

 .اندشدهکشته ،ملکی دهیدصدمهآن، فیصدی بیشتر از افراد  جهیدرنت

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

 زوندر  و در درجه دوم (%۳۳.۹نفر ) ۳۱۹5 جنوب غرب با رقم زونبیشترین تلفات در  ،۱۳۹6است. در سال 

خود را به ( نیز جایگاه سوم %۱6.6نفر ) ۱56۱با  شرق زون( به ثبت رسیده است. %۱۹.8) ۱868با رقم  مرکز

( %6.7) نفر 627با  جنوب زون( %7) نفر 662با  شمال زون(، %۱۱.8) نفر ۱۱۱0با  غرب زون اختصاص داده است.

 بعدی قرار دارد. یهاگاهیجادر  (%4.۱) نفر ۳۹0با  شمال شرق زونو 

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

نیروهای طرفدار و حامی  ،دیگر %7.8 عامل های مخالف مسلح دولت،هتمام تلفات ملکی، گرو %65.2عامل است. 
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ر مقایسه با د است. صورت گرفته ت راکتی نیروهای پاکستانینیز در اثر حمالتلفات ملکی  %0.4اند. دولت بوده

دسترسی کارمندان کمیسیون تواند به علت عدم که می است افتهیشیافزا %46عامالن نامعلوم،  سهم، ۱۳۹5سال 

هم س. باشد تراز مواد انفجاری قوی ناشناس ماندن قربانیان به دلیل استفاده به مناطق دوردست و همچنین

را  %66افزایش  ۱۳۹5مورد سال  ۱7مورد بوده که نسبت به  4۱ی شرقی مرزهاپرانی نیروهای پاکستانی در راکت

 دهد.نشان می

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

 %8.۱و  شبکه حقانی به طالبان به شمول مورد( 5۳70آن ) %57شده است، ملکی که توسط مخالفان دولت انجام

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

 %۳6.7شده،  تلفات ملکی که توسط طالبان ایجاد دراست.  افتهیشیافزا %۳0داعش، حدود  یافته اما نقشکاهش

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

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

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

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

روهای نی ، نقششدهکیتفکصورت به .اندمجروح شدهکشته و  ،یرنظامیغتن از افراد  7۳6المللی و نیروهای بین

بوده  نفر ۹5=  %۱لی الملو سهم نیروهای بیننفر  64۱ = %6.8تلفات ملکی،  اعی و امنیتی افغانستان در وقوعدف

آن در مقایسه  یالمللنیبهای دولتی و حامیان ملکی ناشی از عملیات نظامی نیرو تلفات افراد ۱۳۹6در سال  است.

نیروهای  دهدیماست که نشان  یتوجهقابلتاورد ین یک دسکاهش یافته است. ا ٪45در حدود  ۱۳۹5به سال 

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

 :۱۳۹6سال  رمستقل حقوق بشر افغانستان د های کمیسیونبر اساس یافته تلفات ملکی بر اساس نوع حوادث ،

ی هاجنگ( در اثر %۱۹.5مورد ) ۱840( در اثر حمله انتحاری، %۳۱.۹مورد آن ) ۳00۱ ،از مجموع تلفات ملکی

مورد  ۱400کشتار،  ( در اثر%۱۳.۳مورد ) ۱255های کنار جاده، ماین جهیدرنت( %۱5.۳مورد ) ۱4۳6زمینی، 

 حمالت هوایی اتفاق افتاده است. جهیدرنت( %5.۱مورد ) 48۱حمالت راکتی و  جهیدرنت( ۱4.۹%)

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

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

موارد دیگر در ایجاد تلفات ملکی  نقشرسیده است.  ۱۳۹6در سال  %۳2به حدود  ۱۳۹5در سال  %25از انتحاری 
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 یهایریدرگجنگ و  و سهم %۱5حدود  و قتل در این میان، سهم ترور نسبت به سال قبل کاهش یافته است.

 نیست. توجهقابلکاهش سهم موارد دیگر،  کاهش یافته است. %۱۱زمینی کمی بیش از 

   شونت علیه ی به قضایای خدگیروند رسو حکومت،  هارسانهپس از تشکیل کمیته مشترک  ها:رسانهحمله بر

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

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

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

 است. دهیرسمورد قتل  2۱ مورد ازجمله ۱66به  (۱۳۹6 مالی مطابق سال) 20۱7در سال 

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

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

در سال  بود، آغازشدهافغانستان  مذهبعهیشی هاهزارهعلیه  داعش که خورشیدی حمالت ۱۳۹4از سال افغانستان 

 تن 550، در کابل، هرات و میرزاولنگ سر پل این گروه انتحاری هدفمند در اثر حمالتنیز ادامه یافته و  ۱۳۹6

 کشته و رخمی شدند. مذهبعهیش هزاره های از شهروندان ملکی

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

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

 ۱۳۹6به دلیل همین اقدامات، فیصدی سهم نیروهای طرفدار دولت در ارتکاب تلفات ملکی در سال  احتماالً است.

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

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

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

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

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

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

ییازآنجاند و هسترُم ساسنامه و مخالفان مسلح دولت مکلف به رعایت تمامی مفاد ا دولت افغانستان دارد که دیتأک

د در مورشکایات قربانیان را دریافت کرده و بررسی ابتدایی خود را  ۱۳۹6 ی از زمستانالمللنیباین محکمه  که

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

 دست گرفته شود.الزم فراهم و اقدامات عملی روی یهانهیزممجازات ناقضان حقوق بشردوستانه 
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 فصل اول: کلیات

و بعد چارچوب حقوقی و  شدهیمعرفمختصر  صورتبهدر این فصل ابتدا کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

 .شودیمروش تدوین و تهیه این گزارش بررسی 

 درباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانالف: 

مفاد  مبنای بر ۱6/۳/۱۳8۱تاریخ  درنهاد ملی حقوق بشر،  عنوان یککمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به

 اختصاص و ۱۳82افغانستان تأسیس گردید. با تصویب قانون اساسی در سال  جمهورسیفرمان رئ لهیوسبه بُن توافقنامه

 شد. رخوردارب مبنای محکم قانونی مستقل حقوق بشر افغانستان از ونیسیکم این نهاد حقوق بشری،یک ماده آن به 

هبود و ب منظور نظارت بر رعایت حقوق بشر در افغانستان ودولت به»بیان داشته است:  58قانون اساسی جدید در ماده 

 .«دینمایحمایت از آن، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس م

مبنای ، «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یهاتیقانون تشکیل، وظایف و صالح»با تصویب  ۱۳84 سال در

 5و مشخص شد. بر اساس ماده  تعریف واضح صورتبه ت کمیسیونالو تشکی هاتیصالحوظایف، عمل، اهداف، 

تعمیم و حمایت از حقوق بشر،  -2ر، نظارت بر رعایت حقوق بش -۱قانون مذکور، اهداف کمیسیون عبارت است از: 

 -5بررسی تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و  -4نظارت از وضعیت و چگونگی دسترسی افراد به حقوق بشری،  -۳

 در کشور. منظور بهبود و انکشاف وضعیت حقوق بشراتخاذ تدابیر به

پاریس از میان  ضا باید مطابق اصولاین اع .شودیکه هرکدام به نام کمیشنر یاد م است عضو ۹کمیسیون دارای 

ی پنج سال از سو مدت برایهای سیاسی و بدون وابستگیو باورمند به حقوق بشر  شدهشناختهی هاتیشخص

ی و فرهنگ ، جنسیتیتنوع قومی، زبانی که کندیمبه نحوی انتخاب  اعضا را جمهورسیرئ .دنشویمتعیین جمهور رئیس

یتعیین م جمهور. رئیس کمیسیون از میان اعضا از طرف رئیسموجود در افغانستان در آینه کمیسیون بازنمایی شود

امور  بردشیمنظور پن کمیسیون بهیگردد. همچنانتخاب می هاآنتوسط خود  ا،از میان اعض کمیسیون معاون، اما شود

 .قرار داردیه رئیس اجرائ که در رأس آناست اداری، دارای داراالنشاء 

. شودیم اجرا و تنظیم آن و برنامه عمل کیبرنامه استراتژ این نهاد ملی، مستقل بوده و بر مبنای قانون،های عالیتف

در  یون، این کمیسکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانی هاتیصالحتشکیل، وظایف و  قانون 2 بر اساس ماده

 یهاتیو در انجام فعال دینمایطور مستقل فعالیت مبه است، شدهسیغانستان تأسمی افچوکات دولت جمهوری اسال



8 

 

از سال  ونیسیکم .دهدیک عمل قرار مکشور را مال خویش، احکام قانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذ

. برنامه شودمی ۱۳۹۳-۱۳۹7های سال ، شاملبرنامه استراتژیک فعلیداشته است و  کیاستراتژبرنامه  ،تاکنون ۱۳8۳

 گردد.تهیه می کیساالنه بر اساس برنامه استراتژ نیز عمل کمیسیون

نظارت  -2، آموزش حقوق بشر -۱ی ذیل فعالیت دارد: هابخشاداری و حمایتی، کمیسیون در  یهابخشعالوه بر 

حمایت  -5اطفال، ف حقوق حمایت و انکشا -4، حمایت و انکشاف حقوق زنان -۳،های حقوق بشریو بررسی تخطی

نظارت بر نیروهای امنیتی آمبودزمن ) -7،تحقیق و مطالعات حقوق بشر-6، و انکشاف حقوق اشخاص دارای معلولیت

ی توسط دفتر مرکز هاتیفعال و هابرنامهی. این دهگزارشبخش نظارت، ارزیابی و  -۹و  ویژه تیم بررسی -8و دفاعی(، 

 شود.شش دفتر والیتی در سطح کشور اجرا میدر کابل، هشت دفتر ساحوی و 

ا ایجاد کرده تیم بررسی ویژه ر برای نظارت بر رعایت مقررات بشردوستانه، کمیسیون در ساختار تشکیالتی خود

 ای این تیم. اعضانددهیدقضایایی است که در آن افراد ملکی صدمه  یمستندسازثبت و  است و وظیفه خاص این تیم

. این گزارش کندیمگزارش جامع از کل قضایا تهیه و منتشر سال ندسازی قضایای مختلف، در پایان ثبت و مست بعد از

 خورشیدی است. ۱۳۹6سال کار این تیم در جریان  نتیجه

 چارچوب حقوقیب: 

. شودیدر حال جنگ مربوط م یهاها و گروهاست که به رفتار دولت یقواعد و مقررات مجموعه حقوق بشردوستانه

ی جاد، بهجنگ بو ریدرگ نیو حقوق طرف فیکه موضوع آن تکال یبه مقررات شارها یدرگذشته برا لیدل نیهمبه 

 .شدیاستفاده م« منازعات مسلحانه /قانونحقوق» ای« جنگ /قانونحقوق» تعابیر ، ازاصطالح حقوق بشردوستانه

ق رُاست از طُ درصددکه  است لالملنیبای از حقوق حقوق بشردوستانه، شاخه تعریف حقوق بشردوستانه:

اصطالح  نیا فیدر تعر ترقیدقصورت به ۱استفاده از خشونت در جریان منازعات مسلحانه را محدود کند. ،مختلف

 ای یللالمنیب -از انسان در زمان جنگ  تیاست که به هدف حما یگفت: حقوق بشردوستانه مجموعه قواعد توانیم

. حقوق بشردوستانه درصدد کندیمحدود م در زمان جنگ را هاآنها قرارگرفته و رفتار موردقبول دولت -یداخل

را در استفاده  منازعهدو طرف  آزادی مقررات نیاست. ا یجنگ یهاها و روشدر استفاده از سالح تیمحدود جادیا

را در جهت حفظ  یجنگ اتیعمل مجموعه مقررات، نیا 2.کندیمحدود م یها و ابزارآالت جنگروش ،هاکیاز تاکت

                                            
۱. https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#d_iii 

 .26رخ، ص ی صلیب سالمللنیببشردوستانه، تهران: کتابخانه گنج دانش و کمیته  المللنیبضیایی بیگدلی، حقوق  محمدرضا. 2

https://casebook.icrc.org/law/fundamentals-ihl#d_iii
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 تی، حماهستند یریو درگ یکه در مناطق جنگ تأسیسات غیرنظامیو از افراد و  هنمود تیها هداکرامت و حقوق انسان

 .کندیم

حمایت  ،هاناگوار و تلخ جنگ، حفظ احترام منزلت و کرامت انسان جینتا اهشک هدف حقوق بشردوستانه:

هداف حقوق ا ازجمله، اندکه مقررات بشردوستانه را نقض کرده یو مجازات کسان ستندیجنگ ن ریرگکه د یکسان از

ر تلخ و ناگوا جهیاگر جنگ اتفاق افتاد، حداقل نت شودیتالش م یالمللنیبمجموعه مقررات  نیا در ۱.بشردوستانه است

 یکه از اشخاص شودیکوشش م نیچن. همحد ممکن برسد نیترکمبه  جنگ ی ناشی ازهانباشد و خسارت ادیجنگ ز

. ردیگصورت ب تیدر ادامه شرکت ندارند، حما یاز اول شرکت داشته ول ایاند شرکت نداشته یریکه اصالً در درگ

ه و روحی تیاز انسان یحد کیهدف حقوق بشردوستانه، حفظ  یول افتدیاتفاق م ادیناگوار زجنگ حوادث  زماندر 

 رده و عمدیگست صورتبه رسیدن به این هدف برای کسانی که مقررات بشردوستانه را و در جهت است دوستیانسان

 است. شدهنییتعهایی کنند، مجازاتنقض می

 :شودیم مختلف مربوط تیبشردوستانه به دو وضع یالمللنیب حقوق شرایط اعمال حقوق بشردوستانه:

سبب  های نظامیو فعالیت ها شرکت دارندداقل دو کشور در آنح یعنیاست  یالمللنیکه ب یو جنگ یری: درگاول

 دارند، هر چهار کنوانسیون جینوا یالمللنیبمنازعات مسلحانه که جنبه  در. گرددیمها نقض حریم و سرحدات کشور

 .شودیماجرا و تطبیق  (۱۹77ل الحاقی اول )پروتکو 

 .دهدیرخ م مسلح یشورش یروهایدولت و ن کی انیکشور م کیقلمرو  در یعنیاست،  یکه داخل ی: جنگدوم

 .شودیمتطبیق  (۱۹77الحاقی دوم ) پروتکلچهارگانه جینوا و  یهاونیکنوانسماده مشترک سوم  ،در منازعات داخلی

کننده کدام طرف شروع نکهیو بدون توجه به ا ریدرگ یهاحقوق بشردوستانه بر همه طرف نکه،یا گرینکته د

 است. قیتطب قابل از مشروعیت آنان، نظرصرفو  بوده است یریدرگ

 یریکه در درگ کندیم تیحما یبشردوستانه از کسان حقوق در حقوق بشردوستانه: تیموردحمااشخاص 

 ،یفعالً شرکت فعال ندارند. در حقوق بشردوستانه ازجمله افراد ملک یاز اول شرکت داشته ول ایشرکت نداشته و 

 حقوق هستند. تیموردحما یجنگ رانیو اس مارانیب شکسته،یافراد کشت ،یزخم انیگجوجن ،یو مذهب یکارکنان طب

 .دهدیموردتوجه قرار م شتریها را بآن یهاتیخاص زنان و اطفال، حما یازهایبشردوستانه با در نظر گرفتن ن

 ان،یم نیاست. در ا شدهبیتصوتدوین و حقوق بشردوستانه اسناد مختلف  ینهیدرزم اسناد حقوق بشردوستانه: 

حقوق  اسناد نیترمهم ی،المللنیبمحکمه جزائی  آن و اساسنامه یدو پروتکل الحاق نوا،یچهارگانه ج ونیکنوانس

                                            
 .40-4۱، ص ۱۳87تهران: سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی،  . ناصر قربان نیا، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه،۱
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در  یالدیم ۱۹4۹اگست سال  ۱2تا  لیاپر 2۱ خیکه از تار یکننده در کنفرانسشرکت یهادولت بشردوستانه است.

 نمودند: بیتصو لیرا در موضوعات ذ هاونیبودند، کنوانسگرد هم آمده در کشور سویس  نوایجشهر 

 اول( ونی)کنوانس ینیمسلح در جنگ زم یروهاین مارانیو ب هازخمی سرنوشت بهبود – ۱

 دوم( ونی)کنوانس ایمسلح در در یروهاین قانیو غر مارانیو ب هایبهبود سرنوشت زخم - 2

 سوم( ونی)کنوانس یجنگ راناسی با رفتار – ۳

 چهارم( ونیدر زمان جنگ )کنوانس یرنظامیاز افراد غ تحمای– 4

قراردادها را چه در زمان صلح و  نیکه ا کنندیعضو، تعهد م یهاکه دولت شدهانیب هاونیکنوانس نیا یابتدا در

 تمام نوا ازجی چهارگانهی هاونیکنوانسمشترک در  ۳در ماده  باشند. بندینموده و به آن پا تیچه در زمان جنگ رعا

 است که معیارهای مشخص را رعایت کنند. شدهخواستهی ردولتیغی درگیر جنگ به شمول نیروهای دولتی و هاطرف

 یرو متعاهد یهادولت از یکی خاک در و باشد نداشته یالمللنیب جنبه مسلحانه نزاع چنانچهبر مبنای این ماده، 

 :ندینما تیرعا را لیذ مراتب الاقل که اندمکلف ی درگیرهاطرف از کی هر دهد،

 گذاشته نیزمبر  اسلحه که یمسلح یروهاین افراد شمول به ندارند، شرکت جنگ در ماً یمستق که یباکسان -۱

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

 با باشد آن مشابه علت هر ای و نسب اصل جنسیت، ،دهیعق رنگ، نژاد، از یناش که یضیتبع گونهچیه بدون احوال

 :بود خواهد ممنوع مکان هر در و زمان هر در باال مذکور اشخاص مورد در لیذ اعمال .شود رفتار تیانسان اصول

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

 و اختطاف، یریگگروگان :ب

 ،فیو تخف ریتحق جملهمن اشخاص تیثیح به لطمه :ج

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

 .شوند یپرستار و یآورجمع دیبا مارانیب و مجروحان -2

 شدند: بیتصو نوایج یهاونیبه کنوانس یدو پروتکل الحاق ۱۹77سال  در

 پرداخته است. یالمللنیمسلحانه ب یریدرگ انیاز قربان تیاول که به موضوع حما پروتکل

 پرداخته است. یمسلحانه داخل یریدرگ انیاز قربان تیدوم که به موضوع حما پروتکل

اند، که مقررات بشردوستانه را در زمان جنگ نقض کرده یکسان یبرا ضمانت اجرای حقوق بشردوستانه: 

محکمه  کی یجا شهیو ناقضان را محاکمه کرده است. اما هم جادشدهیو موقت ا یصورت موردچند بار محکمه به

سازمان ملل متحد  ۱۹۹5در سال  نکهی. تا اشدیاحساس م تأسیس چنین نهادی ضرورت بوده و یخال یدائم یالمللنیب
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 ۱۹۹8در سال م رُشده و در کنفرانس اساسنامه نوشته نینوشته شود. ا یمحکمه دائم امهداد که اساسن لیتشک تهیکم کی

 شدهلیتشک ۱یالمللنیب ییمحکمه جزا 2002 از االجرا شد.اساسنامه الزم نیا 2002د و چند سال بعد در یرس بیبه تصو

ن چند که در آ-دادگاه  نیکرده است. اساسنامه ا یحقوق بشردوستانه را بررس فاحش نقض مورد نیو تاکنون چند

 یکیشده،  انیب گرانیبه خاک د زتجاو و 2یجنگ اتیجنا ت،یبشر هیعل تیجنا ،یی= نسل زدادیجرم مهم مانند جنوسا

 2002ال از س یالمللنیب ییمحکمه جزا تیاساسنامه و آغاز فعال نیا بیاز اسناد مهم حقوق بشردوستانه است. تصو

 .دنکنیمقررات را نقض م نیاست که ا یمقررات بشردوستانه و مجازات کسان شتریشدن ب ییمهم در جهت اجرا یگام

ی تعهد دارند که مقررات المللنیبی عضو اسناد حقوق بشردوستانه هادولتهمه  ی عضو:هادولتتعهدات  

تان عضو ی رعایت کنند. دولت افغانسالمللنیبی را در جریان منازعات مسلحانه المللنیبقراردادی و عرفی بشردوستانه 

 ۱۹77الحاقی دوم  پروتکل یت دوعضو 200۹افغانستان در سال  نیچنهماست.  ۱۹4۹ی چهارگانه جینوا هاونیکنوانس

یممربوط  یالمللنیبپروتکل دوم الحاقی که به حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر  خصوصبه .را پذیرفته است

، بر حفاظت از اهو پروتکل هاونیکنوانسدر این  است. برخوردارونی افغانستان، از اهمیت بیشتر ، در وضعیت کنشود

، این اسناد حمله علیه افراد ملکی، محالت مسکونی بر اساس شده است. دیتأکافراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه 

 شردوستانهبهنجارهای حقوق  بر اساسراین ی ضروری است، ممنوع است. بنابرنظامیغعامه که برای جمعیت  ساتیتأس

تلفات  واردکردندارند که از  تیمسئولو  اندمکلفی درگیر جنگ مسلحانه در افغانستان اهطرفی ی، همهالمللنیب

ی حقوق المللنیبو موازین  هنجارهاو خسارات بر جان و مال افراد ملکی بپرهیزند در جریان منازعات مسلحانه، 

 منظورهبی را اژهیوزنان و کودکان را رعایت نموده و اقدامات  خصوصاً ی بر محافظت از افراد ملکی بشردوستانه مبن

 روی دست بگیرند. هاآنمحافظت از 

 . درملحق شده است (یالمللنیبمحکمه جزایی اساسنامه ) مرُ اساسنامه میالدی به 200۳دولت افغانستان در سال 

ن نهاد خواستار بررسی وضعیت افغانستان از سوی ای الن مدنیافغانستان و فعا ، کمیسیون مستقل حقوق بشر۱۳۹6سال 

اعالم کرده  یاهیانیدر ب این محکمه سارنوال ۳ادفاتو بنسو (20۱7نوامبر سال  ۳) ۱2/8/۱۳۹6تا اینکه در تاریخ  ندشد

 هیعل تیجنا و یجنگ اتیدرباره جنا قاتیانجام تحق یالزم برا طیدفتر او نشان داده که شرا یمقدمات یبود که بررس

سارنوال این  پس از اخذ اجازه، .ر شدکا نیا آغاز یاجازه برادریافت  در افغانستان فراهم است و خواهان تیبشر

مصادف با آخر  ۱۱/۱۱/۱۳۹6 قربانیان نقض حقوق بشردوستانه خواست تا تاریخاز  ۱/۹/۱۳۹6محکمه در تاریخ 

                                            
۱. International criminal Court (ICC) 

2. Genocide, cirmes against humanity, and war crimes 

۳. Fatou Bensouda 
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اطالع  بر مبنای ۱ثبت کنند.رخ داده باشد،  ۳200در مورد جنایاتی که بعد از اول می را  اتشانیشکا ،20۱8جنوری 

دریافت شده و در  از شهروندان افغانستان شکایت 6۹۹، شدهارائه، در پایان مهلت یالمللنیبسایت این نهاد  دریافتی از

 2.دانشدهضمن آن قربانیان خواستار بررسی وضعیت، محاکمه متهمان و مجازات ناقضان مقررات بشردوستانه 

 چهارگانهی هاونیکنوانس، موارد جدی نقض کندیمبر مبنای اساسنامه رم که چگونگی تشکیل این محکمه را بیان 

و مخالفان مسلح دولت مکلف به رعایت تمامی مفاد  تاندولت افغانس و ۳شودیمجینوا، جنایت جنگی محسوب 

 امیدوار بود که در آینده توانیم، است دادهرخ ۱۳۹6که در طول سال ی با توجه به این تحوالت .رم هستنداساسنامه 

 فراهم شود. ،کنندیمرا نقض  مقررات بشردوستانه کسانی که در افغانستان زمینه محاکمه و مجازات

 هیم اساسی و اصول حقوق بشردوستانهج: توضیح مفا

نظامی، ملکی و اصول حقوق بشردوستانه که در این گزارش  یهاواژه ازجملهبرخی از کلمات و اصطالحات 

 اهمیت و کاربرد بیشتر دارد، در ادامه توضیح داده خواهد شد.

 طرفکیی بشردوستانه اعضای نیروهای مسلح المللنیبحقوق  بر اساس: (Combatant) رزمنده(=جنگجو )

. ریشه این تعریف و تمایز بین جنگجو و غیر شوندیم، جنگجو محسوب 4کارمندان صحی و مذهبی جزبهمنازعه 

های نامهدستپروتکل اول الحاقی نیز بیان شده است.  2بند  4۳و این نکته در ماده  رسدیمجنگجو به مقررات الهه 

ر داین تفسیر  وهای نظامی در سطح جهان، این تعریف از جنگجو و نظامی را بیان داشته وآموزشی متعدد نیر

مستقیم در منازعات  طوربهجنگجویان  5است. قرارگرفته مورداستفادهگسترده  صورتبهنیز  رسمی یهاگزارش

ی تفکیک کرده و قوانین حقوق بشردوستانه رنظامیغمسلحانه شرکت دارند و مکلف هستند خود را از جمعیت 

از  یند، اما برای یکر مستقیم منازعات مسلحانه نیستسالح ندارند و درگی که یافراد 6ی را رعایت کنند.المللنیب

ارائه  اطالعات شانیهاسالحو نوعیت  مخالفان، تعداد افراد موقعیتدر مورد  نموده و های درگیر جاسوسیطرف

 .شوندینمملکی شمرده ، افراد کنندمی

                                            
۱. http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42043950 

2. https://www.icc-cpi.int/afghanistan 

 .8ماده  ،۱۹۹8مصوب  ی جزائی،المللنیب. اساسنامه محکمه ۳

 .کنندینمی دینی مثل برگزاری مراسم دینی برای نظامیان مصروف بوده و در منازعات مسلحانه مشارکت هاتیفعالبه  صرفاً. منظور کسانی است که 4

5.Jean-Marie Henckaerts, and Doswald-Beck Louise, Customery International Humnatarian law, 

(Volume 1 rules) Cambridge university press& international Red Cross, 2009, page 11-12. 
ه ملی حقوق به سفارش دبیرخانه کمیت مترجم: کتایون حسین نژاد و سیامک کرم زاده،ی منازعات مسلحانه، المللنیبفرهنگ قانون  ،. پیترو وری6

 .۳۱صفحه ، ۱۳۹4تهران: سرسم،  ،المللی صلیب سرخبشر؛ با همکاری کمیته بین

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42043950
https://www.icc-cpi.int/afghanistan
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ها و نیروهای مسلح طرف منازعه، شامل نیروهای مسلح منظم، گروه :(Armed Forces)مسلح نیروهای 

نازعه در برابر همان طرف م ردستانشیزماندانی فعالیت دارند که به خاطر عملکرد قو که تحت یک شودیمواحدهایی 

یممنازعه  یهاطرفبه نفع یکی از  که شوندیم یافرادمسئولیت دارد. این تعریف از نیروهای مسلح، شامل تمام 

ندان کارم ازجمله. بخشی از نیروهای مسلح که نقش مستقیم در منازعه ندارند، کنندیماز فرمان آن اطاعات  و جنگند

 ۱.شوندینمجزء نیروهای مسلح هستند، جنگجو محسوب  صحی و مذهبی در عین اینکه

جمعیت  2عضویت نیروهای مسلح را ندارند. ی( کسانی هستند کهرنظامیغافراد ملکی ): (Civilian)کی ملافراد 

که ملکی هستند. این تعریف از افراد ملکی و  شودیمبه تمام افرادی اطالق  (Civilian Population)ی رنظامیغ

ر مختلف پذیرفته و تکرا یهادولت یهاگزارشآموزشی نیروهای مسلح و در  یهانامهدستدر بسیاری از  یرنظامیغ

 برندیم درگیری بسر یهاطرفاز کلیه موجودات انسانی که در قلمرو  اندعبارت یرنظامیغشده است. بنابراین افراد 

مقررات بشردوستانه، در منازعات مسلحانه  اساس بر ۳4نیستند. نامنظمو عضو نیروهای مسلح اعم از رزمندگان منظم یا 

به سمت  تواندیمو حمالت فقط  شدهکیتفکی باید همواره رنظامیغو افراد  جنگجویان یالمللنیبی و غیر المللنیب

کلی  از حمایت یرنظامیغی افراد و جمعیت المللنیبی و غیر المللنیبدر منازعات مسلحانه  5شود. یریگهدفنظامیان 

منع  انیرنظامیغ گیریهای منازعه مسلحانه از هدفطرف 6در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی برخوردار هستند.

فات از وقوع حمالت منجر به تل جهیدرنتشده و موظف هستند که تمام اقدامات احتیاطی الزم را در پیش بگیرند تا 

را در معرض خطر  انیرنظامیغدفاعی که  اقداماتاز  انددهشمکلف  نیچنهممنازعه  یهاطرف ملکی جلوگیری شود.

 7قرار دهد، اجتناب کنند.

یم ریو تفس بیها تصوبر اساس آن گریتعداد اصول وجود دارد که مقررات د کیحقوق بشردوستانه  ینهیدرزم

 :شودیم حیاصول تشر نیاز ا یدر ادامه برخ شود

                                            
۱. Jean-Marie Henckaerts, and Doswald-Beck Louise, Customery International Humnatarian law, page 

14. 
 .50، ماده ۱۹77چهارگانه جینوا، مصوب  ونیکنوانس. پروتکل الحاقی دوم به 2

 .۱0۳ص  بشردوستانه، المللنیبحقوق  ضیایی بیگدلی، محمدرضا. ۳

مسلحانه شامل نیستند و از کدام گروه مسلح درگیر حمایت  یهاتیفعالاما در  ،کنندیمفردی خود سالح حمل  تیمصونبرای  که یافراداست  یادآوریقابل .4

 دینمایمطور مثال اگر چوپانی برای محافظت خود و رمه خود تفنگی شکاری و یا سالحی حمل  .شوندینم، شامل افراد نظامی و گروه جنگجویان شمرده کنندینم

 .شودینمی جینوا شخص مذکور جنگجو و فرد نظامی شمرده هاونیکنوانسدر هیچ فعالیت جنگی و نظامی سهمی ندارد، مطابق به مفاد و 

5. Jean-Marie Henckaerts, and Doswald-Beck Louise, Customery International Humnatarian law, page 

17-18. 
 .۳۳و  ۳2منازعات مسلحانه، ص  یالمللنیبفرهنگ قانون  ،پیترو وری. 6

7. https://www.icrc.org/en/document/persons-protected-ihl 

https://www.icrc.org/en/document/persons-protected-ihl
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 یهارفطبر مبنای اصل تفکیک که سنگ بنای حقوق بشردوستانه است، تنها هدف مشروع : کیاصل تفک

علیه جنگجویان انجام  تواندیمبنابراین حمالت فقط  در زمان جنگ، تضعیف نیروهای نظامی دشمن است. ریدرگ

 های درگیر بایدطرف باید در برابر خطرات ناشی از جنگ محافظت شوند. یرنظامیغ یهاتیجمعشود و افراد و 

جه به سمت اهداف نظامی متو صرفاً همواره میان جمعیت غیرنظامی و جنگجویان، تفکیک قائل شده و حمالت خود را 

ی و هر نوع اقدامات و یا تهدیدهای رنظامیغپروتکل الحاقی دوم، هدف قرار دادن جمعیت یا افراد  ۱سازند.

ی باشد، ممنوع کرده است. یکی از لوازم رنظامیغدر میان جمعیت ی را که هدف اولیه آن گسترش ترس زیآمخشونت

 هایریدرگدر  ماًیمستقمگر زمانی که آنان  ،در مقابل حمله باید حمایت شوند انیرنظامیغاصل تفکیک این است که 

ی که در مرنظایغیا علیه افراد  انیرنظامیغحمله عمدی علیه »ی المللنیبمطابق اساسنامه محکمه جزایی  2شرکت کنند.

 ۳.شودیمی، جنایت جنگی محسوب المللنیبی غیر هایریدرگ در «شرکت مستقیم ندارند هایریدرگ

 ی ورنظامیغهای های مخاصمه باید در تمام احوال میان هدفقاعده دیگر در اصل تفکیک این است که طرف

 تأسیساتامی صورت گیرد و نباید علیه های نظعلیه هدف تواندیمشوند. حمله فقط  قائلنظامی تفکیک  تأسیسات

گفت که حمالت بدون تفکیک حمالتی هستند  توانیماصول حقوق بشردوستانه  نظر داشتبا در  4ی باشد.رنظامیغ

 که:

 ،متوجه هدف نظامی خاصی نباشد 

 کندینمی هدف نظامی مشخص را برآورده سوبهگیری استفاده شود که امکان هدف ها یا وسایلیاز روش، 

  در مقررات  کهینحوبه، هاآناثر استفاده از  یا وسایل جنگی استفاده شود که امکان محدودسازی هاروشاز

 5است، وجود ندارد مقررشدهی المللنیبحقوق بشردوستانه 

 .کند اصابتی رنظامیغی نظامی و هاهدفکه بدون تفکیک، به  ی انجام شوداگونهبهحمالت  نوعاً، جهیدرنتو 

 دیبا نظامی از اقدام شدهحاصل بین خسارت واردشده و دستاوردها و نتایج نکهیا یعنیاصل تناسب : تناسب اصل

باعث تلفات افراد ملکی، آسیب  رودیمی که انتظار احملهمبنای اصل تناسب شروع به  بر. تناسب وجود داشته باشد

ی یا ترکیبی از این موارد گردد و این خسارات زیادتر از مزیت عینی و مستقیم رنظامیغبه افراد ملکی، صدمه به اموال 

                                            
۱. Melzer, Nils, International Humantarian Law, A comprehensive introduction, International Committee 

of the Red Cross, 2016, page 18. 
 .۱۹77( مصوب سال ۳) ۱۳. پروتکل الحاقی دوم، ماده 2

 ، بند ب.8، ماده ۱۹۹8م، مصوب اساسنامه رُ .۳

4. Jean-Marie Henckaerts, and Doswald-Beck Louise, Customery International Humnatarian law, page 

26. 
5.Ibid, page 40. 
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ولی در  شدهحیتصرپروتکل الحاقی اول  5۱نظامی مورد انتظار باشد، ممنوع است. اصل تناسب در حمله در ماده 

 شدهگفته . در مقابلی است به آن اشاره نشده استالمللنیبپروتکل الحاقی دوم که مربوط به منازعات مسلحانه غیر 

تلقی  اعمالابلق صراحتاًاست که رعایت اصل تناسب، مقتضای ذاتی اصل انسانیت است و در مقدمه پروتکل این اصل 

در تطبیق پروتکل، اصل تناسب را نادیده گرفت. اصل تناسب در پروتکل اصالحی  توانینم جهیدرنتگردیده است. 

 ۱.های متعارف نیز گنجانیده شده استمنضم به کنوانسیون برخی سالح

 هر نوع اقدام نظامی، باید تمام اقدامات احتیاطی وقبل و در جریان  ،طبق این اصلاصل احتیاط و پیشگیری: 

تا از وقوع قتل، جراحت و تخریب علیه افراد و اشیایی که در برابر حمله مستقیم  پیشگیرانه صورت گرفته باشد

ی شده رساناطالعباید به مردم منطقه  مثالعنوانبه 2.برسد حداقل، جلوگیری شده یا این نوع صدمات به اندشدهحفاظت

ی برای اژهیولیات نظامی دقت در هدایت عم و ردیگیمباشد که عملیات نظامی صورت  شدهدادهی الزم اخطارهاو 

گیر های درمقتضای اصل احتیاط این است که هریک از طرف ی به عمل آید.رنظامیغجدا کردن افراد ملکی و اموال 

( پروتکل الحاقی دوم ۱) ۱۳ماده  بر اساسباید هرگونه اقدام ممکن را برای اطمینان از نظامی بودن هدف انجام دهند. 

ین بنابرا «نظامی از حمایت عمومی برخوردار هستند. تملیاعی در قبال خطرات ناشی از رنظامیغو افراد جمعیت »

ارد تا به افراد ملکی آسیب وهای درگیر در جریان عملیات نظامی باید حداکثر احتیاط را به خرج دهند تمامی طرف

 ی حفاظت و حمایت کنند.رنظامیغکه از جمعیت  اندمکلف هاآننشود. 

دارند از حق ن ر،یدرگ یهااصل طرف نیاساس ا برتحدید تسلیحات(: زائد )عیت ایجاد رنج ممنو اصل

 ازحدشیو جراحات ب بیکه آس ییهابلکه استفاده از سالح ،دناست، استفاده کن ارشانیکه در اخت یهر نوع سالح

 دشمن را از بین ببرد، جنگجویانکه  یعاد یهااز سالح توانندیمدرگیر  یروهایممنوع خواهد بود. ن کند،یوارد م

سال در حال رنج  نیچندفرد مصدوم را و مثالً  کندیمایجاد  زائداستفاده از سالحی که درد و رنج  یول دنناستفاده ک

 ۳است. و ممنوعیت رنج زائد حاتیتسل دی، خالف اصل تحدداردیو درد زنده نگه م

که تحت  یکسانهمهاین است که  المللیبینقواعد حقوق بشردوستانه  نیترمهمیکی از  اصل رفتار انسانی:

از  4، مستحق رفتار انسانی هستند.شانیقبل عملکردو  هاتیفعالاز وضعیت یا  نظرصرف، اندقرارگرفتهکنترل دشمن 

                                            
 .)ج(بند  ۳های متعارف، ماده کنوانسیون برخی سالح 2اصالحی  پروتکل. ۱

2. Melzer, Nils, International Humantarian Law, A comprehensive introduction, International 

Committee of the Red Cross, 2016, page 18. 
۳. Melzer, Nils, International Humantarian Law, A comprehensive introduction, International 

Committee of the Red Cross, 2016, page 19. 
4. Ibid, page 20. 
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 تمام منازعاتدر  آورالزام یهاتیحمامعیارهای حداقلی عرفی برای  کنندهمنعکسکه  -مشترک ۳همین رو در ماده 

بر  اسلحه که یمسلح یروهاین افراد شمول به ندارند، شرکت جنگ در ماً یمستق که یباکسان»است:  شدهانیب -است

 جنگ نباشند، به ادامه قادر یگرید علت هر ای اسارت ری، جراحت،مایب علت به که یکسان ای باشند گذاشته نیزم

 مشابه علت هر ای و نسب اصل جنسیت، ،دهیعق رنگ، نژاد، از یناش که یضیتبع گونهچیه بدون احوال همه در دیبا

 ۱«.شود رفتار تیانسان اصول با باشد آن

ر به شمول های درگیباید گفت که همه طرف با توجه به آنچه در مورد مفاهیم و اصول حقوق بشردوستانه بیان شد،

و سایر  ی مربوط به طالبان، شبکه حقانی، داعشهاگروهی دفاعی و امنیتی افغانستان، تمامی های، نیروالمللنیبنیروهای 

اصول  صاًخصوی المللنیبهستند که حقوق بشردوستانه  ، مکلفاندلیدخهای مسلح که در منازعات مسلحانه گروه

ها و ابزارهای جنگ را طوری انتخاب دارند تا روش تیمسئول هاآناساسی آن را در هر شرایط رعایت و احترام نماید. 

 ی وارد گردد.رنظامیغترین صدمات و خسارات به افراد ملکی و اموال کنند که کم

 د: روش تهیه این گزارش

های خود مختلف کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تالش کرده است تا تحقیقات و گزارش یهابخش

و  بر اساس معیارهای علمیروشی و متودولوژیک  ازنظری و المللنیبذیرفته محتوایی مطابق هنجارهای پ ازنظر را

را  الیاحتم یهاحلراهها، موانع پیش رو و دستاوردها، کاستی ،موجود یهاتیواقعاز این طریق  و کردههیتهتحقیقی 

 کندیمتالش دیگر نظارتی، این نهاد ملی  یهاحوزهمنعکس کنند. عالوه بر  طرفانهیب صورتبه در حوزه حقوق بشر

تا با دقت الزم ثبت و مستندسازی شود. در این راس تا تمامی وقایع و حوادث جنگی که باعث تلفات ملکی شده است،

دفتر والیتی  6دفتر ساحوی و  8داشته باشد، ناظران کمیسیون که در امکان امنیتی و لوجستیکی  ازلحاظتا جایی که 

مربوط به منازعات مسلحانه که منجر  حوادثاز محل  کوشندیم، خوددارندم والیات کشور را تحت پوشش تقریباً تما

دیدن نمایند، با قربانیان و شاهدان عینی از نزدیک گفتگو کنند و ابعاد و جزییات قضایا را  به تلفات ملکی شده است،

 د.ی و کتابت ثبت نماینبردارلمیفکامل از طریق عکاسی،  صورتبه

جزییات در مورد تا  کوشندیمامنیتی دیدار از محل واقعه ممکن نباشد، ناظران کمیسیون  ازلحاظ کهیدرصورت 

به  هاسانهردولتی، خبرنگاران و  مسئوالن، هاشفاخانهرا از چندین منبع محلی به شمول قربانیان، معلومات الزم  ،قضایا

قربانیان به آنجا انتقال  شودیمیی که گمان برده هاشفاخانه. برای کشف آمار دقیق تلفات افراد ملکی، به دست آورند

                                            
و این اصطالح در  ه باشندافتادمتخاصم  یروهایندست  هب یالمللنیبکه در منازعات مسلحانه  شودیمبه افرادی اطالق  Prison of Warاصطالح اسیر  .۱

استفاده  (Detainee) شدهبازداشت. در منازعات مسلحانه داخلی به چنین افراد اصطالح شودینماستعمال  ،نداشته باشد یالمللنیبکه جنبه  ایمنازعات مسلحانه

 . اصل رفتار انسانی باید در مورد هر دو گروه، رعایت شود.شودیم
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ت لیس این فهرست با ،در ادامه برای دقت بیشتر .شودیمگرفته  شدگانکشته، مراجعه شده و فهرست زخمیان و اندشده

. ردیگیمه و صحت فهرست مورد دقت و بازنگری قرار امنیتی و سایر مراجع، مقایسه شد مسئوالنشده توسط تهیه

یم وگوگفتو مجروحان نیز  شدگانکشتهبا زخمیان حادثه، شاهدان عینی، اقارب و نزدیکان  هاشفاخانهعالوه بر 

 .دیآیمنیز دیدن به عمل  شدگانکشتهو حتی برای دقت بیشتر در بعضی موارد و در صورت لزوم، از قبرهای  شود

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

از طریق ناظران کمیسیون  اکثر محتوای آن که فرستندیمرا برای درج در بانک اطالعات به دفتر مرکزی کمیسیون 

مجموع اطالعاتی که توسط همکاران دفاتر  . در پایان سالاست شدهیآورجمعدر دفاتر ساحوی و والیتی تهیه و 

الب یک و نتیجه آن در ق قرارگرفته لیوتحلهیتجزمورد  ساحوی و والیتی وارد بانک اطالعات کمیسیون شده است،

ناظران ساحوی کمیسیون در  قیطرمعلوماتی است که از  ه. این گزارش نتیجه تحلیل مجموعشودیمگزارش ارائه 

 است. شدهیآورجمعزی بانک اطالعات دفتر مرک

رخی از قربانیان ب در این گزارش از مشخصات واقعی قربانیان استفاده نشده است. بنابراین مشخصات توجهقابلنکته 

جاخالی  ورتصبه، یا شترشانیبی ریپذبیآسبرای حفظ آبرو و کرامت افراد و پیشگیری از  هاآنو اعضای خانواده 

 است. شدهاستفادهر گزارش مستعار د طوربهیا  نیچنقطهو 
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 فصل دوم: تلفات افراد ملکی در جریان مخاصمات مسلحانه

 خورشیدی ادامه یافت و در این سال بسیاری از مناطق کشور ۱۳۹6منازعات مسلحانه در افغانستان در طول سال 

 ایافراد غیرنظامی متأثر شدند؛ عدهتعداد زیادی از  جنگ ،، خشونت و حمالت انتحاری بود. در اثر ادامهجنگشاهد 

و در سایر مناطق مسکن گزیدند. در چند سال  جاشدهیبشان کشته و زخمی شدند و تعداد زیادی از مناطق اصلی

توسط  شدهارائهنظر به ارقام  .اندشدهبیجا  شانیاصلاز محالت  از شهروندان افغانستان میلیون نفر 8/۱گذشته، بیش از 

خورشیدی برابر  ۱۳۹6با سال  باًیتقرکه  میالدی 20۱7در سال  ،افغانستان گانکنندهعودت جرین ووزارت امور مها

ی جاشدگیبدرصد  ۹7گر آن است که حدود بیان هایبررس .اندشدهبیجا  سکونتشانهزار تن از محالت  600 است،

چنین در این سال برخی از اموال غیرنظامی و اماکن عامه آسیب دید، ناامنی در بسیاری هم ۱ناشی از جنگ بوده است.

دند و ها به گروگان گرفته شبرخی از شهروندان ملکی در هنگام عبور از شاهراه های مواصالتی گسترش یافت،از راه

گسترده انتحاری در حمالت  بازهمسال  نیدر ا های کنار جاده جان دادند و یا زخمی شدند.تعدادی هم در اثر ماین

داخل شهرهای بزرگ طراحی و تطبیق شد که در اثر آن به صدها تن از مردم ملکی به شمول زنان و اطفال کشته و 

 شود.و بررسی گرفته می در چند عنوان به بحث ۱۳۹6تلفات ملکی در طول سال  وضعیت زخمی شدند. جزئیات

 الف: میزان تلفات افراد ملکی

مستقیم و  ورطبهاستمرار جنگ و ناامنی زندگی اکثریت مردم را  مناطق کشور ناامن بوده و سال گذشته بیشتر در

کمیسیون، در  یهاافتهی بر اساس ی شدیدی به افراد ملکی وارد گردیده است.هابیآسساخته و  متأثر میرمستقیغیا 

 2868 ،۱۳۹5است؛ در حالی در سال  داکردهیپزایش اف %۱5نسبت به سال قبل حدود  هاکشته، آمار ۱۳۹6طول سال 

 نفر رسیده است. ۳2۳۹به  هاکشتهآمار  ۱۳۹6بودند، در سال  شدهکشتهاز مردم ملکی  تن

زخمی( رسیده است. در سال  6۱74کشته و  ۳2۳۹نفر ) ۹4۱۳تعداد  ۱۳۹6مجموع تلفات افراد ملکی در سال  

زخمی(  7656کشته و  2686)نفر  ۱0۳42سال قبل کمیسیون، مجموع تلفات ملکی به تعداد  گزارش بر اساس ۱۳۹5

مجموع تلفات امسال  و %2۱حدود  ۱۳۹6در سال  هایزخمتعداد  که دهدیمنشان  اخیر . مقایسه آمار دو سالدیرسیم

 است. افتهی( کاهش%8.۹8) %۹در حدود  ۱۳۹5نسبت به سال 

                                            
۱. http://www.taand.com/archives/104033 

http://www.taand.com/archives/104033
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میالدی مجموع تلفات افراد ملکی به  20۱7اطالعاتی که در گزارش یوناما انعکاس یافته است، در سال  بر اساس

 ازنظردر جزئیات  ۱تن دیگر مجروح بوده است. 70۱5فرد ملکی کشته و  ۳4۳8تن رسیده است که از این میان  ۱045۳

و  شدهارائهات افراد ملکی که از سوی یوناما میان آمار تلف، هایزخمها و تعداد تعداد مجموع تلفات، تعداد کشته

ی این دور موردبررستفاوت دوره زمانی ناشی از  ازجمله تواندیمکه  شودیمیی دیده هاتفاوت ی کمیسیونهاافتهی

، افتهیکاهش %۹لکی، در حدود در سال قبل نسبت به دو سال پیش، ارقام تلفات م در مورد اینکهاما  2گزارش باشد.

 زارش اشتراک و توافق دارد.هر دو گ

 
وع تلفات نسبت به مجم هاکشتهآمار  توجهقابلی مقایسه آمار دو سال گذشته، افزایش هنیدرزم توجهقابلنکته  

 سال قبل حدود نسبت به ۱۳۹6در سال  هاکشتهکه میزان  دهدیمبه مجموع تلفات نشان  هاکشتهاست. مقایسه آمار 

داده از مجموع آمار تلفات ملکی را تشکیل می %26.6ها، ، کشته۱۳۹5در سال  کهیدرحالاست؛  افتهیشیافزا 8%

یم هاکشتهشده رسیده است. این افزایش نسبت از مجموع تلفات ثبت %۳4.4به  ۱۳۹6 ها در سالاست، آمار کشته

                                            
۱. https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-2017-un-report-suicide-attacks-

and-ieds-caused-high-number 
 تفاوت دارد. روز 80ی یوناما است، حدود دهگزارشمیالدی که دوره  20۱7 است که با سالخورشیدی  ۱۳۹6گزارش کمیسیون سال  دوره زمانی .2

1395 1396

فیصدی کشته ها 26.6% 34.4%

کشته  2823 3239

زخمی  7785 6174

مجموع  10608 9413
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 جهیرنتدمرگبارتر شده است که حمالت  شده و برخورداربه این معنا باشد که منازعات مسلحانه از شدت بیشتر  تواند

 ملکی کشته شوند. دهیدصدمهآن، فیصدی بیشتر از افراد 

مرد،  (%44ها )تن آن 4۱4۱، اندشدهنفر که کشته و زخمی  ۹4۱۳که از میان  دهدیمجزییات بیشتر آمارها نشان 

نامشخص  (%۱8.8) گریدنفر  ۱777اند و سن و جنسیت طفل بوده (%28.6ها )تن آن 26۹2زن،  (%8.6ها )تن آن 80۳

 بوده است.

 
. پس از است این ارقام بیانگر این است که در جریان منازعات مسلحانه آمار تلفات مردان بیشتر از زنان و اطفال

مردان، اطفال بیشترین تلفات را داشته و زنان در مرحله سوم قرار دارند. باید گفت که آمار کسانی که سن و جنسیتشان 

ها شتهک توجه اینکه نسبتدهد. نکته قابلکل آمار تلفات ملکی را تشکیل می %۱۹بوده و حدود  بوده نیز بلندنامشخص 

از مردانی که درمجموع آمار تلفات  %47.۳که به مجموع تلفات در میان مردان بیش از زنان و اطفال است. درحالی

 است. %۱2.5و بین اطفال  %۳8.۱ها هستند، این نسبت بین زنان شده، کشتهملکی ثبت

کمتر  %27حدود  ۱۳۹6دهد که آمار تلفات مردان در سال نشان می مقایسه جزئیات آمار تلفات در دو سال اخیر

تن  4۱4۱این رقم به  ۱۳۹6سال که در رسید؛ درحالیتن می 568۱آمار تلفات مردان به  ۱۳۹5شده است. در سال 

 در سالکمتر شده است.  %2۹حدود  نسبت به سال قبل ۱۳۹6 نان در سالآمار تلفات ز . همچنانیافته استکاهش

مردان  زنان اطفال نامعلوم 

فیصدی کشته ها 47.3% 38.1% 12.5% 36.0%

کشته  1957 306 337 639

زخمی 2184 497 2355 1138

مجموع  4141 803 2692 1777
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کاهش  رسید.تن می ۱۱۳7که در سال قبل از آن، این رقم به زن کشته و مجروح شدند، درحالی 80۳به تعداد  ۱۳۹6

از کودکان نفر  26۹2، تعداد ۱۳۹6بوده است. در سال  %۹.6، در حدود ۱۳۹5نسبت به سال  ۱۳۹6تلفات اطفال در سال 

 تن از کودکان کشته و زخمی شده بودند. 2۹80کشته و مجروح شدند؛ در حالی در سال قبل از آن 

 
پنجم از کل کی بیش ازتوجه آن است که آمار کسانی که سن و جنسیتشان معلوم نیست و در این میان نکته قابل

نفر  8۱0، سن و جنسیت ۱۳۹5که در سال درحالی است؛ افتهیشیافزات به سال قبل زیاد دهد، نسبآمار را تشکیل می

 نفر سیده است که ۱777 تعداد افرادی که سن و جنسیت ایشان نامشخص بوده به ۱۳۹6شده بود، در سال نامعلوم ثبت

 شانتیجنسعلل این افزایش معنادار تعداد قربانیانی که سن و  است. %۱۱۹.۳ دهنده افزایش بیش از دو برابر یعنینشان

ها و مجروحان در مناطق عدم دسترسی کارمندان کمیسیون برای ثبت مشخصات کشته تواندیمنامعلوم است، 

 ها باشد.شدت انفجارهای انتحاری و دست نیافتن به مشخصات کشته چنیندوردست و هم

 ب: توزیع جغرافیایی تلفات ملکی

خورشیدی  ۱۳۹6ن متفاوت بوده است. در سال میزان تلفات افراد ملکی در مناطق مختلف جغرافیایی افغانستا

 زمرکثبت گردیده است. در درجه دوم، بیشترین تلفات در حوزه  %۳۳.۹بیشترین تلفات در حوزه جنوب غرب با رقم 

( نیز در درجه سوم تلفات بیشتر را به خود اختصاص داده است. به %۱6.6شرق )( به ثبت رسیده است. حوزه ۱۹.8%)

کمترین تلفات  (%4.۱حوزه شمال شرق ) ( و%6.7( حوزه جنوب )%7) شمال(، حوزه %۱۱.8رب )غادامه آن، حوزه 

 افراد ملکی به ثبت رسیده است.
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ی زمینی شدید، هایریدرگشود، به دلیل در حوزه جنوب غرب که شامل والیات قندهار، زابل، ارزگان و هلمند می

جریان  ۱۳۹6که در طول سال  های هواییبمباردمانی و اجادهکناراستفاده گسترده از ماین های  قتل هدفمندانه، ترور و

ان، مرکز ولسوالی در والیات هلمند و ارزگ داشت، بیشترین تلفات ملکی اتفاق افتاده است. در این سال، در چندین

ز والیات، میان نیروهای مخالف مسلح از مراک یو ساحات هایولسوالعملیات نظامی جریان داشت و چندین بار این 

از کل تلفات  ومسکطبیعی است که این منطقه جغرافیایی، حدود ی نیبنابراشد.  دستبهدستدولت و نیروهای دولتی 

 به خود اختصاص دهد.را  نفر زخمی( 2477و کشته  7۱8نفر شامل  ۳۱۹5) یملک

ی جهیرنتد، کاپیسا و پروان( بیشتر ریپنجشر، غزنی، ، میدان وردک، لوگ)کابلتلفات افراد ملکی در زون مرکز 

ی از راه دور بوده است. این گذاربمبی یا سیمغناطهای کنار جاده، ماین های حوادث چون حمالت انتحاری، ماین

تلفات در سطح زخمی( دومین حوزه جغرافیایی پر ۱24۹کشته و  6۱۹) یملکمورد تلفات  ۱868منطقه با داشتن 

 است. بوده افغانستان

ننگرهار، لغمان، کنر و نورستان منازعات مسلحانه  والیات مربوط یهابعضی از ولسوالیدر شرق کشور نیز در 

 یهجیدرنتننگرهار، فعالیت گروه داعش شدت و گسترش یافت و  یهایولسوالدر بعضی از  خصوصاً جریان داشت. 

ی کشته و زخمی شدند. در بعضی موارد میان رنظامیغز افراد تعدادی ا ،میان نیروهای دولتی و گروه داعش هایریدرگ

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

کشته  645 نفر= ۱56۱به  شامل ننگرهار، کنر، نورستان و لغمان، نیز کشته و مجروح شدند. مجموع تلفات در این زون

 تلفات ملکی بوده است. ازنظراین زون، سومین حوزه جغرافیایی کشور  و دهیرسی زخم ۹۱6و 
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 667کشته و  44۳نفر شامل  ۱۱۱0و فراه، مجموع تلفات این سال  ، غورغرب شامل هرات، نیمروز، بادغیس حوزهدر 

نفر کشته و  662 مجموعاًبلخ، جوزجان، سمنگان، سرپل و فاریاب  یهاتیوالزخمی بوده است. در زون شمال یعنی 

 نفر است. در زون جنوب شامل پکتیا، پکتیکا و خوست، ۳4۹ هایزخمنفر و آمار  ۳۱۳، هاکشته. آمار اندشدهزخمی 

والیات که شامل  شمال شرق. در حوزه رسدیمنفر  627و مجموع تلفات به  اندشدهنفر زخمی  5۱4نفر کشته و  ۱۱۳

چند ولسوالی و مراکز  خصوصاًیی جریان داشت. هایریدرگ ۱۳۹6شود، در سال می کندوز، تخار، بغالن و بدخشان

ادامه یافت. در جریان  هاجنگسال این  انیدر جرمورد حمالت مخالفان مسلح قرار گرفت و  و کندوزوالیات بغالن 

ی خود هاخانه( شدند و تعداد زیادی هم از 226) یزخم( و ۱64کشته )نفر از افراد ملکی  ۳۹0تعداد  هایریدرگاین 

 بیجا شدند.

 وبرخی از مناطق مرکزی کشور )بامیان، دایکندی، ولسوالی های حصه اول  جزبهتوان گفت که با این حساب می

ی مسلحانه بوده و جنگ و ناامنی هایریدرگ( دیگر مناطق افغانستان شاهد ریپنجشبهسود میدان وردک و والیت  دوم

شده و برخی  متأثری رنظامیغافراد  هایریدرگاست. در اثر این  افتهیگسترشبا شدت کم یا زیاد در همه مناطق کشور 

 آواره شدند. شانیاصلها کشته و زخمی و تعداد زیادی دیگر از محل از آن

 

 ج: عامالن تلفات افراد ملکی

و توزیع جغرافیایی تلفات ملکی در سال گذشته، موضوع مهم دیگر شناسایی  مختصر از میزانبعد از ارائه گزارش 

ول های کمیسیون، در طو مسئول تلفات ملکی هستند. بر اساس یافته سازنهیزمهای است که هعامالن یا افراد و گرو

از تلفات ملکی نیروهای  %7.8 عامل تمام تلفات ملکی، گروهای مخالف مسلح دولت، %65.2عامل  ،۱۳۹6سال 
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رفته و صورت گافغانستان نیز در اثر حمالت راکتی نیروهای پاکستانی در شرق  %0.4اند. طرفدار و حامی دولت بوده

 شده است.انجام توسط عامالن نامعلوم ماندهیباق 26.6%

 
کته نبرخی تغییرات است.  دهندهنشان با سال قبل بر اساس عامالن تلفات، ۱۳۹6مقایسه آمار تلفات ملکی سال  

 ۱۳۹5در سال  کهیدرحالآمار تلفات ملکی است که عامل آن نامعلوم مانده است.  %46 شیافزادر این میان،  توجهقابل

رسیده است. اما  %26.6از تلفات ملکی عامل نامعلوم داشته است، میزان تلفات ملکی با عامل نامشخص به  %۱8.2فقط 

 %۳سهم مخالفان مسلح دولت در ایجاد تلفات ملکی، حدود از میان تلفات ملکی که عامل آن مشخص شده است، 

سهم  ۱۳۹6از مجموع تلفات ملکی بود، در سال  %67.2۳مخالفان مسلح دولت عامل  ۱۳۹5است؛ در سال  افتهیکاهش

 %45در ایجاد تلفات ملکی چشمگیر و برجسته و در حدود  رسیده است. کاهش سهم نیروهای دولت %65.2آنان به 

از تلفات ملکی توسط نیروهای طرفدار و حامی دولت ارتکاب یافته بود، اما در سال  %۱4.۳0، ۱۳۹5است. در سال 

در  پرانی نیروهای پاکستانیرسیده است. سهم راکت %7.8آن به  المللیبینسهم نیروهای دولتی و حامیان  ۱۳۹6

 دهد.را نشان می %66افزایش  ۱۳۹5مورد سال  ۱7مورد بوده که نسبت به  4۱ی شرقی مرزها
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 شود:صورت تفصیلی بررسی و تشریح میدر ادامه جزئیات سهم و نقش هر یک از این عوامل به 

 مخالفان مسلح دولت

 موارد یدر برخ ، امااندرفتهیپذشده را مخالفان مسلح دولت افغانستان در موارد زیادی مسئولیت حمالت انجام 

ی رسمی خود هاهیاعالمیا در  کنندیم؛ آنان یا اصل وجود قربانیان ملکی را رد رندیپذینم مسئولیت تلفات نظامی را

ی هاهیاعالمگروه طالبان، در چند سال اخیر  .کنندیماتفاق افتاده، اعالن  واقعاً ازآنچهآمار تلفات ملکی را خیلی کمتر 

که در هنگام جنگ  اندخودخواستهی عامه به نشر رسانده و از افراد هاییدارامورد محافظت از افراد ملکی و  زیادی در

 نداشته است. و معنادار توجهقابلاثر عملی  هاهیاعالماز جان افراد ملکی حفاظت نمایند، اما در واقعیت این 

که عامل تلفات ملکی، مخالفان مسلح دولت )طالبان، شبترین دهد که مهمدر سال اخیر نشان می های کمیسیونیافته

اند. یکی علل اصلی سهم باالی مخالفان مسلح در ارتکاب تلفات ملکی آن است که حقانی و گروه داعش( بوده

 کنندیماستفاده  حمالت پیچیده در داخل شهرها چون حمالت انتحاری و های نظامیمخالفان مسلح دولت از تکنیک
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ا سود ب وجهچیهبهشود. انجام این حمالت ملکی تفکیک ایجاد نمی افرادع حمالت، بین افراد نظامی و و در این نو

 دهد.شهروندان ملکی تشکیل می مطلق قربانیان چنین حمالت را تیو اکثرنظامی سازگار نبوده  متوقعِ

ن امخالفت. اسمردم ملکی  از هاآن متفاوت تعریف ،ن مسلح دولتاافزایش تلفات ملکی توسط مخالف دیگر علت

یا  کار ی سکتور خصوصیو حت ، نهادهای مدنیالمللیبین مؤسسات ،دولت افغانستان هر فردی را که با مسلح دولت

 بشردوستانهنظر به قوانین  این در حالی است که .دانندیمها را مجاز آن و کشتندشمن تلقی کرده  ،کندیمهمکاری 

اشند، هدف ب بخشی از جنگجویان و رزمندگان طرف مقابل سهم فعال داشته و جنگ در کسانی که المللی تنهابین

 یشبرد جنگ برخوردار باشند.پتا زمانی که آنان از امکان و توانایی  همآن، شوندیممشروع نظامی شمرده 

 حمله در نزدیکی ساختمان سابق وزارت داخله/ طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفت.

 
ت که بخش عمده تلفات ملکی توسط مخالفان مسلح دولت افغانستان ارتکاب یافته و هم چنان مخالفان این واقعی

 %65.2از  .کندیمصدق  زین ۱۳۹6 در سال ،اندداشتهترین عامل، در ایجاد تلفات ملکی سهم مهم عنوانبهمسلح دولت 

در سال شود. به طالبان و شبکه حقانی مربوط می آن %57شده است، مخالفان دولت انجام از تلفات ملکی که توسط

تن و  ۱۹75ها . تعداد کشتهاندشدهگروه طالبان کشته و زخمی  در حمالتتن از مردم ملکی  5۳70 مجموعاً ۱۳۹6

یمسهم مخالفان مسلح دولت، به گروه دولت اسالمی داعش تعلق  %65از  %8.۱ تن بوده است. ۳۳۹5 هایزخمتعداد 

مجروح  نفر 4۳7نفر کشته و  ۳27که از این میان  تن، آمار مجموع تلفات بوده 764گروه داعش  تدر حمال .ردیگ

 .اندشده
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اما سهم  یافتهکاهش %7سهم طالبان و شبکه حقانی در ارتکاب تلفات ملکی، حدود  ،در مقایسه با آمار سال قبل

شدن این گروه در انجام حمالت گسترده علیه شهروندان  ترفعالاست که به معنای  افتهیشیافزا %۳0داعش، حدود 

از مجموع آمار تلفات  %۳6.7، شدهانجام است. تفاوت دیگر این است که در تلفات ملکی که توسط طالبان

دهد. از مجموع تلفات را تشکیل می %42.8ها، ، اما در تلفات ملکی که داعش مسئول آن بوده است، کشتهاندشدهکشته

تفاده تر اسهای کشندهداعش از مواد انفجاری و تکنیک احتماالًتواند به این معنا باشد که درصدی می 5وت این تفا

 کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مجموع تلفات کشته ها زخمی ها افیصدی کشته ه
تغییر نسبت به سال 

قبل

داعش 764 327 437 42.8% 30%

طالبان و شبکه حقانی 5370 1975 3395 36.8% -7%

5370 1975 3395

36.8%

-7%

764 327 437

42.8%

30%

تفکیک سهم گروه های مخالف مسلح
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 حمله را بر عهده گرفت. مسئولیت. داعش ۱۳۹6جدی  7حمله انتحاری به مرکز فرهنگی تبیان، 

 

 نیروهای طرفدار دولت

یمچندین جبهه  دری جدی مواجه بوده و هاچالشخورشیدی با  ۱۳۹6نیروهای حامیان دولت افغانستان در سال 

با همان شدت جریان داشت. از سوی  و جنگهای قبل خوب نبوده . وضعیت امنیتی در این سال مثل سالدندیجنگ

یروهای غیر به وجود آمد و تعداد از سربازان ننیروهای امریکایی نیز ت خصوصبهالمللی الیسی نیروهای بینپدیگر در 

المللی دیگر وارد میدان جنگ شده و حمالت هوایی نیروهای بین بارکالمللی یامریکایی افزایش یافت. نیروهای بین

ظامی اکثریت این حمالت بر اهداف مشخص ن نکهیباوجودانیروهای امریکایی بیشتر از گذشته انجام شد.  خصوصبه

یی هواحمالت  در سال آینده نیز رودیماحتمال  د، اما در مواردی باعث تلفات افراد ملکی شده است.متمرکز بو

 که کندیم دیأکتافزایش یابد، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ضمن ابراز نگرانی از افزایش تلفات ملکی، 

باشند و آنان مکلف هستند که  تفاوتیب انیرنظامیغالمللی نباید در برابر جان ی بینروهایننیروهای دولتی افغانستان و 

 از جان و مال افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه حفاظت کنند.

المللی آن بوده است. بین تلفات افراد ملکی نیروهای دولتی و حامیان از %7.8عامل  ،کمیسیون یهاافتهیبر اساس 

تن از  7۳6المللی دفاعی و امنیتی دولت افغانستان و نیروهای بیندهی، در اثر حمالت نیروهای در این دوره گزارش

. اندمجروح شدههم توسط بمباردمان هوایی کشته و  ایو ی زمینی و یا فیر راکت هایریدرگی در جریان رنظامیغافراد 

وهای دفاعی و ، سهم نیرشدهکیتفکصورت به است. هایزخمآمار  تن ۳5۱و  هاآمار کشتهنفر  ۳85ها، از میان آن

المللی زخمی( و سهم نیروهای بین ۳۳0کشته و  ۳۱۱شامل نفر ) 64۱ = %6.8تلفات ملکی،  امنیتی افغانستان در ارتکاب
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و  دهد که سهم نیروهای دولتیزخمی( بوده است. مقایسه آمار دو سال اخیر نشان می 2۱کشته و  74)نفر  ۹5=  ۱%

 یافته است. کاهش %45، در حدود ۱۳۹5نسبت به سال  حامی آن در ارتکاب تلفات ملکی

 
 عامالن نامعلوم

بیش از  گریدعبارتبهاند. از تلفات افراد ملکی بوده %26.6ها مشخص نشده، نیز عامل عامالنی که هویت آن

ت. عوامل سآن را به عهده نگرفته ا تیمسئولاز تلفات ملکی در اثر حوادثی اتفاق افتاده که هیچ گروهی  چهارمکی

اند. در طول مجروح( بوده ۱۹64کشته و  5۳8نفر از افراد ملکی ) 2502دهی، عامل تلفات نامعلوم در این دوره گزارش

 تیسئولمی بعضی از اتفاقاتی رخ داد که در اثر آن تعدادی از افراد ملکی کشته و زخمی شدند؛ اما دیخورش ۱۳۹6سال 

شده ن است که برخی از این اتفاقات توسط مخالفان مسلح دولت انجامآن را کدام گروهی به عهده نگرفت. ممک

ی زمینی توسط نیروهای حامی دولت اتفاق افتاده باشد، اما به دلیل اینکه همه قربانیان هایریدرگباشد و یا در جریان 

برخی از این حوادث  چنین احتمال داردرا هیچ گروهی به عهده نگرفتند. هم آن تیمسئولاند، از افراد ملکی بوده

سلح م صورت گرفته باشد که نه با دولت و نه با مخالفین ارتباط دارند و این افراد رمسئولیغتوسط افراد مسلح 

تعداد زیاد از قضایا به ثبت رسیده  ۱۳۹6سال در . رندیگینمچنین حوادث را  تیمسئولعلنی  طوربه معموالً، رمسئولیغ

رفته را هیچ گروه به عهده نگ نآ تیمسئولدهد تعداد از مردم ملکی به شکل مرموز ترور گردیده، اما است که نشان می

 است. این نوع قضایا نیز جزئی از قضایای منجر به تلفات ملکی دارای عامل نامعلوم محسوب شده است.

736

385

351

52.3%

641

311

330

48.5%

95

74

21

77.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

مجموع تلفات

کشته ها

زخمی ها

فیصدی کشته ها

مجموع تلفات کشته ها زخمی ها فیصدی کشته ها

مجموع 736 385 351 52.3%

امنیتی افغانستان-نیروهای دفاعی 641 311 330 48.5%

نیروهای بین المللی 95 74 21 77.9%

تفکیک سهم نیروهای طرفدار دولت افغانستان
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 کی بر اساس نوع حوادثد: تلفات افراد مل

 شردوستانهبو کاهش تلفات افراد ملکی دارد. اصول حقوق  شیبرافزامستقیم  راتیتأثهای جنگ و روش هاکیتاکت

ی منازعه باید اصول تفکیک، تناسب و احتیاط را رعایت کنند و از هاطرف دارد که دیتأک بر این مطلب یالمللنیب

، استفاده شودیمملکی و خسارات به افراد غیرنظامی و اموال غیرنظامی  ی که موجب تلفاتهاکیتاکتها و روش

ات بر و خسار هابیآسجلوگیری از  منظوربهکه تمامی اقدامات الزم را  اندمکلفی منازعات مسلحانه هاطرفنکنند. 

 در حین عملیات اتخاذ کنند. انیرنظامیغ

یر بدون های درگدر طول چند سال گذشته که منازعات مسلحانه در افغانستان شدت یافته است، طرف متأسفانه 

ی که تلفات ملکی زیادی را در پ کننداستفاده می یهاروشو  هاکیتاکت از ،جدی به جان و مال افراد غیرنظامی توجه

 ، به شمول زنان واندنداشتهجنگ مشارکت  افراد غیرنظامی که در ،هاو روش هاکیتاکتداشته است. در اثر این 

های کمیسیون مستقل حقوق اند. بر اساس یافتهها مجروح شدهاند و تعداد از آندادهرا ازدست شانیهاجانکودکان 

( در اثر حمله %۳۱.۹مورد آن ) ۳00۱ مورد، ۹4۱۳، از مجموع تلفات ملکی یعنی ۱۳۹6بشر افغانستان در طول سال 

 ۱255های کنار جاده، ماین جهیدرنت( %۱5.۳مورد ) ۱4۳6ی زمینی، هاجنگ( در اثر %۱۹.5مورد ) ۱840انتحاری، 

حمالت  جهیدرنت( %5.۱مورد ) 48۱حمالت راکتی و  جهیدرنت( %۱4.۹مورد ) ۱400، قتل و ترور ( در اثر%۱۳.۳مورد )

 .اندشدهکشته و مجروح هوایی 
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آمار تلفات ملکی بر اساس نوع حوادث در مقایسه با سال قبل در مواردی تغییراتی داشته است؛ سهم حمالت  

 ۱۳۹6در سال  %۳2به حدود  ۱۳۹5در سال  %25از  %28حدود انتحاری و پیچیده بیش از هر مورد دیگر با افزایش 

 افتهیاهشکملکی نسبت به سال قبل کم یا زیاد  حمالت انتحاری، سهم موارد دیگر در ایجاد تلفات جزبهرسیده است. 

کاهش %۱۱زمینی کمی بیش از  یهایریدرگجنگ و  و سهم %۱5حدود ترور و قتل است است. در این میان، سهم 

 نیست. توجهقابلکاهش سهم موارد دیگر،  است. افتهی

در نمودار ذیل به تصویر  در دو سال اخیر جزئیات سهم هر یک از انواع حوادث در منجر شدن به تلفات ملکی

 کشیده شده است.

حمالت 

انتحاری 

جنگ های 

زمینی 

ماین های کنار 

جاده 
قتل و ترور حمالت راکتی حمالت هوایی

مجموع تلفات ملکی  3001 1840 1436 1255 1400 481

فیصدی 31.9% 19.5% 15.3% 13.3% 14.9% 5.1%
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تفکیک تلفات ملکی بر اساس نوعیت حوادث  
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و  جداگانه صورتبهاند، انواع مختلف حوادث و رویدادهایی که باعث تلفات ملکی شده این گزارش، در ادامه

 گیرد.قرار می موردبحثتفصیلی 

 دهیچیپ و حمالت انتحاری

 جهیتدرنکه تعداد بیشتری از افراد ملکی حضور دارند و  ردیگیمدر زمان و مکانی صورت  معموالً حمالت انتحاری 

یممسئولیت این حمالت را به عهده  اغلب. گروه طالبان و گروه داعش شوندیمتعداد بیشتری از آنان کشته و زخمی 

آن است و در اکثر  برعکس که واقعیت،. درحالیکنندیماعالم  انیرنظامیغو آمار قربانیان نظامی را بیشتر از  رندیگ

ر افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بش نکهیباوجوداشوند. ی بیشتر کشته و زخمی میرنظامیغحمالت انتحاری، افراد 

مخالفان مسلح دولت خواسته است که از انجام حمالت انتحاری جلوگیری  خصوصاًهای درگیر همواره از طرف

ها به حق حیات و سالمت جان افراد ملکی چندان شود که آن، دیده میدننمایند و افراد ملکی را مورد هدف قرار نده

31.9%

19.5%

15.3%

13.3%

14.9%

5.1%

25.00%
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15.62%

16.00%
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5.34%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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قتل و ترور

حمالت راکتی

حمالت هوایی

حمالت انتحاری 
جنگ های 

زمینی 

ماین های کنار 

جاده 
قتل و ترور حمالت راکتی حمالت هوایی

1396 31.9% 19.5% 15.3% 13.3% 14.9% 5.1%

1395 25.00% 22.00% 15.62% 16.00% 16.00% 5.34%

مقایسه آمار دوساله تلفات ملکی بر اساس نوع حوادث  
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 افزایش داده و ی مزدحم که افراد ملکی بیشتری حضور دارند،درجاهارا  شانیانتحارنیستند و حمالت  قائلاهمیتی 

 .دهندیمقرار  موردحملهصورت مستمر به را اهدافشان

صدمات  ی انجام حمالت انتحاری،جهیدرنتهرهای بزرگ بوده و ی اخیر شهاسالهدف اصلی حمالت انتحاری در  

در شهرهای کابل،  عمدتاً، حمالت انتحاری ۱۳۹6سال است. در  واردشدهسنگینی به شهروندان در مناطق شهری 

یگذاربمبتوان از حمله موتر نمونه می طوربهاتفاق افتاده است.  و مزار شریف ، قندهار، لشکرگاه، هراتآبادجالل

کابل رخ داد، نام برد. در این حمله فرد انتحاری موتر  ی زنبقدر چهارراه ۱۳۹6جوزای  ۱0انتحاری که در تاریخ  شده

مردم ملکی است،  و مرورهی زنبق که یکی محالت مزدحم عبور ارچهار کیدر نزدمملو از مواد انفجاری خود را 

تن از مردم ملکی  20 حداقلتن دیگر زخم برداشتند.  4۳5 واز مردم ملکی کشته  تن ۱50در اثر آن،  داد کهانفجار 

ورهای ی کشهاسفارتخانهی مردم و هاخانهها دفتر سکتور خصوصی، دید شدند. در این حمله به دهپحمله نا بعدازآن

 مالی متحمل شدند. خسارتافغانی  هاونیلیمافراد ملکی  آسیب وارد شد و خارجی

 هی زنبق کابلعکس از حمله انتحاری در چهاررا
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اری دهد که بیشترین تلفات افراد ملکی در اثر حمالت انتحنشان می سونیای کمیسیون از چندین سال به هاافتیدر

نیز تکرار شده و بیشترین تلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری اتفاق افتاده  ۱۳۹6و این الگو در سال  ردیگیمصورت 

تن در اثر  ۹26. از مجموع این رقم، اندشدهتن کشته و زخمی  ۳00۱این نوع حمالت  جهیدرنت است. در این سال

 .اندشدهتن دیگر مجروح  2075و  شدهکشتهحمالت انتحاری 

 
 کهیدرحالاست،  افتهیشیافزا %28، سهم حمالت انتحاری در ایجاد تلفات ملکی، حدود ۱۳۹5در مقایسه با سال 

از تلفات ملکی  %۳۱.۹ ،۱۳۹6در سال  حمالت انتحاری به وجود آمده، از مجموع تلفات در اثر %25 ،۱۳۹5در سال 

مجموع تلفات کشته ها زخمی ها فیصدی کشته ها
فیصدی نسبت به 

مجموع

1395 2717 624 2093 23.0% 25%

1396 3001 926 2075 30.9% 31.9%
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، افزایش دیآیمحمالت انتحاری بوده است. نکته دیگر که از مقایسه جزئیات تلفات این دو سال به دست  یجهیدرنت

بودند اما در سال  شدهکشتهتلفات  از مجموع %2۳، ۱۳۹5به مجموع تلفات است. در سال  هاکشتهنسبت  %۳4بیش از 

. افزایش سهم حمالت انتحاری و پیچیده در ایجاد تلفات دهدیماز مجموع تلفات را تشکیل  %۳0.۹، هاکشته، ۱۳۹6

، مخالفان مسلح دولت بیش ۱۳۹6هد که در سال دبه مجموع تلفات نشان می هاکشتهافزایش نسبت  نیچنهمملکی و 

 له انتحاری استفاده کرده و حمالت انتحاری آنان مرگبارتر شده است.از گذشته از تاکتیک حم

ی قبل، چندین حمله هدفمند انتحاری علیه مساجد، مراسم مذهبی و دیگر تجمعات هاسالدر ادامه  ۱۳۹6سال در 

یروان مذهب شیعه افغانستان صورت گرفت که در اثر آن به صدها تن از مردم ملکی کشته و پو  هاهزاره مرتبط با

 ر بخشدرا گروه داعش به عهده گرفته است. تفصیل بیشتر این نوع حمالت  این حمالت تیمسئولزخمی شدند. 

 جداگانه از این گزارش تحت عنوان حمالت هدفمند، آورده خواهد شد.

 جد امام زمان، خیرخانه کابلعکس بعد از حمله به مس

 

سال استفاده کرده  ۱8دهد که مخالفان مسلح دولت در بعضی از حمالت انتحاری از افراد زیر سن شواهد نشان می

ین . برخی از ااندفرستاده موردنظری هدف سوبهو با تجهیز واسکت انتحاری اطفال را برای انجام حمله انتحاری 

. حتی دهندیمکه برای چه این حمله را انجام  انددانستهینم، اندشدهبازداشتکودکان که قبل از انجام حمله انتحاری 

شود. حمالت انتحاری که متضمن استفاده از که در اثر حمله انتحاری خود نیز کشته می دانستندینمها برخی از آن

ی دیگر است، در ذات خود یک امر خالف کرامت انسانی و هاانساناری برای کشتن فرد انسانی به حیث وسیله انفج

ها آن اآگاهیو ن از معصومیت سوءاستفادهو تبلیغات مذهبی،  هاوعده، فریب کودکان با بر آنعالوه  ی است.رانسانیغ
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 است. پروتکل اختیاری مشمئزکننده، وحشتناک و دهندهتکانآنان در جهت اهداف سیاسی، عمل  یریکارگبهو 

کنوانسیون حقوق طفل در مورد منع شمولیت کودکان در منازعات مسلحانه نیز هر نوع شمولیت کودکان در صفوف 

اساسنامه محکمه جزایی در  ،بر آن. عالوه ۱منع کرده است را ی مسلحهاگروهچنین سایر نیروهای مسلح ملی و هم

ه است. مطابق این اساسنامه، سربازگیری و شدسال ممنوع  ۱5کودکان زیر سن  ی )اساسنامه رم( نیز استخدامالمللنیب

نه در ها برای شرکت فعاالها یا نیروهای مسلح یا استفاده از آنفراخواندن نوجوانان زیر پانزده سال به خدمت در گروه

 گرفته است، در برخی ازی که صورت داتیتأکبا تمام این  2.شودمنازعات مسلحانه ازجمله جنایت جنگی محسوب می

 .کنندیمی تروریستی از کودکان برای انجام حمالت تروریستی استفاده هاگروهحمالت انتحاری، 

 
 

 زمینی یهایریدرگ

، ننگرهار، میدان وردک، غزنی، فاریاب، پکتیا، قندهار ، بغالن،ندوزق خورشیدی والیات هلمند، ۱۳۹6در سال 

پالن  اتیعملشامل  هایریدرگمسلح بوده است. این  و مخالفانهای زمینی بین دولت لغمان، کنر و فراه شاهد جنگ

                                            
۱.Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of 

children in armed conflicts, 25 May, 2000, article 1 and 4. 
 .میالدی 2002، مصوب سال 26، فقره 8ماده  ،۱۹۹8مصوب  م،اساسنامه رُ .2

 جار در داخلانف که کردمتصور  .که صدای انفجار به گوشم رسید مصروف کار بودم یک شرکت خصوصی در دفتر

 ،نهان شدمپ خود کار زیممن زیر  جابجا شد،ام چوکی حتی میز و ،دفترم شکست یهاشهیش گرفت،صورت  مافتر د

دقیقه  6الی  5 باً یتقر ه اتفاق افتاده است.چ دانستمیو نم گیج شده بودم کامالً .دمیشنینم چیزی و کردینمکار  میهاگوش

ریخته  ته وشکس دفترمان یهاشهیشدیدم که تمام  .م خارج شدمبعد از دفتر کارنشسته بودم.  زدهوحشتمیز خود در زیر 

ر موت نزدیک محل انفجار . من از دفتر خود بیرون شده واندشدهسطحی مجروح  صورتبهتعداد از همکارانم  و است

در  .ودب شدهبیتخر و گرفتهآتش را دیدم که یموتر هامن به چشم خود ده .بود اپبر روز محشر .رفتم شدهیگذاربمب

مردم ملکی  شدهیمتالشجسد  هاده .توانستمینم کارکردههیچ  نم و ندسوختیمی زیادی در آتش هاانسان موترهاداخل 

 ،بودمشده  زدهوحشتمن  .زدندیم ادیو فر ادهافت ،را دیدم که در چهار اطراف محل رویداد افراد مجروح زیادی .را دیدم

 حادثه دور شدم.از محل . ک کنممک هاآنه ب توانستمینم ،من حرکت نداشت یدست پاها

یممظلوم را  یهاانسان آنفریاد  در خوابهر شب  ،رام ندارمآخواب  ،کنمیمحادثه من احساس ناراحتی  بعدازآن

 نجات بدهم. را هاآن منتوانستمن لی و ندخواستیمنجات  ک ومکه از من ک شنوم

 (بق شهر کابلزن راهیچهار شدهیگذاربمبانفجار موتر )چشم دید یکی از شاهدان عینی 
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الف نیروهای مخ خصوصاً ی درگیر هاطرفبرخی از  متأسفانه. استهر دو طرف درگیر و سایر حمالت چریکی  شده

شود. که موجب افزایش تلفات افراد ملکی می کنندیمی استفاده هاکیتاکتی زمینی از هایریدرگمسلح دولت در 

و پس از حمله، در داخل  کنندیمحمله دهد که مخالفان مسلح دولت بر نیروهای حامی دولت نشان می هاگزارش

 ازآنپس. کنندیمو یا اینکه از مناطق مسکونی بر کاروان نیروهای حامی دولت فیر  کنندیمی نینشعقبمناطق مسکونی 

ی ثقیله قرار هاسالح موردحمله، اندشده پنهانو نیروهای دولتی نیز ساحاتی را که مخالفان در آن  شدهشروعدرگیری 

بر مبنای اصول حقوق بشردوستانه  .نندیبیمو خسارت  بیآسی رنظامیغافراد ملکی و اموال  جهیدرنتو  دهدمی

ی نظامی در درون یا نزدیک هامکان قرار دادنی درگیری باید تا حد ممکن، از هدف هاطرفالمللی، هریک از بین

، سازندیمی را سپر رنظامیغنگ به دلیل اینکه افراد ی از جاوهیشاین  جهیدرنت ۱به مناطق بسیار پرجمعیت اجتناب ورزند.

 شود.المللی محسوب میممنوع بوده و نقض حقوق بشردوستانه بین کامالً

ی به انواع رنظامیغ، افراد ردیگیمصورت  هاهیقری که در محالت مسکونی و داخل هایریدرگی جهیمعموالً درنت

ر د ی زمینی بیشترین تلفات ملکی را در پی داشته است.هایریدرگ. پس از حمالت انتحاری، نندیبیممختلف آسیب 

نفر و  ۱۳۳، هاکشته. رقم اندشدهی کشته و زخمی رنظامیغتن از افراد  ۱840ی زمینی هایریدرگدر اثر  ۱۳۹6سال 

ی زمینی میان مخالفان هایریدرگر تلفات است که در اث %۱۹.5دهنده نفر است. این رقم نشان ۱707،هایزخمتعداد 

 مسلح دولت و نیروهای دولتی و حامی دولت اتفاق افتاده است.

                                            
۱.Jean-Marie Henckaerts, and Doswald-Beck Louise, Customery International Humnatarian law, page 

74. 
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بیش از  تلفات ملکی، درمجموعزمینی  یهایریدرگ، سهم جنگ و ۱۳۹5در مقایسه با جزئیات تلفات در سال 

اما این نسبت در  ،زمینی ایجاد شده بود یهایریدرگ جهیدرنتاز تلفات  %2۱.6، ۱۳۹5کاهش یافته است؛ در سال  ۱۱%

سال  به مجموع تلفات است. در هاکشتهدیگر کاهش نسبت  توجهقابلکاسته شده است. نکته  %۱۹.5به  ۱۳۹6سال 

، این نسبت حدود ۱۳۹5زمینی کشته شده بودند اما در سال  یهایریدرگاز مجموع تلفات ناشی از  %۱7حدود  ۱۳۹5

 زمینی است. یهایریدرگو  هاجنگناشی از  یهاکشته %42 کاهش ندهدهنشاناست و این  7%

ی محل هاهیقری موارد در برخدهد نیروهای دولتی در کمیسیون برخی شکایات ثبت گردیده است که نشان می

های ثقیله و گاهی بدون تفکیک بین افراد نظامی و اختفای مخالفان مسلح دولت را مورد حمالت گسترده سالح

های . یافتهشوندیم و مجروحاز مردم ملکی به شمول زنان و اطفال کشته  یدهد که در اثر آن، تعدادی قرار میرنظامیغ

ی زمینی که عامل آن نیروهای دولتی است، در اثر هادر جنگدهد که بیشترین تلفات ملکی کمیسیون نشان می

ی تحت کنترل نیروهای مخالف دولت اصابت هاهیقردر ی ثقیله بوده که از ساحات دور فیر شده و هاسالحاستعمال 

، این نوع ردیگینمی دقیق هدف نظامی صورت ریگهدفی ثقیله، هاسالحدر استفاده از  کرده است. به دلیل اینکه

ملکی، متعهد  لیسی ملی کاهش تلفاتپا شود. خوشبختانه دولت افغانستان با تصویبباعث تلفات ملکی می هایریدرگ

 العمل مشخص را وضع و اجرا خواهد کرد.های ثقیله طرزاست که غرض استعمال سالح گردیده

مجموع تلفات کشته ها زخمی ها فیصدی کشته ها
فیصدی نسبت به 

مجموع
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 های کنار جادهماین

 مسلح دولت نااست، عموماً توسط مخالف یدر آن از نوع فشار شدههیتعب یکنار جاده که مواد انفجار یهانیما

 روی بر آن قرارگرفته و هیواسطه نقل ایکه شخص و  کندیانفجار م یوقت هانینوع ما نی. اردیگیمقرار  مورداستفاده

یمعلول م ای کشدیافراد را م کیاست که بدون تفک یارو که اسلحهها ازآننی. استفاده از مافشار وارد شود نیما

نوع  نی. اکنندیاستفاده م زین شود،یم کنترل که از راه دور یولت از مواد انفجارمسلح د انمخالف ممنوع است. سازد،

که بخواهد  یهرزمان دهدیامکان م کنندهتیهستند که به شخص هدا شوندهتیهدا یهابمب قتیدر حق یمواد انفجار

دار . استفاده دوامکندیانفجار م کنترلبدون  ارد،مو یساز بوده و در برخها دستنوع بمب نیآن را انفجار دهد. اغلب ا

صورت  نیکه در ا دیخود انفجار نماها خودبهنوع بمب نیکه ا شودیباعث م یکیموارد مشکل تخن یاز آن و در برخ

معلول  ایها کشته نوع بمب نیتوسط ا یاست که اشخاص ملک شدهدهید یخطرناک بوده و در موارد یافراد ملک یبرا

 افتهیشیمخالف مسلح دولت افزا یروهاین انیدر م ریاخ یهادر سال زین یسیمغناط یمواد انفجاراز  استفاده .اندشده

 یدر موترها یسیمغناط یهانی. هرچند اکثر موارد نصب ماشودیچسبانده م هینقل طیها به وسانوع بمب نیاست. ا

هدف  زیدولت ن یاز کارمندان ملک یاست که برخ شدهدهیافغانستان بوده است، اما در موارد هم د یتیامن یروهاین

شته و ک زین یدر کنار آن افراد ملک یبوده ول یتیامن یروهایموارد هدف ن یها بوده است و در بعضنوع بمب نیچن

ت و باعث تلفا منفجرشدهی در داخل شهر و محالت عبور مرور مردم ملکی سیمغناطماین های  اکثراً اند.شده یزخم

 .گرددیم افراد ملکی

جنگ شدید بین نیروهای دولتی و طالبان جریان داشت و ما در داخل خانه خود بند مانده بودیم. از هر 

بیرون برویم. در داخل  میتوانستینماز ما از ترس جنگ و درگیری  کیچیهو  کردیمطرف مرمی اصابت 

 اتاق نشسته بودیم که ناگهان، صدای یک انفجار در نزدیک خانه شنیده شد.

ه شود. با چند نفر خود را به خانی قریه دود بلند میهاخانهمن با ترس بیرون آمدم و دیدم که از یکی از 

د برای کمک آمده بودن رساندیم و دیدیم که مرمی راکت به خانه اصابت کرده است. مردمی که موردنظر

طفل هم بودند. دو نفر دیگر نیز مجروح شده بودند.  ۳ نشانیبجسد را بیرون کشیدند که در  5از داخل اتاق، 

بگویم که آن روز در  توانمیم قدرنیابرای ما معلوم نشد که راکت از سوی کدام طرف فیر شده بود. 

 اطراف قریه ما، جنگ شدید بین طالبان و نیروهای دولتی جریان داشت.

 ۱۳۹6حمل  ،هلمند والیت، ی زمینیهایریدرگشاهدان عینی از اظهارات یکی 
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توسط مخالفان مسلح دولت در ولسوالی گیالن والیت غزنی، یک  شدهیجاسازاثر انفجار ماین  مثال در طوربه

بودند،  الو اطفها زنان ی نابود گردید و هفت تن از اعضای این خانواده که اکثریت آنطورکلبهخانواده ملکی افغان 

نیروهای دولتی بوده باشد، اما عمالً ماین به موتر  و مرورکشته شدند. شاید هدف مخالفان مسلح دولت وسایط عبور 

آن اعضای خانواده همه کشته شدند. نزد کمیسیون  جهیدرنتحامل یک خانواده ملکی برخورد کرده و منفجر شد که 

لح دولت مستقل حقوق بشر افغانستان بارها از مخالفان مس یونقضایای مختلفی شبیه این به ثبت رسیده است. کمیس

مسلح دولت  شود که هنوز هم مخالفاندیده می متأسفانهخواسته است تا از این تاکتیک کور جنگی استفاده نکنند، اما 

 .اندازندیم درخطرو جان شهروندان را  استفاده کرده شدههیتعباز ماین های کنار جاده و مواد 

داشته و  یدر پبیشترین تلفات ملکی را  انفجاری کنار جاده شدههیتعبمواد  زمینی، ماین ها و یهاجنگپس از 

ال . در سانددادهازدسترا  بدنشانیا اعضای  جانشانتعداد زیادی از افراد ملکی در اثر انفجار ماین های کنار جاده 

نفر از افراد ملکی کشته و یا زخمی شدند. در این  ۱4۳6د در اثر مواد انفجاری و ماین های کنار جاده، به تعدا ۱۳۹6

کل تلفات افراد ملکی را تشکیل  %۱5.۳نفر بوده است. این رقم،  7۹2 هایزخمنفر و تعداد  644 هامیان، تعداد کشته

فاوت کنار جاده، ت میندهد که تلفات افراد ملکی در اثر انفجار با سال قبلی نشان می ۱۳۹6ایسه آمار سال مق دهد.می

دهنده آن است که در درگیرها و منازعات مسلحانه جاری در افغانستان نشان رییتغعدماین  نداشته است. توجهقابل

 است. شدهاستفادهاز سوی نیروهای مسلح مخالف دولت از این تاکتیک نظامی مثل گذشته  خصوصبه

 

 قتل و ترور

 تنفذانماند و یا ، اشخاصی ملکی را که با دولت همکار بودهن معنا است که مخالفان مسلح دولتاین روش به ای

 .انددادهبا دولت همدست بودند، کمین نموده و با شلیک گلوله مورد هدف قرار  شدیممحلی را که گمان برده 

، اما نظر به قرائن اندنگرفتهرا مخالفان مسلح دولت به عهده  کشتارهااکثریت این  تیمسئول به شکل رسمی باوجودآنکه

فراد ا دولت صورت گرفته است.و شواهد و اظهارات خویشاوندان قربانیان این ترور و کشتارها توسط مخالفان مسلح 

رائن برخی از کنند و بر اساس قنیز با استفاده از این روش، برای از بین بردن مخالفانشان استفاده می رمسئولیغمسلح 

 است. شدهانجامنیز  رمسئولیغافراد مسلح  لهیوسبه، شدهیزیربرنامهتلفات ملکی با استفاده از ترور و قتل 

، رفتیموچ که از شهر هرات به سمت والیت غور یک عراده موتر نوع فالینک ۱۳۹6جوزا  6در تاریخ 

ی از مناطق ولسوالی ادرسکن والیت هرات در قریه شیرزاد با ماین کنار جاده که توسط مخالفان مسلح کیدر

تن از سرنشینان فالینکوچ به شمول زنان و  ۱0دولت کارگزاری شده بود، برخورد کرد. در اثر این حادثه، 

 ۱۳۹6جوزا  ،هراتوالیت مجروح شدند.                           تن دیگر  6اطفال کشته و 



4۱ 

 

ه ب طور مثالبه. اندکردهترور  سلح دولت، مالامامان مساجد رااست که مخالفان م شدهگزارشدر بعضی موارد 

راه ولسوالی حصه دوم کوهستان توسط افراد مسلح  ریدر مسریس شورای علمای والیت کاپیسا  ،۱۳۹6سنبله  ۱8تاریخ 

از ژورنالیستان  تنکی ،۱۳۹6سرطان  در ماهدر نمونه دیگر،  شد. کشته باشند،مخالفین مسلح دولت  رودیمگمان  که

 هیردر قاسد همین سال، مخالفان مسلح دولت  در ماهترور شد.  نامعلومورزیده کشور در والیت بغالن توسط افراد 

تن دیگر را مجروح کردند. در تاریخ  6و  ربارانیتکتیا داخل یک مسجد شده و سه تن از نمازگزاران را پزاور والیت 

مرغاب والیت غور به دلیل اینکه از انتقال  در منطقهنفر از مردم ملکی را  ۱7، گروه داعش تعداد ۱۳۹6سرطان سال  ۳

به  یجمعدسته به شکلرا  هاآن و همهی نموده بودند، دستگیر کرده خوددارسالح و مهمات نظامی برای این گروه 

 قتل رساندند.

و  ، زابل و هلمند ترورندهارقافراد ملکی تنها در والیات ن از ت ۳00 در حدوددهد که های کمیسیون نشان مییافته

از تلفات افراد ملکی در اثر ترور  %۱۳.۳حدود ، ۱۳۹5در طول سال  شدهیآورجمعبر اساس معلومات . اندشدهکشته

تن از افراد ملکی  ۱255دهی، به تعداد وره گزارشدتالش برای قتل هدفمندانه صورت گرفته است. در جریان این  و

نفر بوده است. مقایسه  406 هایزخمنفر و تعداد  84۹، هاکشته. تعداد اندشدهبا استفاده از این شیوه، کشته و یا زخمی 

حدود  ،دهد که تلفات افراد ملکی از طریق ترور و تالش برای قتل هدفمندبا سال قبل از آن نشان می ۱۳۹6آمار سال 

از مجموع تلفات ملکی در اثر ترور و قتل صورت گرفته بود، در  %۱6، ۱۳۹5در حالی در سال  یافته است.کاهش ۱5%

 کاهش یافته است. %۱۳.۳، نقش این روش و تاکتیک به ۱۳۹5سال 

 حمالت راکتی

یمل فیر مقاب جانببهسنگین مانند هاوان  نسبتاًی هاسالحهای درگیر حمالت راکتی به این معنا است که طرف

فراد ملکی که ا هاییمکان که در مناطق مسکونی یا. پرتاب راکت در مواردی به اهداف نظامی اصابت نکرده، بلکنند

تلفات  گیری عامل اصلیشود. خطا در نشانهمی ملکی باعث تلفات افراد جهیدرنتکه  کندیمدارند، برخورد  وآمدرفت

هم گروهای مخالف مسلح دولت و هم نیروهای حامی  هاراکت. عامالن پرتاب استافراد ملکی در اثر پرتاب راکت 

دولت هستند. هر دو طرف منازعه هم نیروهای دولتی وهم مخالفان مسلح دولت، در استفاده از حمالت راکتی از 

یمقرار  را تحت حمالت راکتی گریکدساحات تحت تصرف ی های زمینیدر جنگ بعضاًنگرفته و احتیاط الزم کار 

تلفات ملکی شمرده  وهای دولتی نیز یکی از عواملحمالت راکتی نیر که دهدیمهای کمیسیون نشان یافته. دهند

، مورد شوندیمر کرده و مخفی ی آن فراسوبهی را که مخالفان مسلح هاهیو قرمحالت  نیروهای دولتی گاهیشود. می

 و باعثکرده منازل مسکونی مردم ملکی اصابت  حمالت گاهی بر نیا .دهندیمثقیله قرار  یهاو سالححمالت راکتی 

ربانی این ی مکاتب قو حت هادر خانههستند که  و اطفال. بیشترین قربانیان حمالت راکتی زنان گرددیمتلفات ملکی 
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در  د.شوجانی دارد، باعث خسارات مالی هنگفت نیز می تلفاتعین اینکه  در. این نوع حمالت اندشدهنوع حمالت 

کل تلفات افراد ملکی را تشکیل  %۱4.۹نفر در اثر حمالت راکتی کشته و زخمی شدند که  ۱400، به تعداد ۱۳۹6سال 

در  .اندبرداشتهنفر دیگر زخم  ۹76تن کشته شدند و  424دهی، دهد. در اثر حمالت راکتی در این دوره گزارشمی

در سال  کهیدرحالاست.  افتهیکاهش %7، سهم حمالت راکتی در ایجاد تلفات ملکی، حدود ۱۳۹5مقایسه با سال 

کاسته شده  %۱4.۹بود، امسال سهم حمالت راکتی به  جادشدهیاحمالت انتحاری  جهیدرنتاز تلفات ملکی  ۱6%، ۱۳۹5

 است.

 
 حمالت هوایی

موضوعات  نیتریجنجالتلفات افراد ملکی به یکی از  واردکردنی گذشته به خاطر هاسالحمالت هوایی در 

، در برخی گرفتیمالمللی صورت توسط نیروهای بین معموالًبود. حمالت هوایی که  شدهلیتبدسیاسی در کشور 

تیرگی روابط دولت افغانستان با  سازنهیزمی حتو  رهبرانو این امر باعث خشم  شدیمموارد سبب تلفات افراد ملکی 

ت هوایی ها، حمالی و تغییر نقش آنالمللنیببا کاهش نیروهای  ریاخ یهاسالآمریکا شده بود. در  متحدهاالتیادولت 

ی موسوم به حمایت قاطع دست به المللنیبهنوز در بعضی موارد نیروهای  حالنیدرعاست.  افتهیکاهش نسبتاً نیز

 شود.سبب تلفات افراد ملکی می بعضاًکه  زنندیمحمالت هوایی 

 افتیردالمللی ، نیروهای هوایی افغانستان با حمایتی که از سوی جامعه بین۱۳۹6سال  خصوصبهی اخیر هاسالدر  

، این نیروها از کمبود حالنیدرع را افزایش داده است. برای انجام حمالت هوایی ایی خودتوان روزروزبهکرده است، 

در  روهاین مسئله باعث شده که این نییشرفته مجهز نیستند و اپ یتکنولوژو هنوز به  بردهرنجامکانات تخنیکی 

سر  جنوب قریه بر سمت دراز نزدیک قریه ما بر پوسته اردوی ملی که  مدند وآطالبان  .صبح بود 7ساعت 

 طرفبه های خود از قریه فرار نموده وکلیموترسا بعد از حمله، سوار هاآند. فیر نمودن ،یک تپه موقعیت دارد

در داخل  هااکثریت مرمی .قراردادمرمی های هاوان  آتشپوسته اردوی ملی قریه ما را زیر  بعدازآن .کوه رفتند

ه ویلطاشی خود بودم که مرمی بر بام انداختن به مو هکاعلف و  من مصروف .دکرهای مردم اصابت باغ و درقریه 

از  هگوننیا نشوم. رخاکیز کامالًتا  قراردادمبغل دیوار  در خود رامن  .ما فروریخت طویلهبام  اصابت کرد و

از حرکت  فعالً  .سیب دیدآمهره کمرم  ،شکست میپاکیاثر این حادثه عالوه بر اینکه  در ، امانجات یافتممرگ 

نیم؟ به کی فریاد ک !من بیچاره شدم م که هر دو از بین رفت.داشتشیری  راه بروم. دو رأس گاو توانمینمافتادم و 

 م؟رسیدمن به این حال  چرا ؟کرده بودیمه گناه ما چ که از کی پرسان کنیم؟

 ۱۳۹6سرطان  والیت میدان وردک،حمالت راکتی،  انیاز قربانرات یکی اظها
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ال گذشته س، در هاگزارشقرار ی دقیق هدف نظامی به مشکل روبر گردد و باعث تلفات افراد ملکی گردد. ریگهدف

ده است. این افزایش تعداد شاز نیروهای زمینی، حمالت هوایی زیادی علیه مخالفان مسلح انجام به هدف حمایت

، دولت افغانستان تالش کرده است که دقت و حالنیدرعاما  دهدیمحمالت، احتمال تلفات افراد ملکی را افزایش 

 ی از حمالت هوایی کاهش یابد.احتیاط بیشتر، تلفات ملکی ناش

ی دولت افغانستان در جهت کاهش تلفات ملکی ناشی از حمالت هوایی، تلفات افراد ملکی در هاتالش باوجود

در  .کاهش چشمگیر و معنادار نداشته استالمللی در این سال اثر حمالت هوایی نیروهای هوایی افغان و نیروهای بین

تن کشته و زخمی شدند که  48۱درمجموع  المللینیروهای افغانستان و نیروهای بین ، در اثر حمالت هوایی۱۳۹6سال 

 .تن دیگر زخم برداشتند 2۱8تن کشته و  26۳دهد. از این میان، کل تلفات افراد ملکی را تشکیل می %5.۱ باًیتقر

شده  دیائتحمالت هوایی سیاسی ملل متحد )یوناما( افزایش تلفات ملکی ناشی از  معاونتساالنه دفتر  در گزارش

 ۱تن کشته و زخمی ثبت نموده است. 6۳۱ ،20۱7است. این دفتر رقم تلفات ملکی ناشی از حمالت هوایی را در سال 

در کمیسیون، هم تعداد تلفات ملکی کمتر از تعدادی است که یوناما اعالم کرده  شدهیآورجمعاما بر اساس آمار 

که در مقایسه با آمار سال قبل، تلفات سال  شودحاصل می ، این نتیجه۱۳۹5سال و هم از طریق مقایسه با آمار  است

 کاهش یافته است. %5ولو اندک و در حدود  ۱۳۹6

ی نیروهای چنان بر اقدامات احتیاطمستقل حقوق بشر بر تجهیز نیروی هوایی به امکانات پیشرفته، هم  کمیسیون

یمالمللی نیز همچنان کمیسیون از نیروهای بین .کندیم دیتأکبیشتر از جان و مال افراد ملکی  حفاظتهوایی به هدف 

                                            
۱. https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-2017-un-report-suicide-attacks-

and-ieds-caused-high-number. 

باد آلبه شهر جالهار ننگروالیت  را از ولسوالی ده باال پسرم را روان کردم تا اعضای فامیل مامن 

 .دنبیننسیب آ ،ه داعش جریان داشتو گروی که بین نیروهای دولت نگیدر ج تا آنانانتقال دهد 

راه  ریدر مس. حرکت کردند آبادجاللشهر  طرفبهما از ولسوالی  تن از اعضای فامیل ۱۱سرم با پ

ای فامیل من شامل سه مرد، سه تمام اعض بمباران شد وتوسط نیروهای امریکایی  موتر حامل آنان

زخمی شد. روز بعد، من از شهر  زن کیو زن، چهار طفل همراه یک دریور موتر کشته شد 

 م.را دفن نمودی امد تیکه تیکه شده اعضای خانوادهاجسا باد به ولسوالی ده باال رفتم وآجالل

 ۱۳۹6یان حمالت هوایی، والیت ننگرهار، میزان یکی از قربان یهاگفتهاز 

https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-2017-un-report-suicide-attacks-and-ieds-caused-high-number
https://unama.unmissions.org/afghanistan-10000-civilian-casualties-2017-un-report-suicide-attacks-and-ieds-caused-high-number
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 معلومات استخباراتی از و دری کامل با نیروهای زمینی افغانستان، عملیات هوایی را انجام داده در هماهنگتا  خواهد

 دقت الزم بکار گرفته شود تا پیروزی نظامی به قیمت جان شهروندان ملکی افغانستان تمام نشود.

 هارسانهه: حمله بر 

ی و آزادامنیت  شهروندان جامعه از حق زندگی، حق المللی حقوق بشر، خبرنگاران مانند سایربر اساس موازین بین

فعاالن  المللی، خبرنگاران وشخصی و حق آزادی بیان برخوردار هستند. بر مبنای معیارهای حقوق بشردوستانه بین

. مطابق کنوانسیون دهندیمو بخشی از افراد تحت محافظت را تشکیل  شدهشمردهی افراد ملکی ازجملهای رسانه

ورنالیستان و ژ تنهانهقرار بگیرند.  حمالت نظامی ی نباید هدفمانند دیگر افراد ملک ایفعاالن رسانه جینوا، چهارگانه

ض جدی مقررات ها نقنظامی قرار بگیرند، بلکه هرگونه تهدید علیه آن موردحملهنباید  افراد ملکی عنوانبهخبرنگاران 

ی رنظامیغاد ا افربا قصد حمله علیه آنان ی انیرنظامیغبشردوستانه است. بر مبنای اساسنامه رم، حمالت عمدی بر ضد 

 ۱شود.ده و جزء جرائم جنگی محسوب میدر جنگ نقش ندارند، ممنوع بو ماًیمستقکه 

راوان داشته ی فهاتالشی و خبرنگاران ارسانهبیشتر امنیت فعاالن  نیتأمی اخیر دولت افغانستان برای هاسالدر 

ونت علیه ی به قضایای خشدگیروند رسو حکومت،  هارسانهاست. در دو سال گذشته پس از تشکیل کمیته مشترک 

 یا تحت بررسی است. شدهیبررسی خشونت هاپروندهبخش وسیعی از  و خبرنگاران سرعت گرفته و نگارانروزنامه

 نیتأم ینهیدرزمدولت افغانستان ای وجود دارد و ی فعالیت آزادانه رسانهنهیدرزمی جدی هاچالشهنوز  ،حالنیدرع

 هارسانهدر  و شدههیتههای که توسط نهادهای مربوط گزارش .موفق نبوده است ،هانگاران و کارکنان رسانهامنیت خبر

ن مشکالتی زیادی در این زمینه وجود داشته و خشونت علیه فعاال تاکنوندهند که در افغانستان نشان می به نشر رسیده

 های آزاد افغانستانرسانه کنندهتیحمانهاد نی؛  در حال افزایش بوده است. بر اساس گزارش مرورزمانبهای رسانه

مورد  2۱ مورد ازجمله ۱66به  (۱۳۹6 مالی مطابق سال) 20۱7در سال  ایعلیه فعاالن رسانه بارتعداد حوادث خشونت

دهنده خوانده و از حکومت افغانستان تکانل سا نیدر ا  ها علیه خبرنگاران راخشونت رآما این نهاد است. دهیرسقتل 

 2.نگاران را بگیردها و روزنامهخواهد تا با استفاده از هر ابزار قانونی جلو خشونت علیه رسانهمی

را  یارسانهبشری فعاالن  یهایآزادکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همواره تالش داشته است که حقوق و 

و خبرنگاران هم  یارسانه، به وضعیت فعاالن هاآنعمومی که در  یهاگزارشخاص قرار دهد. عالوه بر  موردتوجه

                                            
 .۱۹۹8، جز ب، مصوب سال 8، ماده ۱۹۹8، مصوب رُم. اساسنامه ۱

2. http://nai.org.af/dr/category/news/ ۱۳۹6 تاریخ نشر ۱۱ جدی 

http://nai.org.af/dr/category/news/
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ه است ک کردههیته« وضعیت حق آزادی بیان در افغانستان»، در دو سال اخیر گزارش خاص در مورد شودمیتوجه 

 .ودشمیمربوط  یارسانهو مشکالت خبرنگاران و فعاالن  هاچالشبه  عمدتاً

 .شودمیاشاره  ۱۳۹6در سال  هارسانهحمله به  یهانمونهدر ادامه این گزارش، به برخی از 

 عنوانبه عالً فو  بود کارکرده المللیبین یهارسانهبا  هادرگذشتهبغالن، اسداهلل کهزاد که  تیوال در حادثه کیدر 

 ۱۳۹6ثور  ۱7 کشنبهیتوسط تفنگداران ناشناس صبح  ،داشت تیفعال تیدر آن وال یخبرنگار آزاد و فعال مدن کی

، دفتر ۱۳۹6ثور  27در تاریخ  .دیگلوله به قتل رس کیبا شل تیوال نیمرکز ا یدر شهر پل خمر اشخانه یکیدر نزد

نفر زخمی شدند.  ۱4کشته و  دو نفرو در اثر آن  قرارگرفته موردحمله آبادجاللرادیو و تلویزیون ملی در شهر 

ویزیون لداعش بر ساختمان ت گروه گر،ید یستیترور دادیدر رو این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. مسئولیت

تن  ستیب از شتریب وکشته  ونیزیتلو نیاز محافظان ا تنکیاهلل،  بینق دیس نآ جهیدرنت کهکرد حمله  در کابلشمشاد 

 .اندشده یزخم گرید

در مرکز والیت غور، رادیو سرحد در اثر حمله افراد ناشناس به آتش کشیده شد و در آن  2/۱0/۱۳۹6در تاریخ 

از مردم، نهادها، شوراها و مسئولین رادیو سرحد  تعدادی ی رادیو حریق گردید.ارسانهوسایل ارتباطی و امکانات 

دفتر والیت غور کمیسیون  ی بهانامهدر  والیت غور، چند روز پس از آتش گرفتن این رادیو از سوی افراد ناشناس،

رزیابی ا ی صدای آزادی بیان در والیت غورسازخاموش، حمله به این رادیو را به هدف مستقل حقوق بشر افغانستان

 مجدد آن شدند. یسازفعالکرد و خواستار 

 هدفمند تو: حمال

گروه طالبان ضمن درگیری با نیروهای دفاعی و امنیتی دولت  ازجملهقبل مخالفان مسلح دولت  هایدر سال

 ینهادهاا ی المللیبینافغانستان، گاهی بر افراد ملکی نیز حمله کرده و آنان را به اتهام همکاری با دولت، مؤسسات 

و به  ندهدفم صورتبهکه گروه خاصی اجتماعی  شدیم. کمتر موردی پیدا رساندندیممدنی مجروح ساخته و به قتل 

فاوت جدی ت صورتبهقرار بگیرند. با ظهور گروه دولت اسالمی یا داعش، وضعیت  موردحملههویت خاصشان  دلیل

سیستماتیک و هدفمند حمالت خود را علیه اقشار خاص ساماندهی و اجرا  صورتبهو این گروه بارها و  داکردهیپ

ا قصد ب انیرنظامیغ، انجام حمالت عمدی بر ضد یریگروگانگ، رمماده هشتم اساسنامه  بر اساس کهیدرحال .اندکرده

الحاقی آن، بوده  یهاپروتکلو  ۱۹4۹چهارگانه جینوا مصوب  یهاونیکنوانساز موارد جدی نقض  هاآنحمله علیه 

ه و حمالت نداشت المللیبینبه قوانین بشردوستانه  هیچ اعتنایی ، گروه داعششودیمو از زمره جنایات جنگی محسوب 

 و اهل تشیع انجام داده است. هاهزارهجمعیت قومی  خصوصبهمتعدد و گسترده علیه افراد ملکی 
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حمالت خورشیدی  ۱۳۹4از سال توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  شدهیآورجمعمعلومات  بر اساس

در  شدت یافت. یدیخورش ۱۳۹5در طول سال ت و این حمال آغازشده افغانستان مذهبعهیش یهاهزاره مسلحانه علیه

ن ای و در اثر حمالت متعدد مسلحانه و حمالت انتحاری سال قبل ادامه یافته به همان شدتحمالت داعش  ۱۳۹6سال 

هدف اصلی این حمالت یک گروه خاص  ،کمیسیون یهایبررس بر اساسزیادی کشته و رخمی شدند.  یاعدهگروه، 

 یهاهیاعالمبوده است. چنانچه که گروه دولت اسالمی )داعش( با نشر  مذهبعهیش یهاهزارهیعنی  قومی و مذهبی

یان به هویت قومی و مذهبی قربان رسماًخود  یهاهیاعالمحمالت را به عهده گرفت و در  اکثریت تیمسئول ،مطبوعاتی

 .اندکردهاشاره

 ۱۳۹4سال که در طول سه سال گذشته )از  دهدیمن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشا و ارقام هاگزارش

 787در اثر حمالت متعدد کشته شدند و به تعداد  ،ملکی بودند هاآنکه همه  هاعهیشتن از  4۳7 درمجموع( ۱۳۹6تا 

به گروگان گرفته شدند  هاهزارهتن از  62سال گذشته در چندین مورد به تعداد  سهدر طول . اندشدهتن دیگر مجروح 

 یریگروگانگبرخی از موارد دیگر  این در حالی است کهفجیع و وحشیانه به قتل رسیدند.  طوربه هاآنکه بعضی از 

و نهادهای  هارسانهاز چشم  خ داد که اغلبکوچک نیز در طول چهار سال گذشته ر یهاگروهانفرادی و یا  طوربه

 .است دورمانده مدنی و حقوق بشری

های مطبوعاتی متعدد از گسترش حمالت هدفمند علیه با نشر اعالمیهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

گرایی و افراطجل با اتخاذ تدابیر الزم تا ه استاز دولت افغانستان خواستشهروندان ملکی ابراز نگرانی کرده و همواره 

 یهاهیالماعکمیسیون از طریق نشر  نیچنهمبکوشد.  شیازپشیبندان امنیت شهرو نیتأمو در  گرفتهاسالمی را 

که هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی از زمره جنایت جنگی محسوب شده و عامالن آن  ه استمطبوعاتی اعالم داشت

 ه است.عامالن این قضایا مورد تعقیب عدلی قرار نگرفت تا حال اکثر متأسفانهیرند. اما باید مورد پیگرد عدلی قرار بگ

نموده و  برخورد هاهزارهتاکنون با هوشیاری با قضایای کشتار هدفمند  افغانستانو مسئوالن دولتی  شهروندان

 نیأمتگسترش یابد. حکومت وحدت ملی برای به وجود آمده و تفرقه قومی و مذهبی  در افغانستان که اندنگذاشته

قبل از فرارسیدن  ازجملهتالش نموده است. پیروان مذهب اهل تشیع  خصوصبههمه شهروندان مذهبی  مراسمامنیت 

 نیتأم منظورهبمذهبی اهل تشیع، جلسات هماهنگی متعدد میان شهروندان شیعه و مسئوالن دولتی افغانستان  یهامناسبت

کامل مانع  صورتبهت اس نتوانستهها این تدابیر و تالش ،ا تمام آنچه گفته شدب. شودیمامنیت و ایجاد نظم، برگزار 

 یهاهزارهعلیه  متعدد حمالت ،۱۳۹6. در طول سال حمله داعش بر مراسم و تجمعات مختلف مدنی و مذهبی بشود

تن دیگر از افراد ملکی  ۳0۹، کشته شدند و تن از افراد ملکی 24۱به تعداد  درمجموعصورت گرفت که  مذهبعهیش

 :شودیمشرح داده  مختصراًجداگانه  طوربهاین قضایا  برخی از مجروح شدند. جزییات
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سه فرد مسلح انتحاری بر مسجد الزهرا واقع در  25/۳/۱۳۹6شب تاریخ  ۹ساعت  باًیتقر حمله بر مسجد الزهرا:

ست یها تن از پیروان مذهب اهل تشیع غرض احیای شب قدر در شب بحمله کردند که ده یدر حالشهر کابل  6ناحیه 

تن از  2فرد ملکی به شمول  ۱4 فرد ملکی کشته و ۳به اثر این حمله،  مسجد جمع شده بودند. و یکم ماه رمضان در

 ن پولیس مجروح شدند.منسوبا

از  دو تنهنگام نماز  شام 8حوالی ساعت  ۱۳۹6اسد  ۱تاریخ  شنبهسهروز  قضیه مسجد جوادیه هرات:

مودند ن اقدام نمازگزاران بر یراندازیتوارد مسجد جوادیه شهر هرات شدند. آن دو نخست به انتحاری  کنندگانحمله

 نتحار کردند.در میان مردم ا انتحاری خود را کنندهحملهانداختند. در ادامه دو  در بین نمازگزاران نارنجک بعداًو 

 .تن دیگر زخمی شدند 66 ند، کشته ویز بودن طفل 5که در میان ایشان  تن از افراد ملکی ۳8 ،این حمله در درمجموع

به دلیل اینکه صحنه حمله  لکی بوده وو مجروحان افراد م هاکشتهد. همه داشتن ۱8نیز سن کمتر از  هایزخمنفر از  8

انتحاری در مسجد جوادیه هرات، قسمت مردانه مسجد بوده است، در این حادثه هیچ زن و دختر کشته یا زخمی نشده 

 است.

قریه میرزاولنگ  ۱۳۹6اسد  ۱4بر  ۱۳مخالفان مسلح دولت شب : پلکشتار قریه میرزاولنگ والیت سر

در حدود  ونیروهای دولتی خارج نموده و دست به کشتار افراد ملکی زده  از کنترلولسوالی صیاد والیت سرپل را 

 .اندندی به قتل رسجمعدستهبه شکل بعد  برده و اسارت به ز مردم ملکی راتن ا 40

 4 حداقل ۳/6/۱۳۹6خ روز جمعه مور بعدازظهر قهیدق 20یک و  ساعت بر مسجد امام زمان خیرخانه: حمله

ن دروازه مسجد امام زمان واقع در ناحیه داعش بعد از کشتن دو تن از محافظاگروه تروریستی  ن انتحاریتن از مهاجما

 . درنتیجه شلیک مستقیم مهاجمان و انتحارمسجد شلیک نمودند نمازگزارانشهر کابل داخل مسجد گردیده و به  ۱۱

 ۹ وزن  20 تن از مردم ملکی به شمول 50 در حدود طفل کشته و 4 زن و 18تن از افراد ملکی به شمول  31 ،هاآن

 مجروح شدند.طفل 

 مانده است امام زمان در خیرخانه کابل، مبهوت طفلی که در جریان حمله به مسجد
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از  تنکی 28/7/۱۳۹6ه مورخ روز جمع بعدازظهردقیقه  ۳0شش و ساعت  برچی: مسجد امام زمانحمله بر 

 کهیدرحالشهر کابل  ۱۳مسجد امام زمان واقع در ناحیه  در داخلن انتحاری گروه تروریستی داعش مهاجما

 یهجیدرنت. ندمنفجر کردکرده و خود را در میان جمعیت نمازگزار  حمله ،ف ادای نماز شام بودندواران مصرنمازگز

تن  48 و، کشته مردم ملکی بودند هاه آنطفل که هم ۳زن و  4تن از نمازگزاران به شمول  74 این حمله انتحاری،

 شدند. طفل مجروح 4و زن  5شمول ه ب دیگر

 ی که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفتکابل بعد از حمله ۱۳مسجد امام زمان در ناحیه 
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قبل از ظهر مورخ  دقیقه 40و  ۱0حدود ساعت  افغان: یو خبرگزار انیتب یمرکز فرهنگحمله بر 

به  بودند و عیمذهب اهل تش روانیها پنآ تیکه اکثر یتجمع از مردم ملک کیبر  یمهاجم انتحار کی 7/۱0/۱۳۹6

نموده  ییگردهما انیبت یافغانستان در مرکز فرهنگ هب یشورو ریروز تجاوز اتحاد جماهجدی سالگرد  6هدف بررسی 

این حمله که بر ساختمان مشترک مرکز فرهنگی تبیان و خبرگزاری صدای افغان صورت  یجهیدرنت. کردحمله  ،بودند

 شدند. زن مجروح ۱۳به شمول  گریتن د ۹0 طفل کشته و ۱ زن و 4به شمول  یتن از مردم ملک 5۱ گرفت،

 از عزیزان خود هستند. یهانشانهبعد از حمله به مرکز تبیان، مردم در جستجوی 

 
 ۱۳۹6 در سالداعش  ، گروهداعش بر تجمعات پیروان مذهب اهل تشیع افغانستان گروه عالوه بر حمالت هدفمند

 شود:ا نیز بر مردم ملکی انجام دادند. در اینجا به چند مورد اشاره میدیگر ر یو قصدچندین حمله هدفمند  یالدیم

تاریخ  بعدازظهردقیقه  45یک و ساعت وانان در هوتل قصر نوین شهر کابل: مدنی ج بر تجمعحمله 

جلسه شبکه جوانان  و شهر کابل شده 4تل قصرنوین ناحیه داخل هو خواستیم یک مهاجم انتحاری 25/8/۱۳۹6

، ه داخل هوتلب دورواما قبل از  .مورد هدف قرار دهد ،که به حمایت از والی بلخ تدویر یافته بود را سرتاسری افغانستان

شد، مواد انفجاری خود را منفجر کرد که در اثر آن، و دستگیر می سط پولیس شناساییتو زمانی که مهاجم انتحاری

 ، مجروح شدند.شمول یک طفله تن از مردم ملکی ب 2۳ فرد ملکی کشته و 4ن پولیس و تن از منسوبا ۱5
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اثر انفجار مواد  در ۱۳۹6 ۱0/۱0در تاریخ  :حمله بر مراسم جنازه در ولسوالی بهسود والیت ننگرهار

ملکی  کنندگانشرکتاز تن  ۱5 ،گان ولسوالی بهسود والیت ننگرهاردر مراسم جنازه یکی از باشند شدههیتعب انفجاری

 مله را گروه داعش به عهده گرفت.حاین  تیمسئولتن دیگر مجروح گردیدند.  ۱4و کشته 

 : اقدامات پیشگیرانهز

 در منازعات مسلحانههای درگیر طرفافغانستان،  المللیبینتعهدات ملی و  بر اساس چنانکه در فصل اول بیان شد،

الحاقی  یهاپروتکل، ۱۹4۹نوا یچهارگانه ج یهاونیکنوانس. حفاظت کنند یرنظامیغجان و مال افراد  ازمکلف هستند 

یمهای درگیر را ملزم طرف ،حقوق بشردوستانه عرفی المللیبینموازین و  جزائی المللیبین، اساسنامه محکمه آن

این  هاییافتهند. یری کنپیشگ یرنظامیغبه افراد ملکی و اموال  الزم، از آسیب یهااطیاحتبا در پیش گرفتن تمام  سازد

-مخالفان مسلح دولت و هم از سوی نیروهای حامی دولت  لهیوسبهکه تلفات افراد ملکی هم  دادیمگزارش نشان 

اتفاق افتاده است. حاال در آخرین قسمت از این فصل، خوب است این موضوع بررسی شود که  -البته به میزان نابرابر

 ؟دانزدهد و دست به اقدام پیشگیرانه نجلوگیری از افزایش تلفات ملکی داری برای اارادهدرگیر،  یهاطرف

 من .رفت مسجد طرفبهبرای ادای نماز جمعه  و کردلباس خود را تبدیل کرد، شوهرم حمام 

دم ، دیشدمرونیباز خانه  .یک انفجار قوی خانه ما را تکان داد گهانکه نا دادمیمطفل خود را شیر 

نان من با دیگر ز .شوداز داخل مسجد دود باال می که تمام زنان همسایه ما هم بیرون شده بودند و

جروحان م و افتاده بود ارانزنمازگد قطعه قطعه شده طرف اجسا، هر مسجد رفتیم طرفبههمسایه ما 

زیاد، جسد شوهرم را  یمن هم بعد از جستجو ی عزیز خود بود.در جستجو. هر کس زدندیمفریاد 

ختم. شوهرم را از انگشتر دستش شنا .نبود شیپاکی و که نیم سر، نیم صورت کردم دایپ یدر حال

 نانلقمهکیو وان بود فرزندان یتیم شدند. شوهرم کراچی و شدم همن بیو ؛رین من تباه شدیزندگی ش

بعضی . میخوریمچای  نان خشک و اکثراً ،نان خوردن نداریم فعالً .کردیمپیدا حالل برای ما 

داخل  را در شوهر منچرا  ؟کرده بودیمگناه  هما چ. دهندیمما  بهکمی نان مقدار  هاهیهمسا هاوقت

 چرا؟مسجد شهید کردند؟ 

 شهر کابل ۱۱همسر یکی از قربانیان حمله انتحاری در مسجد امام زمان، ناحیه 
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 یکاهش تلفات افراد ملکی برخی اقداماتی را رو منظوربه اخیر دولت افغانستان یهاسالدر  دولت افغانستان:

 یطورکلبها ام ،کرد یریگجهینتاین اقدامات  فوری تیمؤثردست گرفته است. هرچند زود است که در مورد کارایی و 

 واقع گردد. مؤثرد در آینده توانمیگفت که این اقدامات با پیگیری جدی  توانمی

 در است.لیسی ملی کاهش تلفات ملکی تصویب پا ،۱۳۹6در سال  دولت افغانستان شیستاقابلیکی از اقدامات  

 المللیینبحقوق بشردوستانه  تیرعاو این پالیسی دولت افغانستان تعهد قوی خود را غرض حفظ جان مال مردم ملکی 

لفات اقدامات در کاهش ت این قیو تطبکه بدون شک رعایت  اندنمودهرا تصویب سلسله اقدامات  یک اظهار نمودند و

دهای امنیتی لکی که توسط نهاپالیسی ملی کاهش تلفات م و تصویب از طرح ونیسیکم خواهد بود. مؤثرافراد ملکی 

حمایت  مسکونی، در مناطقسلحه ثقیله ا فاده ازاستکاهش  بمباردمان هوایی و کاهش از و نمودهاستقبال  ،شدههیته

 .کندیم دیتأکو احتیاط بیشتر در انجام عملیات در این مناطق  بر محدودیت نموده و

ین ا تلفات افراد ملکی تشکیل داد. جلوگیری و کاهش منظوربهیک بورد خاصی را  ۱۳۹5 سالدر دولت افغانستان 

کشور،  دفاعی و امنیتی یهاارگانمتشکل از و  جادشدهیای اسالمی افغانستان حکم ریاست جمهور بر اساس که بورد

ی راجع به تلفات افراد ملک یهاگزارش. تمامی نهادهای امنیتی موظف هستند که تا فعالیت خود را آغاز کرده است

شورای امنیت ملی از طریق بورد جلوگیری و کاهش تلفات افراد را به دفتر شورای امنیت ملی ارائه نمایند تا دفتر 

بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی که اهش تلفات افراد ملکی تالش کند. جلوگیری و ک ، در جهتملکی

الیسی جامع پ ازجملهو  جلسات منظم برگزار کردهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در آن عضویت دارد، 

ثبت دیگر از اقدامات م یهانمونه ازجمله این بورد است. یهاتیفعالنتیجه  هش تلفات افراد ملکیوگیری و کاجل

یون مستقل کمیس استعمال اسلحه ثقیله نام برد. انجام حمالت هوایی و طرزالعملتصویب از  توانمی افغانستان دولت

تطبیق شده و زمینه کاهش  هایریدرگ جریانی در انستانحقوق بشر افغانستان امیدوار است که این اقدامات دولت افغ

 تلفات ملکی را فراهم سازد.

د حفاظت از افراد ملکی اعالمیه مطبوعاتی در مور مانند سال قبل از آن، گروه طالبان چند ۱۳۹6سال در  طالبان:

ییارادبه افراد ملکی و  داد تار رسید، به افراد خود دستور به نش شانینترنتیاکه در سایت  هاهیاعالمو در این  صادر کرد

 ازجمله عامه را یهاییداراو  یرنظامیغمتعدد خود محافظت از افراد  یهاهیاعالمعامه آسیب نزنند. گروه طالبان در  ها

علیه دولت  شانینظام یهاتیفعالدر جریان  عمالً افراد متعلق به گروه طالباناما  اهداف محوری خود خوانده است،

در  شدهیگذاربمب آمبوالنس نفجارا. نمونه بسیار مشخص، اندنکردهن و مال مردم ملکی محافظت از جا ،افغانستان
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 7 در تاریخ یگذاربمبدر این های خبری به گزارش رسانهاست.  نزدیک شفاخانه دی وزارت داخله ودروازه ورو

 ۱زخمی شدند. نفر دیگر ۱58 کشته و کینفر از افراد مل ۹5 حداقل که طالبان مسئولیت آن را پذیرفت، ۱۳۹6دلو 

حمله را طالبان به عهده / مسئولیت شدهیگذاربمبوالنس حمله انتحاری با استفاده از امب

 گرفت.

 
ه در حقوق ی کبا تعریف ،شودمیافراد ملکی که توسط گروه طالبان ارائه  توجه داشت که تعریفالبته باید 

 تمام افرادی را اًبیتقر، خود یهاهیاعالم. طالبان در برخی از است، تفاوت دارد شدهرفتهیپذاز افراد ملکی  بشردوستانه

را جزء اهداف نظامی خود  هاآنو  پندارندیم، دشمن یرنظامیغبا دولت افغانستان همکاری کنند، اعم از نظامی یا که 

بلکه در  ،اندداشتهرا اعالن  یرنظامیغافراد  خود این تعریف نادرست از یهاهیاعالمکه در  تنهانه. طالبان کنندیمتلقی 

 هاشفاخانه رب، اندشدهطالبان کشته و زخمی  لهیوسبهملکی  مأموران ؛اندکردهحمله  یرنظامیغبارها بر اهداف  عمل نیز

کمیته صلیب  ازجمله المللیبینخیریه  مؤسساتحتی کارمندان  ی از سوی آنان حمله شده است،ملکی دولت ساتیتأس و

هدف  وجهچیههبتحصیلی که  مؤسسات مراکز تعلیمی و ،انددهیرسبه قتل  و قرارگرفته موردحمله المللیبینسرخ 

 ازجمله یرنظامیغ در محالت حمالت انتحاری بدون تفکیک بارها از سوی طالبان تهدید شده است. ،نظامی نیست

صدور چند  زجبهبنابراین واضح است که  نظامی طالبان است. شدهشناخته یهاروشکانتیننتال، یکی از انترهوتل 

 اعالمیه در مورد ضرورت حفاظت از افراد ملکی، اقدام عملی پیشگیرانه جدی از سوی طالبان صورت نگرفته است.

 یکس رصی مردم افغانستان است. این گروه هشخ تیو امنزادی آ ، یک تهدید جدی برایگروه داعش داعش:

دشمنی گروه داعش با روشنفکران،  .شماردیمرا مجاز  همکار آن نباشد، دشمن تعریف کرده و کشتن آنان را که

                                            
۱. http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42843696 

http://www.bbc.com/persian/afghanistan-42843696


5۳ 

 

 تمام مردم پیرو مذهب اهل تشییع را دشمن خطاب حاًیصرفعاالن مدنی و اهل تشیع از دیگران بیشتر است و این گروه 

از  بارخونخورشیدی چندین حمله  ۱۳۹6بیان شد، در سال در بخش قبلی . چنانکه داندیمرا مجاز  هاآنکرده و قتل 

. گروه نداشدهو صدها نفر در اثر این حمالت کشته و زخمی  شدهانجامسوی داعش بر پیروان این مذهب در افغانستان 

 نکرده است. انیرنظامیغداعش، تفکیک افراد ملکی از نظامی را نپذیرفته و هیچ تالش برای پیشگیری از کشتار 

   



54 

 

 

 

 

 

 هاشنهادیپی و ریگجهینتفصل سوم: 

 .شودیمارائه  ی الزمشنهادهایپو سپس  شدهانیبی ریگجهینتنکات برجسته در قالب  ر این فصل ابتدا برخی ازد

 یریگجهینتالف: 

 جانبهمههو تنها در سایه صلح، رعایت  تلقی کرده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، صلح را امر ضروری

گ نیست و نبود جن صرفاً، صلح افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر ازنظر حالنیدرع. داندیمحقوق بشر را ممکن 

 سال اخیر، صلح پایدار محقق خواهد شد. بنابراین ۱6عدالت و حفظ دستاوردهای حقوق بشری  نیتأمفقط در صورت 

 ،گردد، چون تجربه نشان داده است که صلح بدون عدالت نیدر هر نوع پروسه صلح و مصالحه عدالت نباید قربا

 د.باقی خواهد مان یافتنیندستصلح پایدار، آرزوی  ،برقراری عدالت ای میان دو جنگ است و بدونوقفه

ی مخالف هاگروه خصوصاًدر منازعات مسلحانه ی درگیر هاطرف که دهدمینشان  ۱۳۹6گزارش سال  هاییافته

یی هاوهیشو  اهکیتاکتاز  در جنگ عمالً  وتوجه جدی نداشته  بشردوستانهبه موازین حقوق بشر و حقوق  ،مسلح دولت

 ۱۳۹6ال تلفات ملکی در افغانستان در طول س جهیدرنتشود. که باعث افزایش تلفات افراد ملکی می اندکردهاستفاده 

 است. واردشدهی جدی هابیآس انیرنظامیغ یهاییداراادامه داشته و به جان، سالمتی و قبل  یهاسالمثل 

. اما این کاهش نیز شودمیتلفات ملکی مشاهده  درمجموع، شاهد کاهش اندکی ۱۳۹5هرچند در مقایسه با سال 

بر اساس  است. آمدهدستبه هاکشتهبا افزایش در آمار  زمانهم اندک و ناچیز است و از سوی دیگر سوکیاز 

در طول  است. یافتهکاهش %۹خورشیدی نسبت به سال قبل  ۱۳۹5های این گزارش تلفات افراد ملکی در سال یافته

 4۱4۱ انیم نیکه از ا ه استدی( رسیزخم 6۱74کشته و  ۳2۳۹نفر ) ۹4۱۳به  یآمار تلفات افراد ملک یدوره زمان نیا

 و نشدهثبتاز تلفات ملکی در کمیسیون  %26.6عامل  .اندبوده طفل هاآنتن  26۹2زن،  هاآنتن  80۳مرد،  هاآنتن 

گروه طالبان  %57دولت )های مخالف مسلح از تلفات افراد ملکی گروه %65.2عامل  درمجموعنامعلوم مانده است. اما 

 .ستبوده احامیان دولت  تلفات ملکی، نیروهای دولتی و %7.8گروه داعش( و عامالن  %8.۱و شبکه حقانی و 
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یدی، . بر اساس سال خورشاندگذاشتهی نیز قربانی داده و سال خونین را پشت سر ارسانهفعاالن  ۱۳۹6طول سال  در

آمار میالدی  20۱7آزاد در طول سال  یهارسانه کنندهتیحماآمار جداگانه در دست نیست، اما به گزارش نی؛ 

 است. دهیرسمورد قتل  2۱ مورد ازجمله ۱66 به یارسانهخشونت علیه فعاالن 

اهش تلفات ملکی ک حداقلیا  ی از نکات مثبت این است که دولت افغانستان برای پیشگیری از تلفات ملکیکی

به دلیل همین پالیسی های احتیاطی است که سهم نیروهای طرفدار دولت  احتماالً  اقداماتی را روی دست گرفته است.

ی مخالف مسلح هاگروهبرخی از  کاهش یافته است. %45ت به سال قبل حدود ارتکاب تلفات ملکی نسب افغانستان در

، اما نیروهای متعلق به اندکرده دیتأکاز افراد ملکی  حفاظتبر  شانیمطبوعات یهاهیاعالمدر  نکهیباوجودامثل طالبان 

 نتیجه حتمی آن افزایش تلفات ملکی است. که کنندیماستفاده  یهاکیتاکتو  یهاوهیشاز  عمالً  هاگروهاین 

 هاشنهادیپ ب:

روهای های این گزارش، موارد زیر را به دولت افغانستان، نیکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای یافته

 هاشنهادیپتا این  خواهدیمی درگیر هاطرفو از تمامی  کندیمی مخالف مسلح دولت پیشنهاد هاگروهی و المللنیب

 را تطبیق و اجرا نمایند.

ی هاپروتکل ینوا،ج ۱۹4۹ی هاونیکنوانسن مسلح دولت باید مفاد ی درگیر به شمول مخالفاهاطرف تمام (۱

ی المللنیبمقررات حقوق بشردوستانه عرفی را رعایت و به تمام قواعد بشردوستانه  و رم، اساسنامه الحاقی آن

 شدهه تخطی کنند تیمسئولنوع تخطی از این قواعد، موجب هر  د.نمنازعات مسلحانه احترام بگذار در جریان

 ی در تمام حاالت، شرایط و زمان قابل پیگرد والمللنیبو مرتکبان نقض حقوق بشر و حقوق بشردوستانه 

 تعقیب عدلی است.

منوع ب رساندن به افراد و اموال ملکی می درگیر باید متوجه باشند که کشتن افراد ملکی و آسیهاطرف تمام (2

 هاوشرشود که از هدف قرار دادن افراد غیرنظامی دست بکشند و از است. به مخالفین مسلح دولت توصیه می

 خودداری کنند. جداشود، ی که سبب تلفات افراد ملکی میهاکیتاکتو 

که از استخدام  شودمیخواسته  یطورجدبهمخالفان مسلح دولت  خصوصبهدرگیر  یهاطرفاز همه  (۳

جلوگیری نماید و در آینده از معصومیت و ناآگاهی اطفال برای پیشبرد  شانیجنگاطفال در صفوف 

 استفاده نکنند. اهدافشان

 تنفذ ملکی و، ترور و قتل مسافران، افراد مهایریگگروگانشود که به ن مسلح دولت توصیه میبه مخالفا (4

 ی صحرایی نزنند.هامحاکمهبه  دستنیازادهند و بیشتر پایان  دینی یهاتیشخص
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زعات یان منای در جرالمللنیبشود که به موارد نقض حقوق بشردوستانه از دولت افغانستان خواسته می (5

موده و مورد ی را شناسایی نالمللنیبو تمام مرتکبان نقض قواعد حقوق بشردوستانه  مسلحانه رسیدگی کند

 د.تعقیب عدلی قرار ده

 رمسئولیغی را برای خلع سالح افراد مسلح مؤثرشود که اقدامات قانونی و از دولت افغانستان خواسته می  (6

ی المللنیبمرتکب نقض حقوق بشردوستانه  را که رمسئولیغی نیروهای مسلح هایخودسراتخاذ نماید و جلو 

 .، بگیردگردندیم

کمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار آن است که دولت افغانستان در رسیدگی به قضایای نقض حقوق  (7

 همکاری نموده و اسناد، شواهد و مدارک جدی صورتبه یالمللنیبی با محکمه جزایی المللنیببشردوستانه 

 ی کرده و به آن محکمه بسپارد.آورجمعمربوط به قضایای جنایات جنگی را 

ور موازین منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کش به تماماز گذشته  شود که بیشنستان خواسته میافغااز دولت  (8

 آموزش دهد. سیستماتیک صورتبه ی راالمللنیبحقوق بشر و حقوق بشردوستانه 

ی را المللنیبملی و  انسان دوستانهی هاکمکشود تا ی پیشنهاد میالمللنیبی هاسازمانبه دولت افغانستان و  (۹

 .اند، توزیع کنندها بیجا شدهر جنگی که در اثهاخانوادهاشخاص و  عادالنه بین صورتبههماهنگ نموده و 

 دهیدبیآسی هاخانوادهدولت افغانستان باید با تصویب قانون جبران خسارت، پرداخت غرامت به افراد و  (۱0

 تضمین نماید. عمالًرا  نموده و حق جبران خسارت مندقاعدهناشی از منازعات مسلحانه را 

سیون ی که با کمیانامهتفاهمشود تا در جهت تطبیق کامل می تقاضای دفاعی و امنیتی کشور هاارگاناز  (۱۱

ن اظران مؤثری الزم را برای نظارت هاسهولت، تالش نموده و اندکردهمستقل حقوق بشر افغانستان امضاء 

 کمیسیون فراهم سازند.

امنیت تمام شهروندان کشور  نیتأمبرای  مسئولکه منحیث یک دولت  شودیم خواستهاز دولت افغانستان  (۱2

 را فراهم سازد. و فرهنگی دینی از مراسم لیو تجلاقدامات الزم را روی دست گرفته و امنیت اجتماعات 
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