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 2020در سال  یگزارش ساالنه تلفات افراد ملک

 یالدیم

 مقدمه: 

های نظم سیاسی، اجتماعی  شیرازه ،کشور را نابود کرده مردم و های اقتصادیبنیه توان و بیش از چهار دهه جنگ و خشونت در افغانستان،

 جاست کهاین است؛  دهسنگینی را بر مردم افغانستان تحمیل کر بزرگ و های جانی، روانی و مالیتلفات و هزینه و و فرهنگی را فرو پاشیده 

بازترین خواستۀ مردم کشور  ترین و مبرم تأمین صلح عادالنه و پایدار، به مهم نابسامانیسبدل شده است. جبران و  ها، به فضای ازی این 

سیاسی و اجتماعی    و ساختارهای  رهبران   شهروندان،و معنادار    پیوستههم بههای  آمیز و تالشزیستی مسالمتدیگرپذیری و هم، هم زآمیصلح 

 کشور وابسته است. 

پُرچالش  خونین و میالدی نیز، سال 2020در کشور، سال  و خشونت اما، با تأسف، خالف توقع و امید مردم افغانستان به صلح و ختم جنگ

نقشی در ایجاد و تداوم جنگ و منازعه    که هیچ  ،گناه کشورتعداد زیادی از مردم ملکی و بی  ،برای مردم ملکی افغانستان بود. در این سال

 ده است.ش د های بزرگ وارآسیب های عامه و خصوصی، به ملکیت وشده  قربانی، عمدیگونۀ به جویان، حتا گاهاز سوی جنگندارند، 

اصول و   تکرار،به  ،نیز  میالدی   2020در سال    جوانب جنگ در کشور،  که  ،دهدمی  نشان  مستقل حقوق بشر افغانستان  های کمیسیونیافته

 اند.فجایع بزرگی آفریده جان و مال افراد ملکی، به حفظ توجهیبا بی ده،کربشردوستانه را نقض الملل حقوق بین بنیادینقواعد 

  در گونۀ میانگین،  میالدی، به  2020دهد که در سال  شدۀ تلفات افراد ملکی در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میآمار ثبت 

و  8  ،روزهر شبانه  ملکی کشته  افراد  از  دیگر    15  تن  در  است.شده    زخمیتن  مردم  است  حالی  این  بشر   ،که  کمیسیون مستقل حقوق 

ند اهطالبان خواست  ویژه از گروههب  جنگ،های  از طرف  با تأکید و تکرار  ،المللیبین  و ساختارهای  هاسازمان  و  جامعۀ مدنی کشور  افغانستان،

 نباشند. شاندادن عزیزانتر از این شاهد ازدستبیش دفاع کشور،و بی تا مردم ملکی ندکنتوافق  ،بسآتش  تحقق برختم جنگ وکه 

های  رویه از ماینبی  ۀاز جمله استفاد  های درگیر،جنگی طرف  هایو روش  هاکتیک اتهای پیش،  همانند سال  میالدی نیز  2020در سال  

حمالت هوایی  و    های زمینی جنگ  حمالت راکتی، حمالت انتحاری،  مند،های هدفکنار جاده، ترور و قتل  شاریهای فمغناطیسی، ماین

 تلفات و خسارات هنگفت به جان و مال مردم ملکی شده است. سبب

ویژه از کودکان، قربانی هها و درمجموع مواد منفجرناشده، در نقاط مختلف کشور، از مردم ملکی بگاهی سرگلوله شایسته یادآوری است که گاه

سازی ساحه از  گیرد. بر بنیاد پروتکل الحاقی پنجم کنوانسیون اوتاوا، هر گروهی که بر یک ساحه تسلط دارد، مکلف به تطهیر و پاک می

هایی که در این  بقایای انفجاری جنگ است. هرگاه گروه مسلط برساحه، ظرفیتِ و توان تکنیکیِ تطهیر را ندارد، باید به مؤسسات و ساختار

دوش سازیِ ساحه مدد بجوید؛ درغیر آن مسئولیت عواقب و پیامدهای ناگوار آن، بهزمینه مأموریت دارند، مراجعه کند و از آنان برای پاک

 گروه مسلط بر ساحه است. 

،  میالدی(   2020  تا ختم  2009سال    آغاز   )از  سال اخیر  12در  تنها  دهد که  های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می یافته

 زخمیتن  62067تن کشته و  31425 ، که از این میاننداکشته و زخمی شده شمول زنان و کودکان تن از افراد ملکی، به  93492مجموعاً 

 .نداشده

  ملکی در مدت   افراد  و امکان دارد که تلفات  دهد را نشان می  بشر افغانستانمستقل حقوق  شده در کمیسیونآمار، تلفات افراد ملکیِ ثبتاین  

 . این باشدتر از ، بیشیادشده
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  بشردوستانه الملل  قواعد حقوق بین  گونۀ مکرر و طی سالیان متمادی، از اصول اساسی وبه  های درگیر،طرف  با تأسف  که  دهدارقام باال نشان می

 اند.توجه نکرده  ،طوری که الزم استنمردم ملکی، آ  حق حیاتِ ها، بهدر جریان جنگ و عدول کرده

 اننآهای  تا حیات مردم ملکی و دارایی  جویان تفکیک قایل شوند طرفین درگیر جنگ، میان افراد ملکی و جنگ است که باید  این در حالی  

ها و وسایل جنگی،  انتخاب شیوهدر    جویاند. جنگنو یا هم انفرادی، مورد هدف قرار گیر  گروهیملکی، نباید به گونۀ    افرادمحفوظ بماند.  

های جنگی، اصل تناسب را ها و شیوهجویان باید در استفاده از سالح بشردوستانه، جنگ الملل  بنیاد حقوق بین  حق نامحدودی ندارند. بر

 ند، ممنوع است. شوجراحات و آالم غیرضروری می  سببکه  یهایها وشیوهرعایت کنند و استفاده از سالح 

. باید به حق  استتوانند سهم بگیرند، ممنوع  گیرند و یا نمیها، یا افرادی که دیگر در منازعه سهم نمیشدهتن و یا کشتنِ تسلیم ساخمجروح 

ه شود. کارمندان صحی، تسهیالت  زاردجویان اسیرشده و افراد ملکی، احترام گحیات، وقار، کرامت انسانی، حقوق فردی و افکار سیاسیِ جنگ 

د و هر نوع  گزارده شوهای، صلیب سرخ، هالل احمر یا کرستال سرخ، احترام  از تعرض مصون است و باید به نشان  ،هانقلیۀ آنطبی و وسایل  

 . استها، جداً ممنوع ها و حمله بر آننشاناین سوءاستفاده از 

بشردوستانه )اصل تفکیک، اصل تناسب، اصل ضرورتِ نظامی و   المللباید به اصول اساسی حقوق بین جنگهای که تمامی طرف خالصه این

 گو باشند. پاسخ و در مقابل اعمال خود گزاردهاصل برخورد انسانی(، احترام 

 روش تحقیق 

افغانستان همواره تالش کرده از نظر محتوایی مطابقِ  هایاست که تحقیقات و گزارش  کمیسیون مستقل حقوق بشر  معیارهای    خود را 

آوردها، های موجود، دستمعیارهای علمی و تحقیقی تهیه کند و واقعیت  بنیادِ  المللی و از نظر روش و میتودولوژی، برشدۀ ملی و بینپذیرفته

 بازتاب دهد.  طرفانهبی  معیاری و  گونۀدوستانه، به بشرالملل  بشر و حقوق بین های احتمالی را در حوزۀ حقوقحلرو و راهها، موانع پیشکاستی

با دقت الزم ثبت و    ، ورزداین نهاد ملی تالش می  بخش بررسی ویژۀ  افراد ملکی شده است،  تلفات  که تمامی وقایع جنگی را که سبب 

 مستندسازی کند. 

های کشور را تحت پوشش  ، تقریباً تمام والیت خویش  تیدفتر والی  6دفتر ساحوی و    8با استفاده از    مستقل حقوق بشر افغانستان،  کمیسیون

وگو کند و ابعاد و جزئیات  بررسی کرده، با قربانیان و شاهدان عینی از نزدیک گفت  محل رویدادها  کوشد تلفات افراد ملکی را دردارد و می

یابی به آمار دقیق تلفات افراد ظران کمیسیون، برای دستن، نایچند. همکنبرداری و نوشته ثبت  گونۀ کامل، از طریق عکاسی، فلمقضایا را به

گان را دریافت  باختجانو  هاکرده، فهرست زخمیاند، مراجعه جاها منتقل شده شود قربانیان به آن هایی که گمان برده میملکی، به شفاخانه

والن امنیتی و سایر مراجع، مقایسه شده و صحت فهرست، شده توسط مسئتر، این فهرست با فهرست تهیهند. در ادامه برای دقت بیشکنمی

وگو نیز گفت  هازخمیگان و باختجان حادثه، شاهدان عینی، نزدیکانِ هایها، با زخمیگیرد. افزون بر شفاخانهمورد دقت و بازنگری قرار می

که ابعاد پیچیده  مواردی  آورند.  عمل میبهبازدید    شدگان نیزتر، ناظران، از قبرهای کشتهبرای دقت بیشدر صورت لزوم و  شود و حتا  می
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،  اندهای الزم برخورداربشردوستانه از مهارتالملل مورد مستندسازی قضایای نقض حقوق بین  که در  ه،بررسی ویژ ، اعضای تیمدنداشته باش

و قابل   مرجع مستقل از سوی سه حد اقل که شودنزد ما معتبر شمرده می ایییاقض د.کنقضیه را مستندسازی  شود تامی به ساحه فرستاده

 د. شوتأیید  اعتماد،

در مورد جزئیات قضایا، از چندین منبع محلی، کوشند  که از لحاظ امنیتی، دیدار از محل واقعه ممکن نباشد، ناظران کمیسیون می در صورتی

 دست آورند.  به معلومات الزم را ..خبرنگاران و. مردم و متنفذان محلی،قربانیان،  ها، بازماندگانزخمی  شمولبه

، به دفتر  معلوماتیی ما، اطالعات را برای درج در بانک  و، ناظران ساحبودنِ آنو اطمینان از واقعی  معلوماتدقیقِ    بررسیِ مقایسه و  پس از  

یا دو  سال، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجۀ آن در قالب یک    هر  در نیمه و پایان  علومات یادشده،فرستند. ممرکزی کمیسیون می

 شود.ه میئگزارش ارا

 دیمیال 2020تلفات افراد ملکی در سال 

رفت  که توقع میطوری  و تلفات افراد ملکی،ها  وگوهای صلح جریان داشت، میزان خشونت که گفت آنبا    ، میالدی  2020سال    در   با تأسف،

 تلفات افراد ملکی شده است. سبب ،جنگ جوانبهای نظامی کتیک ااز ت یعدادت کاهش نیافته و

بارآن  با افغانستان  بار،که  بشر  حقوق  مستقل  ملکی  ،کمیسیون  افراد  تلفات  تداوم  مورد  بین  در  حقوق  و  جنگ  قواعد  از  عدول  الملل  و 

توافق برسند،    دایمی به   فراگیر و  بسبر یک آتش  زودترکه هرچه    دولت افغانستان خواسته است  نگرانی کرده و از طالبان و  ابراز  بشردوستانه،

 ند. اهدشقربانی  کودکان، شمول زنان وبه ،گناههزاران انسان بی وخشونت ادامه یافته  جنگ وبدبختانه 

و قابل قبول ندارد و طرفین    توجیه منطقی  گونه،هیچ   صلح،  وگوهایگفتدر جریان    ویژه به  ها،و تداوم خشونت   جنگ   استمرار  که  واضح است

 . جانبه، تفاهم کننددار، فراگیر و همهبس دوامجنگ باید هرچه زودتر به آتش 

 کیــ میزان تلفات افراد ملالف 

بوده است.  کشورمردم ملکی  شهروندان عادی و برای پُرچالش  خونین و سال ،نیزمیالدی  2020دست آمده، سال با توجه به آمار و ارقام به

 های زیادقربانی  بشردوستانه،الملل  ند نبودنِ طرفین جنگ به اصول و قواعد حقوق بین بو پا  زاهای جنگی تلفاتها و شیوهکارگیری روش به

در    ،میالدی  2020سال    طیدهد که  بشر افغانستان نشان می . آمار کمیسیون مستقل حقوق کشور گرفته استملکی    از شهروندان و مردم

اند. این رقم،  شده  زخمیتن دیگر    5542و    جان باختهتن    2958اند؛ که از این میان  تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده  8500جموع  م

  به  مجموع  در  ،میالدی  2019در سال    . شمار تلفات افراد ملکیدهددرصدی را نشان می 21میالدی، کاهش    2019در مقایسه به سال  

 تن زخمی بود. 7955تن کشته و  2817 املش که رسید؛می تن  10772

انتخابات ریاست جمهوری بود ومیالدی،    2019درسال   با راهن روندآکردن  گروه طالبان غرض مختل   افغانستان شاهد برگزاری    اندازیِ ، 

 ده بود. شملکی  زیاد افراد تلفات سبب ،حمالت گسترده
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کشته و    تن  8500  ، بهمجموع تلفات افراد ملکیمیالدی،    2020در سال  ،  در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان  شدهطبق آمار ثبت 

،  شدگانو زخمی  تن از کشته   95که جنسیت    . الزم به یادآوری استاست  طفل  2019زن و    847مرد،    5539شامل  رسد، که  می  زخمی

 تثبیت نشده است.  تشخیص و

یی جا نماند و آمار دقیق از تلفات افراد  خرج داده است که هیچ قضیهها را به  ستقل حقوق بشر افغانستان، آخرین تالشکه کمیسیون مبا آن

نقاط دوردست کشور و یا در ساحاتی که در کنترل حکومت   ویژه در ، بهاز قضایا  یتعداد  هم بعید نیست کهکش شود، اما با آنملکی پیش

 .باشدارش بازتاب نیافته در این گز نیست، افغانستان

 .دهدرا نشان میدرصد کاهش  13میالدی،  2019به سال  نسبت، 2020رقم تلفات ملکی زنان در سال 

  رسد، کهمی تن 847 ، بهزنان ملکی ، مجموع تلفاتمیالدی 2020در سال شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، طبق آمار ثبت 

کشته   282رسید که شامل  می  تن  974  زنان به  ملکی  مجموع تلفات  میالدی،  2019  در سال  شود.می  ، تن زخمی  517کشته و    330شامل  

 بود. تن زخمی 692و 

، میالدی 2019نسبت به سال  ،2020تلفات اطفال در سال دهد که آمده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان میدست آمار به

را دربر    زخمی  1454کشته و    565رسد، که  میتن    2019  به  ، مجموع تلفات اطفالمیالدی  2020سال  درصد کاهش یافته است. در    25

 بود.  زخمی  2251 تن کشته و 445شامل  رسید، کهمی تن 2696میالدی، مجموع تلفات اطفال به  2019که در سال درحالی گیرد؛می

ۀ ما شمرده جامع  هایترین بخشپذیرآسیب   شک ازکه بدون    ،و زنان  کودکانای  بر  میالدی نیز  2020  سال  بر بنیاد آمار فوق، آشکار است که

تنها نه   کودکان کشور،زنان و    .بار بوده است، سال خون نندکها محافظت  از آن  کهشرط دارند    قید وبیو طرفین جنگ مکلفیت    شوندمی

جنگ  مستقیم  بهاقربانی  بل  دست  نیز،  غیرمستقیم  گونۀند،  از  سربا  خانوادهدادن  ویرانبزرگ  ،شانهای پرست  جنگ  این  بار  و   گرترین 

 گردند. را متحمل می سوزخانمان 

 

 ی ــ عامالن تلفات افراد ملکب

افغانستان،کمیسیون مستقل حقوق  را در    هبشردوستان الملل بین  معیارهای حقوق  قواعد و  خواسته است که  جنگاز طرفین    بارها،  بشر 

مخالفین مسلح   ویژههای جنگ، به تمامی طرف هنوز هم  که    آشکار استقرار دهند و سبب تلفات افراد ملکی نشوند، اما    شانمحراق توجه 

 دفاعو بی  ملکی  افراد  تلفات  سببهای خود ادامه داده و  ، به جنگ هبشردوستانالملل  بین   حقوققواعد جنگ و  دولت، بدون توجه به رعایت  

 شوند.می

 درصد کاهش به  40درحدود    ،ناشی از حمالت گروه طالبان  تلفات افراد ملکیِ  در  ،میالدی  2020که در سال    ،دهدمی   نشان  ما  هاییافته

سال    . در استشهرهای بزرگ کشور بوده    انتحاری آن گروه در   چیده و یعدم انجام حمالت پ  ،علت این کاهش  . به باور ماعمل آمده است

، آمار  میالدی  2019که در سال  حالی  در  ؛اندکشته و زخمی شده  ،تن از افراد ملکی  4567  جمعاً   ،انبه اثر حمالت گروه طالب  ،میالدی  2020

 رسید. تن می 7727به  شدگان افراد ملکی توسط این گروه،کشته و زخمی
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 2020در سال  یگزارش ساالنه تلفات افراد ملک

 یالدیم
عمل درصد کاهش به  21 ،ملکی ناشی از حمالت گروه داعش افراد در تلفات بشر افغانستان،شده در کمیسیون مستقل حقوق طبق آمار ثبت 

، 2019اند. در سال  تن از افراد ملکی، در نتیجۀ حمالت گروه داعش کشته و زخمی شده  403میالدی، جمعاً    2020است. در سال    آمده

 رسید.تن کشته و مجروح می 515تعداد مجموعی تلفات افراد ملکی از سوی این گروه به 

 رونما شده است. درصد کاهش  16 دولت افغانستان، المللیحامیان بین حمالت نیروهای دولت واز در تلفات افراد ملکی ناشی 

؛ در  تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده بود 1490اً مجموع و دولت افغانستان، المللیاثر حمالت نیروهای بین  در ،میالدی 2019سال  در

 رسد. میتن کشته و زخمی  1249به  ،میالدی 2020در سال  راد ملکی از سوی این نیروها،تلفات اف رقم کهحالی

حدودا بیشتر از دوچند   مسئولیت نگرفته است،  ی در زمینه،هیچ گروه  آن معلوم نیست و  یندر تلفات افراد ملکی که عامل  با تأسف،  ،اما

 ت.کننده اسشود، که این سخت نگراندیده میافزایش  ( درصد 117) 

بشر، تعداد زیادی از افراد ملکی شامل مدافعان حقوق  است.گیر یافته  افزایش چشم  میالدی،  2020در سال    ،در کشور  مندهای هدف قتلترور و  

ن اکثریت این  عامال  ده وشترور    ،توسط افراد مسلح ناشناس  ،مدنی  ۀکارمندان ادارات ملکی دولت، علمای دین، خبرنگاران و فعالین جامع

 .خواهیم پرداختدر بخش دیگر این گزارش  ،تر این نوع تلفات ملکیتفصیل بیشبه  است. قضایا شناسایی نشده

درصد توسط گروه  53میالدی،    2020از مجموع تلفات افراد ملکی در سال    ،بشر افغانستانهای کمیسیون مستقل حقوق یافته اساس   بر

صورت گرفته است. عامل   درصد توسط گروه داعش 5و    افغانستان  المللی دولتبین ان  درصد توسط نیروهای حکومتی و حامی  15طالبان،  

های کنر، خوست، پکتیکا و  والیت   نیروهای پاکستانی در  پراکنیراکت  ، در اثردرصد تلفات  2  و  استدر صد تلفات افراد ملکی نامعلوم    25

 .ستاه صورت گرفت ،کندهار

تن کشته  1523 شاملاند، که تن از افراد ملکی، در اثر حمالت گروه طالبان، قربانی شده  4567 ،مجموع در میالدی،  2020در جریان سال 

 .استتن زخمی  3044و 

تن    863تن کشته و    386  شوند، کهشمرده می  تن از افراد ملکی  1249زدن به  ، مسئول آسیب دولتالمللی  بین نیروهای دولتی و حامیان

 .دگیررا دربرمیزخمی 

 است. تن زخمی 243تن کشته و  160، که دربرگیرندۀ اندتن از افراد ملکی کشته و زخمی شده 403از اثر حمالت گروه داعش، 

 است، هیچ فرد و گروهی مسئولیت نگرفته و   تن زخمی  1250تن کشته و    857  ، که شاملتن از افراد ملکی  2107  شدندر قبال قربانی

  ، در اثر پرتاب راکت از افراد ملکی  دیگر  تن  174و    دعاملین آن را شناسایی کن  است  نتوانسته  تان هممستقل حقوق بشر افغانس  کمیسیون

 گیرد.را دربرمی  تن زخمی   143تن کشته و    31  های کنر، خوست، پکتیکا و کندهار، قربانی شده است، کهتوسط نیروهای پاکستانی، در والیت

 

حقوق   و معیارهای  به اصول  ، در افغانستان  های جنگکه متأسفانه تمامی طرف   شود،حت دیده میوضااز آنچه که تا کنون مرور کردیم به

رعایت    و  خود را متعهد به احترام  وارههمدر سطح گفتار و بیان،  اند. هرچند دولت افغانستان،  پابندی الزم را نداشته  ،بشردوستانهالملل بین

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000
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عامالن نامعلوم 

طالبان  نیروهای دولت  ینیروهای بین الملل گروه داعش عامالن نامعلوم  ی راکت های پاکستان

مجموع 4567 1188 61 403 2107 174

زخمی 3044 841 22 243 1250 142

کشته  1523 347 39 160 857 32

میالدی2020تفکیک تلفات ملکی از لحاظ عامالن آن درسال 

مجموع زخمی کشته 
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 2020در سال  یگزارش ساالنه تلفات افراد ملک

 یالدیم
دهد که نیروهای بشر افغانستان نشان میهای نظارتی کمیسیون مستقل حقوق ست، اما یافتهدانسته ا  هبشردوستان  الملل بین   اصول حقوق

 اند.شده  بشردوستانهالملل و عدول از موازین حقوق بین دولتی نیز به سهم خود، سبب تلفات افراد ملکی

واضح است که تعریف آنان ند، اما کنداد میفراد ملکی قلمنرساندن به اآسیب ، ظاهراً خود را متعهد به یهایاعالمیه با صدورگروه طالبان نیز 

 . ، سازگاری چندانی ندارددر زمینه هبشردوستان الملل بین تعریف حقوق با از افراد ملکی،

 حوادث ــ تفکیک تلفات ملکی بر اساس نوع ج

تناسب« در استفاده از وسایل نظامی، کشانیدن دامنۀ جنگ در  جنگی، رعایت نکردن »اصل  مردود و غیرقابل قبول هایدادن به شیوهادامه

از مایناستفادۀ بی  ،اهداف نظامی و ملکی  عدم تفکیک دقیق میان،  و مزدحم  محالت مسکونی   های فشاریِ مغناطیسی و ماین  هایرویه 

ها مسئولیتی در قبال سرگلوله و بی  پذیرشدن مردم ملکیتوجه به آسیب   نظامی، بدون  هایجاده، عدم رعایت »اصل احتیاط« در عملیاتکنار

 در افغانستان است. ویژه مخالفین مسلح دولتجنگ، بهتلفات افراد ملکی توسط طرفین  عمدۀ از عوامل و مواد منجرناشده،

حمالت راکتی،    مند،های هدففجره، ترور و قتلها و مواد منهای درگیر، از جمله استفاده از ماینهای مورد استفادۀ طرفها و روششیوه

 ترین میزان تلفات افراد ملکی در کشور شده است.بیش سببحمالت هوایی، به ترتیب،  و های زمینیحمالت پیچیدۀ انتحاری، درگیری

 :کنیممی یاد ،وجود آمدن تلفات افراد ملکیاز چند شیوۀ جنگی و چگونگی به ،گونۀ نمونهبه

 خودساخته: کنارجاده، مغناطیسی و فشاریِ هایمایناستفاده از 

است، که    افغانستان  های جنگی مخالفان مسلح دولتمغناطیسی و خودساخته )موتربمب(، از شیوه  ،جادهکنار   فشاریِ  هایاستفاده از ماین

 شود. همواره سبب تلفات افراد ملکی می

ترین ارقام تلفات افراد ملکی، ناشی از  میالدی، بیش  2020دهد، که در سال  بشر افغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوق یافته

های انفجار ماین  اثر  در  است،  زخمی  1649کشته و    923  ، که شاملتن  2572های کنارجاده بوده است، که مجموعاً   انفجارات و ماین

میالدی را    2020سال  ل تلفات ملکی در  درصد کُ 30  ،این رقم  . اندشده  قربانیشده،  های مغناطیسی و مواد منفجرۀ تعبیهکنارجاده، ماین

تن از افراد    3136میالدی، مجموعاً    2019در سال    دهد.درصد کاهش را نشان می  17میالدی،    2019گیرد و در مقایسه با سال  دربرمی

  های کنارجاده، کشته و زخمی شده بود.ملکی، از اثر انفجار ماین

 ،د که در اکثریت مواردشومی  سبب  تواند ورا از هم تفکیک نمی  ملکی  نظامی و   افراد و وسایط  جاده، کنار  های فشاریماینواضح است که  

براساس قواعد عمومی حقوق   .دسازمالی وارد می  خسارات هنگفت جانی وبه مردم ملکی،    د وکننانفجار می   ملکی  ۀوسایط نقلی  بنابر عبور

ممنوع بوده و   ند، کامالً شوتمیز نمیاز هم تفکیک و  ملکی    اهداف نظامی و  در آن  جنگی که  یهاکتیک ااستفاده از ت  ،بشردوستانهالملل بین

 شود.ته میخطر انداختن عمدی مردم ملکی دانس در

وسایط    و یا  های نظامیهحمله بر پایگا  از آن در   د وکنمواد منفجره را در بین وسایط نقلیه جاسازی می  ،ن مسلح دولتامخالف  ، وقتی نیچنهم 

تر از  این تاکتیک، بیش  د.شومالی مردم ملکی می  تلفات جانی و  سبب  شود و« رعایت نمیتناسب»  اصلد،  نکناستفاده می  نیروهای دولتی

 شود. سوی طالبان استفاده می

قضایای ناشی از   ن اکثریتعامال باالترین حد رسیده است. های مغناطیسی نیز به تلفات ملکی ناشی از انفجار ماین ، میالدی 2020 در سال

ن ن حقوق بشر، فعاالامدافع  اعی و امنیتی،منسوبین نیروهای دف  . این تاکتیک، در برابرشناسایی نشده است  های مغناطیسی،انفجار ماین

 د.شواستفاده می بزرگان قومی، و هامدنی، کارمندان ملکی دولت، علمای دین، کارمندان رسانه ۀجامع

  یا   فردهای مغناطیسی بود و هیچ  ماین  ، از بابت انفجارملکی  افراد و شهروندان  ها مورد کشتارشهر کابل شاهد دهمیالدی،    2020  در سال 

 افغانی شده است.  ۀنخبگان جامع  از میان برداشتنِ تعداد زیادی از  سبب  ،مرموز  گونۀبه  عهده نگرفته وروهی مسئولیت این چنین قضایا را به گ

 :مندهای هدفترور و قتل 

ماین  2020در سال   از  و  های کنارمیالدی، پس  ترور  بیشهدف   هایقتلجاده،  یافته   ترینمند،  است.  داشته  در پی  را  ملکی  های تلفات 

، اعضای  خبرنگارانکارکنان ملکی دولت،    ،عمدتاً  با استفاده از این روش،   دهد، که درکمیسییون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می

ند. در این سال، با  ادهش  قربانی  ،بشرسرشناس، اعضای شورای ملی و مدافعان حقوق  و  متنفذینهای  شخصیتمدنی، علمای دینی،    ۀجامع
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 یالدیم
درصد    26  ،این رقم است.  تن زخمی  1172  تن کشته و  1078  ، که شاملاندتن کشته و زخمی شده  2250مجموعاً    استفاده از این تاکتیک،

 دهد. کُل تلفات ملکی را تشکیل می

 نبوده و در جنگ دخیل نیستند، کامالً ممنوع است.قراردادن این نوع افراد، که نظامی  بشردوستانه، هدف الملل  بنیاد حقوق بین بر

برابر زیاد    3  در حدود  میالدی،  2019میالدی، در مقایسه با سال    2020مند در سال  های هدفمتأسفانه، تلفات ملکی ناشی از ترور و قتل

نتیجۀ استفاده از روش ترور و حمالت  تن از افراد ملکی در  834میالدی، جمعاً  2019در سال  دهد.درصد افزایش را نشان می 169شده و 

تن    1172کشته و    1078رسد، که شامل  تن می  2250، تعداد قربانیانِ این تاکتیک به  2020مند کشته و زخمی شده بود. در سال  هدف

 شود.زخمی می

 فل نیز شامل است.ط 290زن و   95ها، طفل و نیز در میان زخمی 74زن و   65باختگان درخور یادآوری است که در میان جان

  مندهای هدف افغانی، قتلمیانامریکا و آغاز مذاکرات  ۀن دولت ایاالت متحدمیا صلح  ۀنامدهد که بعد از امضای توافق نشان می  ماهای یافته

در اکثریت    .افزایش یافته استی  ادهندهبه شکل تکان  ،داعش بود  وطالبان    هایگروه  مورد استفادۀهای  از شیوه  پیش،های  ترور که درسال  و

 دولت افغانستان  . داندها میرا رد کرده و دولت افغانستان را دخیل در چنین قتل  کردهارویدست داشتن در این نوع    ،گروه طالبان  ،موارد

و شناسایی عاملین این چنین  تحقیق    هیچ شکی،بی  . اندازدرا راه می  مندهای هدفاین نوع قتل  ،که گروه طالبان  است  تأکید کرده  وارههم  نیز

گونه تحقیقات و شریک  تر شاهد این، که با تأسف کم جنایی نیاز دارد  ۀبه تحقیقات گسترد  ای،و زنجیره   ، سیستماتیکمندهای هدف قتل

 .ایمساختن نتایج آن با مردم بوده

خواسته است که در  همواره از دولت افغانستان  بوده و مند نگران های هدفقتل ۀسابقاز افزایش بی ،بشر افغانستانکمیسیون مستقل حقوق 

 تر، عمل کند.پذیرانهویژه نخبگان کشور، مسئولیت تحفظ مردم ملکی، به 

 :حمالت راکتی

های نسبتاً سنگین،  اند. پرتاب راکت و سالح کشته و زخمی شده  ، میالدی، شمار زیادی از افراد ملکی، از اثر حمالت راکتی  2020در سال  

رسیدن به افراد ملکی  ویژه در حاالتی که ساحات جنگ در مناطق مسکونی باشد احتمال آسیبکند، بهات و خسارات زیادی وارد میتخریب

بلند است. بعضاً در هنگام استفاده از حمالت راکتی، هدف به محالت مسکونی اصابت    هاگیری طرفین جنگ دقیق نبوده و راکتبسیار 

افراد ملکی در اثر حمالت    تن  1312میالدی، مجموعاً    2020  شود. در سالرسیدن جدی به افراد ملکی میکنند، که باعث آسیبمی از 

 است. زخمی 950کشته و  362 اند، که شاملراکتی قربانی شده

میالدی،    2020تلفات افراد ملکیِ ناشی از حمالت راکتی در سال    دهد که دربشر افغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوق یافته

ل تلفات درصد کُ  15  میالدی،   2020تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت راکتی در سال    ونما شده است. درصد کاهش ر  28  ،نظر به سال قبل 

 ند.النیز شام قربانیان این حمالت، زنان و کودکان  در جمعدهد. افراد ملکی را تشکیل می

تن از افراد ملکی، در اثر حمالت    1312میالدی، جمعاً    2020شده در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، در سال  بنیاد آمار ثبت  بر

تن از   1832میالدی، جمعاً  2019است که در سال زخمی است. این در حالی 950کشته و  362اند، که شامل راکتی کشته و زخمی شده

 در نتیجۀ حمالت راکتی کشته و زخمی شده بودند. افراد ملکی،

 146ها شدهطفل و در جمع زخمی 149زن و  75باختگان حمالت راکتی، میالدی، در جمع جان  2020شایسته یادآوری است که در سال 

 طفل شامل است. 350زن و 

 :حمالت انتحاری

زیاد افراد ملکی اتفاق   بسیار  تلفات  سالههمه  از اثر حمالت انتحاری نیز  داد کههای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می گزارش

اما    است،درصد کاهش یافته  23،   پیش ِساله  میالدی، تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری، نظر ب  2020در سال    که. با آنافتدمی

  ملکی حمالت انتحاری  شمار قربانیان میالدی، 2020ت. در سال هنوزهم رقم تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری، خیلی درشت اس

 شود.می تن زخمی 921تن کشته و  244رسد، که شامل تن می 1165به 
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 2020در سال  یگزارش ساالنه تلفات افراد ملک

 یالدیم
عمل درصد کاهش به   44  ،میالدی  2019سال    به تناسب  ،گروه طالبان  انتحاریدر تلفات ملکی ناشی از حمالت  میالدی،    2020در سال  

 894  و  کشته  301  ، که شده بود  قربانی   تن از افراد ملکی  1195،  به اثر حمالت انتحاری گروه طالبان  ،میالدی  2019در سال    .آمده است

 گرفت. را دربرمی زخمی

، نظر به سال  2020در سال    .ه استکاهش یافتزخمی است،    463  و  کشته  65  قربانی، که شامل  528این رقم به  میالدی،    2020  در سال

میالدی،   2019است. در سال  درصد افزایش رونما شده 33دی، در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری گروه داعش،  میال  2019

 258میالدی، این رقم به    2020رسید. در سال  تن کشته و زخمی می   194مجموع تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری گروه داعش، به 

 رسد. تن کشته و زخمی می

عهده نگرفته است و  بههیچ گروهی    ۀ دیگر راانتحاری و پیچید  ۀمورد حمل  5  ، مسئولیتمیالدی  2020در سال    آوری است کهشایسته یاد

تن از افراد ملکی    66  را مشخص سازد. در نتیجۀ حمالت یادشده،  عاملین آن  مستقل حقوق بشر افغانستان نیز نتوانسته است  کمیسیون

 . ندادهشمجروح  ،تن دیگر 313 کشته و

 :های زمینیجنگ

های شان را مسلح دولت، جان انهای زمینی میان نیروهای دولت و مخالفاز افراد ملکی، در اثر جنگ  زیادی  میالدی، تعداد  2020در سال  

  161  ندۀ، که دربرگیراندهای زمینی شده تن از افراد ملکی، قربانی جنگ   791اند. در این سال، در مجموع  یا زخمی شدهاز دست داده و  

 گیرد.میالدی را دربر می 2020افراد ملکی کشور در سال  ل تلفاتدرصد کُ 9ارقام فوق،  .است زخمی 630کشته و 

 2019در سال    درصد کاهش یافته است. 68  ،میالدی  2019نسبت به سال    ،2020در سال  های زمینی،  تلفات افراد ملکی ناشی از جنگ

 های زمینی کشته و زخمی شده بودند. تن از افراد ملکی، در نتیجۀ جنگ 2478 میالدی، جنعاً

 :حمالت هوایی

و   گیریدقتی در هدفکم   اکثراًند.  شودولت افغانستان انجام می  المللیبین  نیروهای دولتی و حامیان  از سوی  حمالت هواییواضح است که  

 شود.ملکی می افراد ب ایجاد تلفاتسب نیز اجرای عملیات هوایی بربنیاد اطالعات نادرست،

تن زخمی   219تن کشته و    186  قربانی شده، که از آن جمع تن از مردم ملکی    405میالدی، از اثر حمالت هوایی، حدود    2020در سال  

 تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده بودند. 750میالدی، در نتیجۀ حمالت هوایی مجموعاً  2019. در سال اندشده

درصد کاهش   46  ،میالدی  2019نسبت به سال    ،میالدی تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی  2020در سال    ه یادآوری است کهشایست

 تر به خرج دهند، تا سبب تلفات افراد ملکی نشوند. المللی، باید دقت بیشهم، دولت و نیروهای هوایی بین، با آنیافته است

گونه در اینسپر انسانی،    همثابجنگ در محالت مسکونی و استفاده از افراد ملکی به  اطالعات استخباراتی نادرست،  در حمالت هوایی،   دقتیکم 

 شود. ترین عوامل تلفات افراد ملکی شمرده میاز مهمحمالت، 

و از بمباردمان   را رعایت کندحمالت هوایی    اصل »احتیاط« در خواهد که  کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، از دولت افغانستان می

   د.بهره گیر ،آخرین گزینۀ نظامی فقط به عنوانهوایی، 

 عنوان سپر انسانی استفاده کنند. طلبیم که آنان نباید از افراد ملکی بهجنگند میهایی که در برابر دولت و نظام میما از گروه

 :عملیات شبانه

تاکتیک از  نیروهاییکی  بینحکوم  نظامی  های جنگی  و حامیان  که  تی  افغانستان،  دولت  ملکی می  گاهیالمللی  افراد  تلفات  د، شوسبب 

اند، که از آن  تن از افراد ملکی قربانی شده  5تعداد    میالدی، در اثر عملیات شبانۀ نیروهای یادشده، به  2020عملیات شبانه است. در سال  

رسید.  تن می  104های شبانه به  میالدی، تعداد تلفات ملکی ناشی از عملیات  2019در سال    تن دیگر زخمی شده است.  1تن کشته و  4میان  

 درصد کاهش رونما شده است.   95میالدی، در تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات شبانه،    2020شود که در سال  در صورت مقایسه دیده می
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 یالدیم
 شوند. فراد ملکی میا تاند که سبب تلفارست، از عواملیهای شبانه و معلومات استخباراتی ناددقتی در عملیاتکم 

 

 ــ تفکیک بر اساس موقعیت جغرافیایی د

 :کشور را به هفت زون جداگانه تقسیم کرده استبنابر ساحات جغرافیایی کار خویش،  ،بشر افغانستانکمیسیون مستقل حقوق 

 ؛بامیان، غزنی و دایکندی ، پروان، کاپیسا، پنجشیر،کوردزون مرکز: کابل، لوگر، میدان -1

 ؛ زون شمال: بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل و فاریاب -2

 ؛زون جنوب: پکتیا، خوست و پکتیکا -3

 ؛ زون غرب: هرات، نیمروز، فراه، بادغیس و غور -4

 ؛ کنر، لغمان و نورستان زون شرق: ننگرهار، -5

 ؛ غرب: کندهار، هلمند، ارزگان و زابلزون جنوب -6

 تخار و بدخشان.  شرق: کندز، بغالن، زون شمال -7

غرب  ترین تلفات افراد ملکی در زون جنوب میالدی، بیش   2020دهد که در سال  های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می یافته

. سپس، گیرددربر میمیالدی را    2020کشور در سال    درصد کُل تلفات ملکیِ  33تن قربانی، صورت گرفته است، که    2854کشور، با رقم  

، زون  درصد 9  ،تن قربانی 805درصد، زون غرب با  15تن قربانی،  1298زون شرق با  ،درصد 18تن قربانی،  1591زون مرکز با  ،ترتیببه

درصد، کُل تلفات ملکی  6تن قربانی،  590جنوب با  زون و درصد 7تن قربانی،  678شرق با درصد، زون شمال  8تن قربانی،  684شمال با 

 دهد.میالدی را تشکیل می 2020کشور در سال 

ماین های کنار 

جاده و انفجارات

ترور کشتار و 

قتل های 

هدفمند

حمالت راکتی حمالت انتحاری
جنگ های 

زمینی
حمالت هوایی عملیات شبانه

کشته  923 1078 362 244 161 186 4

مجروح  1649 1172 950 921 630 219 1

مجموع  2572 2250 1312 1165 791 405 5
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تفکیک تلفات ملکی بر اساس نوع حوادث

کشته  مجروح  مجموع 
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 یالدیم

 

 :حمله بر تأسیسات عامه و خصوصی

بر  اندجنگ مکلف   جوانبممنوع بوده و    جداً  ، حمله بر تأسیسات عامه و خصوصی،هبشردوستان   المللحقوق بین   بربنیاد  از هر نوع حمله 

 ، جلوگیری کنند. یا خصوصی تأسیسات عامه

قابل   مخالفان مسلح دولت، به اصل حفاظت از تأسیسات عامه توجه  ویژهجنگ، بهدر  های درگیر  میالدی، طرف  2020متأسفانه، در سال  

خسارات    ،های برقپایه  های مخابراتی وپورتی، شبکه های ترانسها، راهپلچک  ها، پل وو به تأسیسات عامه مانند مکاتب، شفاخانه   قبول نداشته

که متعهد بر حفاظت از تأسیسات عامه اند، اما این    اندگفته  بارچندین    ،که مخالفان مسلح دولتاست  این در حالی    اند.هنگفتی وارد کرده

 .انددههای بزرگی را بر تأسیسات عامه وارد کرو آسیب تحقق نیافتهموارد  از تعهد  در برخی

کشور، از    هایتدهد که نیروهای حامی دولت افغانستان نیز در بعضی از والیهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان مییافته

نیز از   از لحاظ قوانین نافذۀ کشور و  این عمل،  .انددهکرسنگر و پایگاه نظامی استفاده    به عنوان  ،هاکلینیک   مکاتب وعامه مانند  تأسیسات  

اطفال را از    سو، از یکای نظامیهحیث پایگاهبه از مکاتب  استفاده    وجه قابل توجیه نیست.هیچبشردوستانه، به الملل  اصول حقوق بین   دید

در معرض خطر قرار   ند،شوی کشور شمرده مییزیربنا  تأسیسات مهم و  مکاتب که از  ،دیگر  سوی  از  ند وکتعلیم محروم می   آموزش و  حق

 د. نگیرمی

ساحیافته دفاتر  می   و  ویهای  نشان  افغانستان  بشر  حقوق  مستقل  کمیسیون  سال  والیتی  در  که  به    زیر،خسارات    ،میالدی  2020دهد 

 : خصوصی وارد شده است تأسیسات عامه و

 ؛ مند شده استخساره تخریب و قسماً ،سطح کشور ها دراز اثر جنگ ،باب مکتب 151به تعداد  •

 ،باب مکتب 17در نقاط مختلف کشور حریق شده است،    ،افراد نامعلوم  ن مسلح دولت واتوسط مخالف  ،کتبباب م  9به تعداد   •

 ،باب مکتب نیز 31و    است  در معرض خطر قرار گرفته  پایگاه نظامی شده و  بدل به ،  باب مکتب توسط طالبان  7توسط دولت و  

 ؛ های نظامی ساخته شده استهپایگا  یادشده،های نزدیک به مکاتب تحت تهدید امنیتی قرار دارد و در فاصله

 19پایگاه نظامی شده و بدل به  دولت  از سویباب کلینیک    2ده،  شمند ها زیاناز اثرجنگ   ،باب کلینیک و شفاخانه  106به تعداد   •

 ؛ دزیر تهدید امنیتی قرار دار ،باب کلینیک دیگر

کیلومتر کیبل انتقال  40پایۀ برق و  2پایه توسط عامالن نامعلوم،   5پایۀ برق توسط طالبان،  4میالدی، به تعداد  2020در سال  •

 51100000برق در نتیجۀ جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی تخریب شده است، که قیمت مجموعی تحریبات یادشده به  

 شود؛ افغانی، تخمین می

 ؛ها تخریب شده استاز اثر جنگ  ،پایه پل و پلچک 257تعداد  به •

های شکل عمدی و به اثر انفجار ماینبه   ،های مسلح طالبانه توسط تعدادی از گرو  ،در والیات مختلف  ،کیلومتر سرک قیر  111 •

 ؛ تخریب شده است ،تعبیه شده

زون جنوب غرب زون مرکز زون شرق زون غرب زون شمال زون شمال شرق زون جنوب

کشته  978 570 414 322 239 262 173

زخمی  1876 1021 884 483 445 416 417

مجموع  2854 1591 1298 805 684 678 590
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 یالدیم
 است.  شده تخریب ،دولت حمسل ناتوسط مخالف ،مخابراتی خصوصی و دولتی هایهشبک ۀ آنتنپای 7به تعداد  •

 

  به  مستقل حقوق بشر افغانستان  که نزد کمیسیون  است،تر از آن  مراتب بیش به  ،خصوصی  خسارات وارده بر تأسیسات عامه و  بدون شک،

 ثبت رسیده است.

عالوه بر تلفات جانی،    ، هواییحمالت    جاسازی شده، و یا  های مغناطیسی  ، حمالت انتحاری، انفجار ماینبحمالت موتربم  اثر  ن در یچنهم 

ریخ أت بهگونۀ مثال:  هب  .یازد  دست دقیق آن    ۀمحاسب  کمیسیون نتوانسته است به  که  ،خسارات مالی هنگفتی به مردم ملکی وارد شده است

در    ،ملی  شورای  منتخب  وکیل  ک،محمد وردبر کاروان موترهای حامل حاجی خان  بموتربم  حملۀاز اثر    ،میالدی  2020دسمبر سال    20

  حدود   درزخمی شدند،  ،  کودکان  شمول زنان وهب  ،تن دیگر 44و    جان باختند تن از افراد ملکی  10  کهاین   عالوه بر  ،پنجم شهر کابل  ۀناحی

 د.شمند خساره باب دکان مردم ملکی 50حدود  تخریب و در قسماً ،های مردم ملکیخانه باب آپارتمان و 100

 :یارسانه  وکارکنان برخبرنگارانحمله 

بخش رسی به اطالعات، از حقوق بنیادین بشری و مفهومدست  ساالر است.ترین ارکان دموکراسی و نظام مردمهای آزاد، یکی از مهمرسانه

م تا حد زیاد کارایی  گیرد و آزادی بیان هرسی به اطالعات، نقد سازنده شکل نمیشود. در نبود دستمشارکت آگاهانۀ سیاسی شمرده می

برخوردار است. بازتاب خبری و تحلیلی   ایرسانی و پوشش خبری رویدادها برای شهروندان، از اهمیت ویژهاطالع  دهد.خویش را از دست می

 ه است.کردبدل  ،آوری اطالعات ترین منابع جمع ها را به یکی از مهمرویدادهای منازعات مسلحانه در افغانستان، رسانه

جنگ، مورد تعرض قرار بگیرند؛ اما با تأسف، در   جوانبنباید از سوی    ها،و کارکنان رسانه  بشردوستانه، خبرنگارانالملل بنیاد حقوق بین   رب

 اند.ن نماندهوخبرنگاران نیز از تعرض مص میالدی، 2020 سال

صورت   هامورد خشونت علیه کارکنان رسانه  81جمعاً  دی،  میال  2020  در سال  های آزاد،کنندۀ رسانه»نی« نهاد حمایتهای  یافتهبربنیاد  

 1اند. زخمی شدهتن دیگر  17 کشته و  رخبرنگا 11میان،  که از آن گرفته است،

  ، میالدی و با آغاز مذاکرات صلح در دوحه 2020اخیر سال  هایکه در ماه ،دهدنشان می بشر افغانستانمستقل حقوق  های کمیسیونیافته

 دهنده افزایش یافته است.تکان  گونۀبشر، بهمدافعان حقوق  مدنی و ۀمند علیه خبرنگاران، فعاالن جامعحمالت هدف

  مورد حمله قرار گرفته و  ،مدنی  ۀفعال جامع خبرنگار و 6تعداد به ،میالدی 2020روز اخیر سال   20 که تنها در  ، دهدنشان می ماهای یافته

 .استنگران  چنین حمالت شدیداً ۀادام از افزایش و ،بشر افغانستانکمیسیون مستقل حقوق  .نداختهجان با

 :جاشدگان داخلیبی

از    زیادی ن مسلح نظام و نیز تهدید افراد مسلح غیرمسئول و زورگو در تعداد  ا های مسلحانه میان نیروهای دولتی و مخالفجنگ و درگیری

 ترِ دیگر شده است. به مناطق امن شانهجاشدن افراد ملکی از منطقسبب بی ،های کشوروالیت 

خانواده   74087جمعاً  ،  میالدی  2020طی سال    دهد که درنتیجۀ جنگ و ناامنی،نشان می  کنندگانگزارش وزارت امور مهاجران و عودت

  زون شمال و  خانواده؛ از   10329  تعداد   به  ،از زون مرکز  اند. از آن میان، جا شدهشان بیمناطقها، از  های داخلی و ناامنیدر نتیجۀ جنگ

  به  ، زون غرب خانواده؛ از  9317د تعدا به ،زون شرق  خانواده؛ از 17020 تعداد به ، غربزون جنوب خانواده؛ از  30715 تعداد  به شرق،ال شم

 2اند. شده جاشان بیاز مناطق اصلی خانواده، 619عداد به ت ،زون جنوب  از خانواده و 6087 تعداد

 

 

 رسانی افغانستانمعلومات دفتر»نی« شبکه آزاد اطالع  -1
 کنندگان گزارش وزارت امور مهاجرین وعودت  -2
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 یالدیم

 

 :گیرینتیجه

تن از مردم ملکی،    8500بود. در این سال به تعداد    کشوربرای افراد ملکی    سال خونین  ، مردم افغانستان  انتظار میالدی، بر خالف    2020سال  

بنیاد یافتهاند.  قربانی جنگ و منازعات مسلحانه شده  ،شمول زنان و کودکانبه افغانستان، در سال  بر  های کمیسیون مستقل حقوق بشر 

ای که گونه ، بهبشردوستانهالملل بشر و حقوق بینموازین حقوق  قواعد و  ویژه مخالفان مسلح دولت، به، بهجوانب جنگمیالدی  نیز    2020

  و شهروندان   اند که سبب تلفات افراد ملکی و خسارات مالی به مردماستفاده کرده  ی هایو در جریان منازعات، از شیوه  توجه نداشته  الزم است،

 شده است. کشور عادی

و حمالت    ، ترورهای مغناطیسیماین  ، انفجاری  ۀ شدمواد تعبیه  ، کنارجاده  فشاری  هایمیالدی تلفات افراد ملکی ناشی از ماین  2020درسال  

و حمالت هوایی نیروهای دولت   هابمباردمان  اثر  تعداد زیادی از مردم ملکی در   ، سالاین  ن در  یچنهم  ، در سطح بلند وجود داشت.مندهدف

 . نداکشته و زخمی شده افغانستان

 21میالدی،    2019ناسب سال  به ت  ،2020دهد که تلفات افراد ملکی در سال  بشر افغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوق یافته

 2020که در سال  تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده بودند، درحالی  10772  میالدی مجموعاً  2019درصد کاهش یافته است. در سال  

 کاهش یافته است. و زخمیتن کشته  8500میالدی، این رقم به 

  5  و  المللیبین  نیروهایتی و  حکومنیروهای    ، بهدرصد  15طالبان،    همیالدی، به گرو  2020تلفات افراد ملکی در سال    درصد  53مسئولیت  

کنر،   های مرزینیروهای پاکستانی در والیت  پراکنیاثر راکت  تلفات افراد ملکی در این سال، از   از  درصد  2گردد.  برمی  گروه داعش   ، بهدرصد

 .کی نامعلوم استدرصد تلفات افراد مل 25عامل است. رُخ داده  خوست، پکتیکا و کندهار 

افراد ملکی در سال    مجموع   . طفل است    2019زن و    847مرد،    5539  رسد، که شاملقربانی می   تن   8500  میالدی، به  2020تلفات 

 است. تشخیص نشده از قربانیان دیگر تن  95جنسیت 

 نظامی حکومتی نیروهای از سوی درصد و 21؛ از سوی گروه داعش، درصد 40طالبان،  از سوی میالدی، 2020در سال  تلفات افراد ملکی

 یافته است.درصد کاهش  16و حامیان دولت افغانستان، 

 و است عمل آمدهافزایش به ،درصد 117 نشده،و شناسایی ن نامعلومعامال سویملکی از افراد تلفات  درخور یادآوری است که در این سال،

 .است بشر افغانستانیون مستقل حقوق عمیق کمیس نگرانی این مایۀ

مند، حمالت راکتی، حمالت انتحاری  هدف  ترورهایکنار جاده،    فشاری  های، از اثر ماینمیالدی  2020سال  ترین تلفات افراد ملکی در  بیش

 است. آمده میانبه  ،حمالت هواییو  های زمینیجنگ ،و پیچیده

30715

10329

9317

6087

17020

619

ارقام بیجاشدگان بر اساس زون ها در اثرحوادث و جنگ های داخلی 

زون شمال و شمال شرق زون مرکزی زون شرق زون غرب زون جنوب غرب زون جنوب 
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 یالدیم
های کابل،  ، در والیتگوناگوننیز سال خونین و پُرچالش بود و در رویدادهای    هارسانه   انکارمندبرای خبرنگاران و    ،میالدی  2020سال  

 اند. شده زخمی تن دیگر  17تن از خبرنگاران کشته و  11هلمند، ننگرهار، غور و غزنی، 

 پیشنهادها:

را   آن و  که به پیشنهادهای این کمیسیون، توجه جدی نموده  خواهدهای درگیر میبشر افغانستان، از تمامی طرفکمیسیون مستقل حقوق 

 و اجرا کنند: رعایت

بس و هرچه زودتر آتش  ندافغانی در دوحه را سرعت بخشوگوهای میانگفت  خواهیم کهاز تمامی جوانب جنگ افغانستان می -1

 ؛کنندمذاکره استفاده ن در ز زار امتیابحیث ابهها از تشدید خشونت  ،کرده را برقرار جانبه و سراسریهمه 

فاد و  و م ه پایبند بودهبشردوستان الملل بین حقوق و قواعد شود که به موازینافغانستان خواسته می در های جنگاز تمامی طرف -2

 را در جریان منازعات مسلحانه رعایت کنند؛آن  های الحاقیژنیوا و پروتکل  1949های معیارهای کنوانسیون 

نند. از  د خودداری ککنشود که از جنگ در محالتی که به افراد ملکی آسیب وارد میای منازعه خواسته میهاز تمامی طرف -3

، ترور،  گیریچنین گروگان حیث سپر دفاعی استفاده نکنند. همبه  فراد ملکیاز ا  شود کهمخالفان مسلح دولت جداً خواسته می

 ند؛ پذیر نیست و هیچ جناح نظامی نباید دست به چنین کاری بزوجیهت قطعاً مند و محاکمۀ صحرایی افراد،های هدف قتل

افغانستان خواسته می -4 پیگرد عدلی قرار دهدبین  جرایم  مرتکبان  شوداز دولت  و در زمینه، به    المللی را شناسایی کرده، مورد 

 ؛ نقطۀ پایان گذارد فرهنگ معافیت از قانون

ها بشردوستانه، کار روی پالیسیالملل  افراد ملکی و رسیدگی به مرتکبان نقض حقوق بین  برای کاهش تلفات  اخیراً دولت افغانستان -5

خواهد در مشورت نزدیک با سایر ساختارهای ذیربط، اسناد یادشده را نهایی سازد.  های متعدد را آغاز کرده است و میو طرزالعمل

منظور تکمیل استناد یادشده  م مثبت، آمادۀ هرگونه همکاری به بشر افغانستان، ضمن قدردانی از این اقداکمیسیون مستقل حقوق 

 خواهد بود؛ 

افغانستان   -6 دولت  بینمیاز  جرایم  به  رسیدگی  سارنوالی  که  انسانی،  طلبیم  منابع  دید  از  هم  و  مفهومی  دید  از  هم  را  المللی 

لمللی، اقدامات عاجل و قابل قبول در پیش اتر تقویت کند و در زمینۀ دادگاه ملیِ رسیدگی به جرایم بینسازی و بیشظرفیت 

 ؛ گیرد

ه بشردوستانالملل  بین  حقوق  و قواعد   ، در مورد موازین را  منسوبان نیروهای دفاعی و امنیتی کشورخواهیم  از حکومت افغانستان می -7

 د؛دهتر آموزش ، بیشو پیامدهای عدول از آن

اثر جنگبه افراد و خانواده  خواهیم،می  رساندولت و نهادهای مدداز   -8 و    مبذول دارند  اند، توجه جدیشده  جاها بیهایی که از 

 ؛قرار دهندحمایت  موردتر بیشرا  هاآن

که از    طلبد می  گروه  این    از کند و  استقبال می  بشر افغانستان، از کاهش حمالت انتحاری گروه طالبانکمیسیون مستقل حقوق  -9

 های فشاریهرچه عاجل استفاده از ماین   ،دهکرداری  خود   ،دشوتلفات افراد ملکی می  سببکه    جنگیِ  هایو روش   هایک تکاتدیگر  

 ؛ ندکرا متوقف  و مغناطیسی

سازی تقاضا داریم که ساحات تحت تسلط خویش را از بقایای انفجاری جنگ، تطهیر و پاک  از تمامی جوانب جنگ در کشور -10

تطهیر ساحه را نداشته باشند، باید به مؤسسات و ساختارهایی که در این زمینه مأموریت ظرفیتِ و توان تکنیکیِ    کنند. هرگاه

دوش به    سازیِ ساحه مدد بجویند؛ در غیر این مسئولیت عواقب و پیامدهای ناگوار آندارند، مراجعه کنند و از آنان برای پاک

 گروه مسلط بر ساحه خواهد بود؛

  مدنی و  ۀن جامعفعاال،  بشرهدفمند خبرنگاران، مدافعان حقوق   سیستماتیک و  هایقتل جلو  که    خواهیممیاز دولت افغانستان   -11

مورد  عامالن را کرده، شناسایی ، دست دارند ییکه در چنین کشتارها ی راهایهها و گروشبکه افراد، را گرفته، ی کشورعلمای دین

 ؛ قرار دهد قانونی و رسیدگی پیگرد

شود که کمیتۀ مشترکی از هر دو تواند. پیشنهاد میمسئولیت نمی  رفع رویدادها،  گونهپذیرفتن مسئولیت این ن تنها با ،طالبان نیز

 ؛ به مردم افغانستان وضاحت دهد گونۀ مستند و مستدل جانب شکل بگیرد و این کمیتۀ مشترک، بعد از تحقیقات الزم، به

هنگی  ارنامۀ عمل دولت در زمینۀ حمایت از قربانیان تروریسم« را در همشود که »ببه حکومت افغانستان پیشنهاد میبار دیگر  یک -12

 تر از قربانیان را فراهم کند؛تهیه کرده، فرصت حمایت بیش المللیبا دیگر ساختارهای ذیربط ملی و بین

زدن مکاتب ای برق، آتشهخواهیم که بر تأسیسات عامه تعرض نکنند و از تخریب پایهتکرار میهای مسلح مخالف دولت به از گروه -13

 دست بکشند.  هاهای مخابراتی و تخریب سرک سازی فعالیت شبکه و مراکز صحی، مختل


