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 :مقدمه

 طول تاریخ زندگی بشر سفانه این واقعیت تلخ درأمت جوامع بشری است و ناپذیرانکارمنازعات مسلحانه یک واقعیت 

اند. ها و مخاصمات مسلحانهاز جوامع از جمله کشور افغانستان درگیر جنگ و در حال حاضر بعضی هشتداوجود 

اما یکی از پیامدهای  ،ها دارای پیامدهای ناگوار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی استجنگ و تداوم ناامنی

از مردم غیرنظامی تعداد زیادی  هاها و ناامنیجدی منازعات مسلحانه نقض حقوق بشری افراد است. در جریان جنگ

شوند و برخی دیگر زخمی می تعدادیدهند و شوند. برخی جان خود را از دست میاز حقوق بشری خود محروم می

شوند. سایر حقوق بشری نیز مانند حق شان بیجا میها و اموال خود را از دست داده و از محل زندگینیز خانه، دارایی

ق آزادی گشت و گذار، حق کار، حق صحت، حق آموزش و پرورش، مصونیت و آزادی، حق کرامت انسانی، ح

های مستند کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارشدهند. حق دسترسی به عدالت و سایر حقوق خود را از دست می

گناه در بی افراد ملکی و تن از 75316خورشیدی  1397سال  تا پایان 1388 آغاز سالدهد که از افغانستان نشان می

دهنده را که یک رقم تکان اندشدهزخمی  مسلح دولت کشته و مخالفان حامیان دولت ودولتی،  ین نیروهای جنگ ب

که نزد کمیسیون ن باشد آسال اخیر بیشتر از  10شاید ارقام تلفات افراد ملکی در این قابل ذکر است اینکه  .دهدنشان می

های متعدد در بسیاری از نقاط کشور، ها، وجود جنگوری راهدلیل، ناامن بودن ساحات، ده به ثبت رسیده است، اما ب

 تعداد زیادی از این قضایا نزد کمیسیون ثبت نشده است. ،عدم وجود اسناد و مدارک قابل اثبات

در جریان منازعات مسلحانه کاسته ها و ویرانیها گسترش و شدت خشونت ی اینکه از شدت درد و رنج بیشتر،برا

سازد تا در جریان جنگ یک سلسله های درگیر را ملزم میبه وجود آمده است. این قوانین طرفشود، قوانین جنگ 

به عبارت ها و خسارات جنگ را که اغلبا متوجه غیرنظامیان است، کاهش دهد. د تا آسیبناز قوانین را رعایت نمای

 گردد. مندجنگ باید قانونجام دهند. انبه بهانه جنگ توانند که هر آنچه بخواهند دیگر، افراد دخیل در جنگ نمی

سفانه در جامعه افغانستان که از چندین دهه به این سو، منازعات مسلحانه جریان دارد، تعداد زیادی از مردم غیر أمت

و  فراد ملکی چندان اهمیتی قایل نیستندهای درگیر به جان و مال ابینند. طرفنظامی به طور جدی آسیب دیده و می

. به این معنی که "جنگ، جنگ است"دهند. اصطالح معمول در کشور ما این است که ی به خرج نمیاحتیاط کاف

پیامدهای آن نیز یک امر معمول و پذیرفتنی است. قتل، خشونت و ویرانگری در جنگ یک امر گریز ناپذیر است و 

 . ارده در همین نوع طرز دید داحتماال یکی از دالیل تلفات افراد ملکی در کشور ریش

های درگیر و طرفبیشتر شده،  های اخیرهای ناشی از جنگ در سالکه میزان شدت خشونت قابل یاد آوریست

های گذشته سابقه نداشته است. به زنند که در سالهای بسیار خشن میمسلح دولت دست به شیوه مخالفانخصوصا 

نظارت کننده بر وضعیت حقوق بشر، از شدت همین دلیل، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان به حیث ارگان 

 های جنگ و افزایش تلفات افراد ملکی به شدت نگران است.خشونت
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قوانین ملی و المللی مطابق به نقض حقوق بشردوستانه بین عامالن تلفات افراد ملکی زمانی کاهش خواهد یافت که

برای مجازات  سفانه تا اکنون توانایی کافیأد. متشونقرار گرفته و مجازات  و قضایی مورد پیگرد عدلیالمللی بین

الملل ، در زمینه نیاز است که دیوان جزایی بینشودعامالن نقض حقوق بشردوستانه در نزد دولت افغانستان مشاهده نمی

چند روز قبل الملل به اساس مسئولیت و صالحیت خود اقدام به رسیدگی نماید که با تاسف زیاد دیوان جزایی بین

قربانیان جنایات ارتکاب رخواست دادستان این دیوان را مبنی بر رسیدگی به این قضایا را رد کرد. این تصمیم دیوان، د

که به پروسه کمک  تنهانهمعافیت از مجازات  یافته را مأیوس ساخته و به تداوم فرهنگ معافیت کمک خواهد کرد.

 یات بزنند و حتا ممکن است که افرادجاعت بیشتر دست به جناشود تا عامالن با مصونیت و شکند؛ بلکه سبب مینمی

شود که و تروریستی شوند. عالوه برآن، معافیت از مجازات باعث می جنگیهای دیگر نیز تشویق به پیوستن به گروه

 اعتماد مردم نسبت به عدالت و حاکمیت قانون کاهش یافته و فاصله میان دولت و مردم بیشتر گردد.

های مداوم کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت حقوق بشر و حقوق نتیجه نظارت رگزارش حاض

ها و المللی و با توجه به افزایش ناامنیباشد. کمیسیون به دلیل اهمیت حقوق بشردوستانه بینالمللی میبشردوستانه بین

المللی ت. این تیم از رعایت حقوق بشردوستانه بینایجاد کرده اس« تیم بررسی ویژه»منازعات مسلحانه تیمی را تحت نام 

همچنان تیم متذکره قضایایی تلفات نماید. نظارت نموده و قضایای مربوط را مورد بررسی قرار داده و مستندسازی می

 نماید.ملکی را بعد از مستند سازی به مراجع مربوطه شریک نموده وبرای کاهش تلفات افراد ملکی دادخواهی می

دهد. اطالعات هجری خورشیدی مورد بحث و بررسی قرار می 1397گزارش موضوع تلفات افراد ملکی را در سال این 

آوری شده و مورد تحلیل قرار گرفته است. هرچند ممکن این گزارش توسط ناظرین کمیسیون از سراسر کشور جمع

حقوق  مستقل تفاوت باشد؛ اما کمیسیونهای ناظر ماست که اطالعات این گزارش با اطالعات گزارش سایر سازمان

یات ضایای تلفات افراد ملکی را با جزئبشر بر دقیق بودن معلومات این گزارش اطمینان دارد. زیرا که کمیسیون تمامی ق

 های امنیتیهای ذیربط از جمله ارگانها، شاهدین و سایر سازمانمستندسازی نموده و با بازماندگان قربانیان، شفاخانه

 بررسی قرار داده است.  مورددقت  کشور گفتگو نموده و به فاعیو د

المللی در جریان منازعات مسلحانه به هدف جلب این گزارش به منظور بررسی از وضعیت حقوق بشردوستانه بین

المللی و قوانین جنگ، دولت افغانستان و حامیان های درگیر به خاطر رعایت حقوق بشردوستانه بینتوجه طرف

های درگیر از جمله دولت رود که طرفرسد. امید میهای ذیربط و عامه مردم به نشر میالمللی آن، سازمانبین

طوری تنظیم  را به ارتباط منازعات مسلحانههای خود های این گزارش را مورد توجه قرار داده و پالیسیافغانستان، یافته

 جنگ بر افراد و اموال غیر نظامی کاهش یابد. اشی از نها و خسارات نمایند که تلفات افراد ملکی و آسیب
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 :خالصه گزارش

در حال جنگ مربوط  یهاها و گروهاست که به رفتار دولت یقواعد و مقررات مجموعه، المللیبین حقوق بشردوستانه

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

با  .اهداف حقوق بشردوستانه است ازجمله، اندکه مقررات بشردوستانه را نقض کرده یو مجازات کسان ستندیجنگ ن

 زماندر  حد ممکن برسد. نیترکمبه  ی ناشی از جنگهاخسارت شودیتالش مالمللی بشردوستانه وضع مقررات بین

 است ینسانهای اشارز، حفظ قوانین بشردوستانه و حقوق بشرف هد یول افتدیجنگ حوادث تلخ و ناگوار اتفاق م

 کرده نییتع هایکنند، مجازاترسیدن به این هدف، برای کسانی که مقررات بشردوستانه را نقض می و در جهت

 است.

عرفی  دادی و تعهد دارند که مقررات قرار وگروهای جنگی  یالمللنیباسناد حقوق بشردوستانه  ی عضوهادولتهمه 

ی هاونیکنوانسی رعایت کنند. دولت افغانستان عضو المللنیبی را در جریان منازعات مسلحانه المللنیببشردوستانه 

میالدی به  2003ل است. دولت افغانستان در سا 1977الحاقی دوم  پروتکلعضو  نیچنهمو  1949چهارگانه جینوا 

م که چگونگی تشکیل این محکمه را بیان بر مبنای اساسنامه رُلی ملحق شده است. الملنیبجزایی اساسنامه دیوان 

. در این اسناد شودیمجینوا، جنایت جنگی محسوب  چهارگانهی هاونیکنوانس، نقض فاحش مقررات کندیم

بر حفاظت از افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه و ممنوعیت حمله بر افراد ملکی، محالت  ازجمله المللی،بین

هنجارهای حقوق  بر اساسبنابراین  شده است. تأکیدی، رنظامیغبرای جمعیت  جادشدهیاعامه  ساتیتأسی و مسکون

تلفات و  کردن واردکه از  اندمکلفی درگیر منازعات مسلحانه در افغانستان، اهطرفی ی، همهالمللنیب بشردوستانه

ی حقوق بشردوستانه مبنی بر محافظت المللنیبازین و مو هنجارهاخسارات بر جان و مال افراد ملکی اجتناب کرده و 

ی رو هاآنمحافظت از  منظوربهی را اژهیواقدامات  جمله اززنان و کودکان را رعایت کنند و  خصوصاًاز افراد ملکی 

 گیرند.دست 

 ی شده است،تا تمام وقایع و حوادث جنگی که باعث تلفات ملک کندیمکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان تالش 

داشته باشد، امکانات امنیتی و لوجستیکی  ازلحاظ. در این راستا تا جایی که با دقت الزم ثبت و مستندسازی نماید

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

قضایا را  جزئیاتان و شاهدان عینی از نزدیک گفتگو کنند و ابعاد و از محل حادثه دیدن نمایند، با قربانی کوشندیم

ی و کتابت ثبت نمایند. این گزارش نتیجه تحلیل مجموعه معلوماتی است بردارلمیفکامل از طریق عکاسی،  صورتبه

 است. شدهیآورجمعناظران ساحوی کمیسیون در بانک اطالعات دفتر مرکزی  قیطرکه از 

ی مخالف هاگروه خصوصاًی درگیر در منازعات مسلحانه هاطرفدهد که نشان می 1397ش سال های گزاریافته

یی هاوهیشو  هاکیتاکتاز  در جنگ عمالً وتوجه جدی نداشته  بشردوستانهمسلح دولت، به موازین حقوق بشر و حقوق 
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 1397ملکی در افغانستان در طول سال تلفات  جهیدرنتشود. که باعث افزایش تلفات افراد ملکی می اندکردهاستفاده 

افغانستان  است. واردشدهی جدی هابیآس انیرنظامیغ یهاییدارای قبل ادامه داشته و به جان، سالمتی و هاسالمثل 

مسلح دولت غرض جلوگیری از اشتراک مردم در این  مخالفانرلمانی بوده وپاگزاری انتخابات شاهد بر 1397درسال 

از آغاز پروسه دهد که های کمیسیون نشان مییافته ند.گسترده را انجام دادپروسه حمالت دن این برهم ز انتخابات و

 تعداددولت  مخالفانهای مختلف توسط انتخابات( در اثر وقایع و رویدادمیزان روز  28کمپاین ها و ،مانتخابات )ثبت نا

  454 تعدادکشته شده و  «طفل 13 و زن 37 د،مر 165»تن   215 از جمله ،اندشدهکشته و زخمی  ( تن669مجموعی)

 در ولیت همه این حمالت را گروه طالبان به عهده گرفته وئمس .اندشدهمجروح  «طفل 22و  زن 53 مرد، 379»تن 

روز انتخابات بر  حمله نظامی را در 407که تنها گروه متذکره  شده است،ویبسایت االماره مربوط گروه طالبان اعالن 

 .نددهی انجام داده ا یمراکز را

 

بیان  وارفهرستی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هاافتهی نیترمهمدر ادامه، برخی از  

 :شودیم

 هاکشتهرسیده است. از این میان، تعداد  تن 11212تعداد مجموع تلفات افراد ملکی  1397در طول سال  میزان تلفات:

( %21ها )تن آن 2452( زن، %8.32ها )تن آن 933ها مرد، آن(%68)تن  7709ت. بوده اس 8180 هایزخمو تعداد  3032

نامشخص بوده است. این ارقام بیانگر این است که آمار تلفات مردان   گریدنفر  118اند و سن و جنسیت طفل بوده

 له سوم قرار دارند. است. پس از مردان، اطفال بیشترین تلفات را داشته و زنان در مرح بیشتر از زنان و اطفال

یافته است، افزایش  درصد  19، آمار مجموع تلفات 1396در مقایسه با سال  :با سال قبل آن 1397مقایسه سال 

 1397درسال  مجروحاندرصد کاهش ونسبت  6درحدود  1396سال به نسبت  1397شده ها درسال  کشته  نسبتاما 

 1396نسبت با سال  1397افته است. تلفات ملکی زنان در سال در صد افزایش ی 32.5خورشیدی  1396نسبت به سال 

کشته  258زخمی )زن کشته و 933خورشیدی مجموعا  1397درصد افزایش یافته است در سال  16خورشیدی 

 .شده بودندزخمی  زن کشته و 803خورشدی  1396حالیکه در سال  در اندشدهزخمی( 675و

هجری  1397درصد( کاهش ادامه داشت درسال  8.9اندکی ) نیز با 1397متاسفانه تلفات ملکی اطفال درسال 

تن  2692هجری خورشیدی این رقم به  1396سال  درحالیکه در اندشدهاز اطفال کشته وزخمی  تن 2452خورشیدی 

 زخمی می رسید. کشته و

ی افغانستان متفاوت میزان تلفات افراد ملکی در مناطق مختلف جغرافیای جغرافیایی تلفات ملکی:موقعیت توزیع 

) کندهار، زابل،  غرب در زون جنوبافراد ملکی  بیشترین تلفات های گذشته مثل سال ، 1397بوده است. در سال 

خونین  تن از افراد ملکی درصدر جدول قرار داشته و 3841زخمی شدن  با کشته و خ داده است  وهلمند( رُارزگان و 
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 20درحدود  1397زون متذکره تلفات افراد ملکی نسبت به سال  در ود وشبرای مردم ملکی شمرده می ترین زون

زون مرکز شاهد بیشترین تلفات افراد ملکی  های شرق وزون ،بعد از زون جنوب غرب .درصد افزایش یافته است

کی در وتلفات افراد مل اندشدهزخمی  تن از افراد ملکی کشته و 2468در زون شرق  .اندبودهخورشدی  1397درسال 

دهد. زون مرکز صد کل تلفات ملکی را تشکیل میدر 22یافته است وافزایش درصد( 58) دهندهتکان به طوراین زون 

تن از افراد  968ن زخمی شد کشته و شرق بازون شمال تن از افراد ملکی در مقام سوم و 2203زخمی شدن  با کشته و

زون  است. زون غرب و شدهزخمی  تن از افراد ملکی کشته و 763زون جنوب نیز  ملکی در مقام چهارم قرار دارد. در

 ،اندشدهزخمی  تن از افراد ملکی کشته و 533در زون غرب  .تلفات افراد ملکی بودند شمال کشور نیز شاهد نبردها و

افراد های دیگر شاهد کمترین تلفات تن از افراد ملکی نظر به زون 436زخمی شدن  ن زون شمال با کشته ویچنهم

خورشیدی تلفات افراد ملکی در  1397سفانه درسال دهد که متأهای کمیسیون نشان میتهیاف این ارقام و ملکی بوده و

های منازعه بودند وطرف گناه افغانستان قربانیان اصلی جنگ وبی سراتاسر کشور ادامه داشت وتمام مردم بی دفاع و

در تمامی والیات کشور مردم ملکی قربانی  ل مردم ملکی توجه نکرده ون چنان که الزم بود به جان وماآدرگیر جنگ 

  . اندشدهی المللبین نقض حقوق بشردوستانه

تی به شمول نیروهای نیروهای دول مسلح دولت، مخالفان های کمیسیون،بر اساس یافته عامالن تلفات ملکی:

همچنان نزد کمیسیون قضایایی از تلفات ملکی نیز به  .ندتلفات افراد بود عامالنجمله نیروهای داعش از ی و المللبین

های منازعه مسولیت وطرف نه شده ویا هم هیچ یکی از گروها ن یا نزد کمیسیون تثبیتآ عامالنثبت رسیده است که 

 1397درصد تلفات افراد ملکی درسال  53دهد که عامل های کمیسیون نشان مییافته .اندعهده نگرفته آن را به

حامیان دولت افغانستان بشمول  دولتی و درصد تلفات افراد ملکی نیروهای 11.59رشیدی گروه طالبان، عامل خو

درصد تلفات افراد  22 نو عامالدرصد کل تلفات افراد ملکی گروه داعش بوده  12.5 و عاملی المللبیننیروهای 

باشد حامیان دولت میدولتی و ن نیروهای آ سفانه تلفات ملکی که عاملأاست. مت شدهملکی نزد کمیسیون تثبیت ن

اد ملکی که ن تلفات افریچناست. هم شده بیشتر از دوچند 1397ونظر به سال  داشتهدهنده نافزایش تکا 1397درسال 

 1397سال  در درصد افزایش یافته است. 11خورشیدی  1396ن نیروهای طالبان بوده نیز درمقایسه به سال آعامل 

زخمی  اکستانی در شرق افغانستان کشته وپتن از افراد ملکی به اثر راکت های نیروهای  9حداقل  هجری خورشیدی

  .است شده

، از 1397سال  های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دربر اساس یافته تلفات ملکی بر اساس نوع حوادث:

( در اثر %20.25مورد ) 2271، پیچیده و انتحاری ( در اثر حمالت %27مورد آن ) 3035 مجموع تلفات ملکی،

مواد  های کنار جاده وماین( در اثر %16.55مورد ) 1856، تیحمالت راک( %19.19مورد ) 2152ی زمینی، هاجنگ
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 ترورحمالت  جهیدرنت( %7.5مورد ) 847و  هوایی حمالت  جهینت در( %8.5مورد ) 954، شده انفجاریکارگذاشته

 اتفاق افتاده است. شبانه نیروهای حامیان دولت ملیاتع مورد در 88ووکشتار 

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

 1است و تقربیا  شدهمثل سال گذشته  عامل بیشترین عدد تلفات افراد ملکی  است؛ سهم حمالت انتحاری و پیچیده 

. مده استآدرصد افزایش به عمل  98سفانه در تلفات ملکی ناشی از حمالت هوایی أمت .ش یافته استدرصد افزای

درصد افزایش یافته وخوشبختانه تلفات ملکی ناشی از ترور وکشتار  53همچنان تلفات ملکی به اثر حمالت راکتی 

ای کنارجاده باز هم دی ماین هخورشی 1397سفانه درسال أدرصد کاهش یافته است مت 48خورشیدی  1397در سال 

تلفات  .درصد افزایش یافته است 29داشته ورا در پی  زیادی تلفات افراد ملکیهای جنگی بوده که یکی از تکتیک

درصد افزایش یافته است وقابل نگرانی  23.42خورشیدی  1397افراد ملکی ناشی از جنگ های زمینی نیز درسال 

 باشد.می

 روزی به قضایای خشونت علیه دگیروند رسو حکومت،  هارسانهاز تشکیل کمیته مشترک  پس ها:رسانهحمله بر  

ای فعالیت آزادانه رسانه ءنهیزم دری جدی هاچالشهنوز  ،حال نیدرع و خبرنگاران سرعت گرفته است. نگاراننامه

 . عالوه برنبوده است موفق ،هاامنیت خبرنگاران و کارکنان رسانه نیتأم در زمینهوجود دارد و دولت افغانستان 

 ی است، در کمیسیونارسانهو حاکی از ادامه خشونت علیه فعاالن  شدههیتههای که توسط نهادهای مربوط گزارش

های کمیسیون مستقل حقوق بشر یافته ثبت شده است. هارسانههای از حمله بر حقوق بشر نیز قضایا و گزارش مستقل

 شدهتن دیگر مجروح  20ته وتن از خبرنگاران کش 24هجری خورشیدی  1397ه در سال دهد کافغانستان نشان می

 .ورد توهین ولت کوب قرار گرفته اندتن از خبرنگاران م 27اقل وحد

افراد ملکی  شده علیهریزیکه حمالت هدفمند و از قبل برنامه رسدیمی اخیر به نظر هاسالدر  حمالت هدفمند:

توسط کمیسیون مستقل  شده یآورجمعمعلومات  بر اساساست.  افتهی شیافزامردم ملکی  اقشار خاصی از ل ودرکُ

بود،  شده آغازافغانستان  مذهبعهیشی هاهزارهخورشیدی حمالت داعش که علیه  1394از سال حقوق بشر افغانستان 

 ننگرهار، ،غور ،پکتیاه در کابل، این گرو انتحاریتروریستی ونیز ادامه یافته و در اثر حمالت هدفمند  1397در سال 

  .پیروان مذهب شیعه بودنداز نها آتن  618اقل حدو افراد ملکی کشته وزخمی شدند تن از 1410 جورجان،

 ازجملهی خوبی برداشته است، هاقدمدولت افغانستان برای پیشگیری و کاهش تلفات ملکی،  اقدامات پیشگیرانه:

همچنان  شده است. سیتأس «بورد جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی» ویب وتص «پالیسی ملی کاهش تلفات ملکی»

ده است وچندین طرز العمل ش برگزاری با نیروهای مسلح کشور المللبینموزشی حقوق بشر دوستانه آهای برنامه

العمل دیگر  چندین طرز های ثقیله وعملیات نظامی از جمله طرز العمل حمالت هوایی طرز العمل استفاده از سالح

اما با وجود  ،است شدهیس جمهور کشور اوامر متعدد صادر ئغرض کاهش تلفات ملکی از طرف ر ساخته شده است و
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این امر نشان دهنده  حامیان دولت افزایش یافته و دولتی و سفانه تلفات ملکی ناشی از عملیات نظامی نیروهایأن متآ

 پالیسی فی نبوده وهدایات ریس جمهور ولفات افراد ملکی کان است که تالش متذکره غرض جلوگیری وکاهش تآ

 است. شدهکاهش تلفات ملکی در عمل تطبیق ن

چندین اعالمیه را غرض جلوگیری از تلفات ملکی صادر نموده  1397مسلح دولت ) گروه طالبان( نیز درسال  مخالفان

که غرض جلوگیری از تلفات ملکی کمیسیون  دملکی تعهد نموده واعالن کرده ان نها نیز بر جلوگیری از تلفاتآو 

مسلح دولت همانا  مخالفاناما بزرگترین مشکل  ،ساخته انددر تشکیالت اساسی خود شامل را کاهش تلفات ملکی 

د بشمول نکنمسلح دولت تمامی افراد که با دولت افغانستان کار می مخالفانباشد، از افراد ملکی می هانآتعریف عدم 

وکاندیدان  گاندهندرأیهای انتخاباتی حتی نوکارمندان نهادهای عدلی وقضایی وکارمندان کمیسیو ملکی مأموران

قوانین( ی )المللبینمغایرت کامل با حقوق بشردوستانه  نها درآکه این تعریف  پندارند را اهداف مشروع نظامی می

که نتیجه حتمی  کنندیمی استفاده هاکیتاکتو  هاوهیشاز  عمالً هاگروهنیروهای متعلق به این شود، جنگ شمرده می

 افزایش تلفات ملکی است. ،آن

نگران  شدتبه هاخشونتو شدت یافتن  هایناامنکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نسبت به گسترش  نکته پایانی:

ی المللنیبقوق بشردوستانه تا در جریان مناعات مسلحانه به موازین ح خواهدیمی درگیر هاطرفبوده و از تمامی 

ی غیرنظامی را مورد محافظت قرار دهند. کمیسیون بر این نکته هاتیجمعارند و جان و مال اشخاص و زاحترام بگ

 ییازآنجام هستند و و مخالفان مسلح دولت مکلف به رعایت تمامی مفاد اساسنامه رُ دارد که دولت افغانستان تأکید

 حقوق بشردوستانه در افغانستان در مورد نقض را تحقیقات خود رسماً 1396ز خزان سال ی االمللنیباین محکمه  که

محاکمه و مجازات ناقضان مقررات بشردوستانه فراهم  امیدوار بود که در آینده نزدیک زمینه توانیمآغاز کرده است، 

 شود.
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 فصل اول

 عمومی

 :اندرباره کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانست

 بر اساس فرمان رئیس 16/3/1381نهاد ملی حقوق بشر، به تاریخ  عنوان یکمستقل حقوق بشر افغانستان به کمیسیون

در آن،  58و تسجیل ماده  1382جمهور افغانستان و مفاد توافقنامه بن تأسیس گردید. با تصویب قانون اساسی در سال 

ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هاصالحیتکیل، وظایف و مبنای محکم قانونی یافته و با تصویب قانون تش

ها، وظایف و تشکیالت کمیسیون تعریف گردید. بر اساس ماده دوم ، مبنای عمل، اهداف، صالحیت1384در سال 

ر طوشده و به در چوکات دولت جمهوری اسالمی افغانستان تأسیس« کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان»این قانون، 

کشور  های خویش، احکام قانون اساسی، قانون مذکور و سایر قوانین نافذهنماید و در انجام فعالیتمستقل فعالیت می

 1دهد.را مالک عمل قرار می

 

نظارت بر رعایت حقوق بشر، تعمیم و حمایت از حقوق بشر، نظارت از وضعیت و چگونگی  دسترسی افراد به حقوق 

منظور بهبود و انکشاف  ی و تحقیق از تخلفات و موارد نقض حقوق بشر و اتخاذ تدابیر بههای بشری، بررسو آزادی

مادۀ بیست و یکم قانون تشکیل، وظایف و  2وضعیت حقوق بشر در کشور از اهداف چهارگانه کمیسیون است.

فقره  35طی های کمیسیون را ترین وظایف و صالحیتهای کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان مهمصالحیت

 تعریف نموده و رسمیت بخشیده است. 

 

های کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، قانون تشکیل، وظایف و صالحیت 21قانون اساسی و ماده  58براساس ماده 

های از وضعیت حقوق بشر یکی از برنامهنماید. نظارت حقوق بشر در افغانستان نظارت می این کمیسیون بر وضعیت

های خاصی به این منظور تشکیل یافته است. بخش نظارت و بررسی کمیسیون بوده و به همین لحاظ بخشن اصلی ای

کند. این بخش شکایات را دریافت نموده و قضایای نقض حقوق بشر را جموع از وضعیت حقوق بشر نظارت میدر م

عالوه بر نظارت از وضعیت حقوق  خش،چنین این بکند. همه و برای رسیدگی به آنها تالش میمورد بررسی قرار داد

کند عالوه محابس نیز نظارت میاز وضعیت حقوق بشر در اقتصادی، اجتماعی و حقوق مدنی و سیاسی، به طور خاص

ارگان عمده  3امضای تفاهم نامه همکاری میان کمیسیون و ازبعد  1395کمیسیون درسال  بر بخش نظارت وبررسی،

 گسترش داده ورا مبودزمن خود آبخش  ریاست عمومی امنیت ملی( وارت امور داخله وز، وزارت دفاع ملیامنیتی ) 

                                                           
  (2، ماده دوم )1384، تاریخ نشر: 855، شماره مسلسل جریده رسمی:ی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستانهاتیصالح قانون تشکیل، وظایف و. وزارت عدلیه، 1
 (5. همان، ماده پنجم )2
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مبودزمن کمیسیون عالوه بر نظارت از قوانین بشردوستانه آتمام دفاتر ساحوی ووالیتی خود ایجاد کرد؛ بخش  در

از نظارت  یدگی کرده وامنیتی کشور نیز رس سرتاسر افغانستان به شکایات مردم از نیروهای دفاعی و ی درالمللبین

اردوی ملی نظارت نموده وبه شکایات حقوق بشری زندانیان مربوط  وپولیس، ریاست عمومی امنیت ملی، ی اهخانه

 3وبین این گاهی منصطح آون تالش می ورزد تا سمبودزمن کمیسینیز رسیدگی می نماید همچنان بخش آبه منازعه 

ی حقوق بشر وحقوق بشر دوستانه المللبیناسناد ملی و ای حقوق بشری،هعرصه ارزش را در و دفاعی ارگان امنیتی

، سیمنارها رگاهای آموزشی،در سرتاسر کشور کا و دفاعی ارگان امنیتی 3وبین این برای منص و ی بلند ببردالمللبین

    برگزار می نماید. را وجلسات آگاهی دهی  ها ورکشاپ

تحت  یاید. به این منظور یک گروه ویژهنمی نیز نظارت میالمللبیننه دوستاچنین کمیسیون از وضعیت حقوق بشرهم

فعالیت می نماید. ناظرین کمیسیون در این بخش تمامی قضایای  در دفتر مرکزی کمیسیون  "تیم بررسی ویژه"نام 

ورد پیگیری قرار ین قضایا را می را ثبت و مستندسازی نموده و در صورت لزوم االمللبینمربوط به حقوق بشردوستانه 

 باشد. موارد تلفات افراد غیر نظامی می های عمده این بخش، ثبتیکی از فعالیتد. ندهمی

 

 :روش تحقیق

آورد با دقت الزم بار میکوشد تا تمامی وقایع و حوادثی که مربوط به جنگ است و تلفات ملکی را می کمیسیون 

کوشد تا ناظرین آن از امنیتی و لوژستیکی ممکن باشد، میلحاظ ثبت و مستندسازی نماید. کمیسیون تا حدی که از 

قضایا را ثبت  جزئیاتد و شرح و نگو نمایان و شاهدین عینی از نزدیک گفت ود و با قربانینمحل حادثه دیدن نمای

ا را از قضای جزئیاتکوشد تا حل واقعه ممکن نباشد، کمیسیون میکه از لحاظ امنیتی دیدار از مند. در صورتینمای

ها مورد ها مانند خبرنگاران و رسانهلین دولتی و یا سایر سازمانمسئو ها،محلی به شمول قربانیان، شفاخانه چندین منبع

 بررسی قرار داده و پس از مقایسه معلوماتی که از چندین منبع به دست آمده و اطمینان از صحت و سقم معلومات، آن

 کند. را درج بانک اطالعات می

اطالعات کمیسیون در دفتر مرکزی بوده و اکثریت معلومات از طریق ناظرین کمیسیون در دفاتر ساحوی و  کبان

دفتر والیتی تقریبا تمامی والیات کشور  6دفتر ساحوی و  8والیتی تهیه و جمع آوری می گردد. ناظرین کمیسیون در 

ت افراد ملکی را ثبت ی نظارت نموده و موارد تلفاالمللبینرا تحت پوشش قرار داده و از وضعیت حقوق بشردوستانه 

 برداری می نماید. برداری و فیلمکمسیون تا حدی که ممکن باشد، از وقایع تلفات افراد ملکی عکسمی نمایند. 

 یابند، مراجعهد که قربانیان در آنجا انتقال میشوی که گمان برده میهاار تلفات افراد ملکی، به شفاخانهدر مورد آم

لین امنیتی و سایر مراجع نیز مقایسه شود. این فهرست با فهرست مسئوگرفته می شدگانکشتهست زخمیان و شده و فهر

صاحبه صورت شده و صحت این فهرست مورد دقت و بازنگری قرار می گیرد. عالوه برآن، با زخمیان حادثه نیز م
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شود. حتا می گفتگونیز  مجروحانو  شدگانکشتهنزدیکان ها، با شاهدین عینی، اقارب و گیرد. عالوه بر شفاخانهمی

 آید. ه خاطر دقت بیشتر دیدن به عمل مینیز ب شدگانکشتهدر بعضی موارد و در صورت لزوم از گورهای 

تذکر  به طور )....(آمده و یا یادداشت: در این گزارش شهرت برخی از قربانیان و اعضای خانواده آنها به طور مستعار 

  است.  هیافت
 

 :های مسلحانههای درگیر در جنگهای حقوقی طرفچارچوب حقوقی؛ مکلفیت

ی، المللبینلیت دارند که براساس حقوق بشر و مسئو اندمکلفانه در افغانستان های درگیر جنگ مسلحتمامی طرف

ازمان ملل متحد از وارد کردن های شورای امنیت سی و قطعنامهالمللبینوانین عرفی ی و قالمللبینحقوق بشر دوستانه 

ه در جریان منازعات مسلحانه ک اندمکلفهای درگیر تلفات و خسارات بر جان و مال افراد ملکی بپرهیزند. طرف

را رعایت نموده و  ی حقوق بشر مبنی بر محافظت از افراد ملکی خصوصا زنان و کودکانالمللبینها و موازین نورم

 دست گیرند.  ر محافظت از آنها رویی را به منظواقدامات ویژه

باشد. در این می 1977الحاقی دوم  پروتکلعضو  چنینو هم 1949های چهارگانه جنوا عضو کنوانسیون افغانستان

شده است.   تأکیدالحاقی دوم آن، بر حفاظت از افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه  پروتکلها و کنوانسیون

، لیه افراد ملکی، محالت مسکونی، تاسیسات عامه که برای جمعیت غیر نظامی ضروری استبراساس این اسناد حمله ع

های درگیر جنگ به شمول های چهار گانه جنوا از تمامی طرفدر ماده سوم مشترک در کنوانسیون باشد.ممنوع می

 نیروهای دولتی و غیر دولتی خواسته شده است که معیارهای مشخص را رعایت کنند. 

 های چهارگانه جنوا چنین آمده است: مشترک کنوانسیون 3اده در م

های متعهد، هریکی از طرفین المللی در قلمرو یکی از طرفمسلحانه دارای خصوصیت غیر بیندر صورت وقوع منازعه 

 به رعایت حداقل احکام ذیل می باشند:منازعه مستلزم 

به شمول اعضای نیروهای مسلحی که سالح بر زمین گذاشته اشخاصی که در منازعات مسلحانه اشتراک فعال نداشته، 

و یا کسانی که بنابر مریضی، جراحت، توقیف یا هر علت دیگری از جنگ خارج شده باشد، باید در تمامی شرایط 

مورد برخورد انسانی به دور از هرگونه تبعیض بر مبنای نژاد، رنگ، دین یا عقیده، جنس یا ثروت یا هر معیار مشابه 

 رار گیرند. ق

بنابراین، ارتکاب اعمال ذیل در ارتباط به اشخاص فوق الذکر، در همه شرایط و در هرمکانی همواره ممنوع باقی 

 خواهد ماند:

 .دن صدمه، برخورد ظالمانه و شکنجهخشونت علیه حیات، بخصوص هر نوع قتل، وارد کر الف.

 .گیریگروگان. ب
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 .برخورد توهین آمیز و تحقیر کنندهبخصوص رفتار یا  هتک حرمت بر حیثیت و کرامت انسان، ج.

اصدار و اجرای حکم بدون قضاوت قبلی که از جانب محکمه با صالحیت حامل کلیه تضمیناتی که از نظر مردم  د.

 متمدن الزم است، صورت گرفته باشد.

 ورد مراقبت قرار خواهند گرفت.اشخاص مجروح و مریض جمع آوری شده و م ه.

م که بر مبنای اساسنامه رواست.  شدهاق الح میالدی 2003در سال  یالمللبیننستان به محکمه جزایی دولت افغا

 ارگانه جنوا، جنایت جنگیههای چمی کند، موارد جدی نقض کنوانسیونبیان  چگونگی تشکیل این محکمه را

 د.نباشد اساسنامه روم میعایت تمامی مفامسلح دولت مکلف به ر مخالفانو شود. دولت افغانستان محسوب می
 

 تعریف بعضی از اصطالحات مهم: 

 :افراد غیر نظامی

 شوند.غیر نظامی محسوب مید وهای زیر تعلق ندارند غیر نظامی، افرادی اند که به هیچ یک از گروهافرا

مقابل به  لتکه از سوی دو باشدمیاعضای نیروهای مسلح منظم حتی اگر این نیروها متعلق به دولت یا مقا الف: 

 رسمیت شناخته نشده است؛

 اومت؛های مقب و جنبشهای داوطلاعضای گروه ب:

 نیروهای مقاومت را تشکیل می دهند؛افرادی که بخشی از  ج:

افراد غیر نظامی براساس قواعد خاص ،یالمللبینی و غیر المللبیندر منازعات مسلحانه  جنگجویان به طور کلی :د 

 .3ی مورد حمایت قرار می گیرندالمللبینحقوق بشردوستانه 
 

 :جمعیت غیر نظامی

ی جمعیت غیر المللبینی و غیر المللبیندر منازعات مسلحانه  .شودمیجمعیت غیر نظامی از افراد غیر نظامی تشکیل 

 . 4نظامی و افراد غیر نظامی از حمایت کلی در مقابل خطرات ناشی از عملیات نظامی برخوردار هستند

 

 :جنگجو

بشردوستانه اعضای نیروهای مسلح طرف منازعه به جز کارمندان صحی و مذهبی،  المللبینجنگجو، براساس حقوق 

ها حق دارند که به طور مستقیم در منازعات مسلحانه شرکت نمایند. یعنی اینکه آنجنگجو محسوب می شوند. 

                                                           
  کمیته بینالمللی صلیب سرخ، فرهنگ قانون بینالمللی منازعات مسلحانه، پیترو وری، صفحه  323

  همان، صفحه  334
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ی را رعایت المللبینوانین حقوق بشردوستانه جنگجویان مکلف هستند خود را از جمعیت غیر نظامی تفکیک کرده و ق

 . 5کنند

 
های مسلح که های عضو به شمول گروهبوده و دولتمشابه  و سایر قواعد 1949چهارگانه جنوا  یهاکنوانسیونمفاد 

المللی در جنگ ل بر مبنای این تعهدات و عرف بینجنگند، مکلف به رعایت آنها اند. چندین اصبر ضد دولت می

 باشند: رعایت این اصول می به های درگیر ملزمنستان قابل تطبیق بوده و طرفافغا

  :اصل تفکیکالف. 

های درگیر همواره میان افراد غیر نظامی و جنگجویان طرفی، المللبینبر مبنای اصل تفکیک در حقوق بشر دوستانه 

 . باشدمیالت نباید متوجه افراد غیر نظاحم تواند علیه جنگجویان انجام شود،یتفکیک قایل شوند. حمالت فقط م

الحاقی دوم، هدف قرار دادن جمعیت یا افراد غیر نظامی را ممنوع کرده است. ممنوعیت حمله به  پروتکل 13ماده 

ز آمده است. این ممنوعیت در های متعارف نیکنوانسیون برخی انواع سالح 2اصالحی  پروتکلافراد غیر نظامی در 

 2001اصالحی کنوانسیون که در سال  1های متعارف، بر طبق ماده از کنوانسیون برخی انواع سالح 3شماره  پروتکل

 .6ی قابل اعمال استالمللبینمسلحانه غیر   میالدی از طریق اجماع عام به تصویب رسید، نیز در درگیری های

یه افراد غیر نظامی که غیر نظامیان یا علحمله عمدی علیه "ی )اساسنامه روم( المللبینمطابق اساسنامه محکمه جزایی 

 . 7شودمیالمللی، جنایت جنگی محسوب های غیر بیندر حوزه درگیری "ت مستقیم ندارندها شرکدر درگیری

پروتکل الحاقی دوم، هر نوع اقدامات و یا تهدیدهای خشونت آمیزی که هدف اولیه آن گسترش ترس در  13ماده 

های مسلحانه غیر ر سایر اسنادی که ناظر به درگیری، ممنوع کرده است. این ممنوعیت دباشدمیمیان جمعیت غیر نظا

 ی هستند، نیز گنجانیده شده است.المللبین

شوند مگر و تا زمانی که نظامیان در مقابل حمله حمایت می اصل تفکیک این است که غیر قواعد دیگریکی از  

ی و غیر المللبینهای مسلحانه ت که بنابر اسناد ناظر به درگیریاس. گفتنی 8ها شرکت کنندقیما در درگیریتمس

جمعیت غیر نظامی شامل تمامی اشخاص غیر  .ی، غیر نظامیان اشخاصی هستند که عضو نیروهای مسلح نیستندالمللبین

از تمامی  :رتندهای مخاصمه عبای چهارگانه جنوا، نیروهای مسلح هریک از طرفهاکنوانسیونبر مبنای  .9نظامی هستند
                                                           

  همان، صفحه  345

  کمیته بینالمللی صلیب سرخ، حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی 6 

1391، سال 65مجد، صفحه   

  اساسنامه روم، ماده 8، بند ب، مصوب سال 2002 میالدی7 

  پروتوکل الحاقی دوم، ماده 13 )3( مصوب سال 8.1977 

  9  کمیته بینالمللی صلیب سرخ، حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی

1391، سال 83مجد، صفحه   
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ی که تحت امر فرماندهی هستند که در مقابل آن طرف درگیری ها و واحدهای سازمان یافتهنیروهای مسلح، گروه

 . 10دنول می باشئبرای اعمال زیردستان خود مس

 های غیر نظامی وهای مخاصمه بایستی در تمامی احوال میان هدفاصل تفکیک این است که طرف قاعده دیگر در

حمالت نباید علیه اموال  .های نظامی صورت گیرندواند علیه هدفتحمالت فقط می ال نظامی تفکیک قایل شوند.امو

 های درگیر نباید اموال واماکن غیر نظامی را مورد هدف قرار دهند*. بر مبنای این اصل طرف. 11باشدمیغیر نظا

ی می توان گفت که حمالت بدون تفکیک المللبین برای توضیحات بیشتر و با در نظرداشت اصول حقوق بشردوستانه

 حمالتی هستند که:

 متوجه هدف نظامی خاصی نیستند؛

کنند، هدف نظامی مشخصی را برآورده نمی گیری به سویکنند که امکان هدفها یا وسایل جنگی استفاده میاز روش

استفاده از آنها، به نحوی که در مقررات  کنند که امکان محدودیت اثرها یا وسایل جنگی استفاده میاز روشویا 

 .12است، وجود ندارد ی مقرر شدهالمللبینحقوق بشردوستانه 

 کنند.های نظامی و غیر نظامی اصابت میی هستند که بدون تفکیک، به هدفنتیجه در هر مورد، نوعأ به گونهو در 

های چهارگانه جنوا می ل اند، عضو کنوانسیونغانستان دخیی در افالمللبینهمه کشورهای که در چارچوب نیروهای 

دهند، های نظامی را انجام مین که نیروی نظامی دارند و یا کمکاشند. اگر چه همه کشورهای دخیل در افغانستاب

نیستند؛ ولی تمامی این نیروها مکلف به رعایت قوانین جنگ که بخشی از حقوق  1977الحاقی دوم  پروتکلعضو 

 ی است، می باشند. المللبینعرفی 

 :اصل تناسبب. 

رود باعث تلفات افراد ملکی، آسیب به افراد ملکی، صدمه به ی که انتظار میمبنای اصل تناسب، شروع به حمله بر

زیادتر از مزیت عینی و مستقیم نظامی مورد انتظار باشد، اموال غیر نظامی یا ترکیبی از این موارد گردد، و این خسارات 

                                                           

  پروتوکل الحاقی شماره دوم، ماده 25، مصوب سال 10.1977 

  11جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی ی بشردوستانه عرفی، المللبینی صلیب سرخ، حقوق المللبینکمیته  

 1391، سال 93مجد، صفحه 

هرچند تفکیک میان اموال نظامی و غیر نظامی در پیش نویس پروتوکل الحاقی دوم گنجانیده شده بود؛ اما در آخرین لحظات با در نظرداشتن  *

این موضوع حذف گردید. در نتیجه پروتوکل الحاقی دوم واجد این اصل نبوده و ممنوعیت هدایت تصویب متنی ساده از مجموعه پیشنهادی دیگر، 

( پروتوکل الحاقی دوم، آنقدر وسیع 1) 13حمله به سمت اهداف غیر نظامی نیز مطرح نشده است، ولی گفته شده که مفهوم حمایت عمومی در ماده 

وعیت هدایت حمله به اهداف غیر نظامی در معاهده موخر دیگر، یعنی پروتوکل اصالحی منضم به است که این موضوع را هم در بر می گیرد. اما ممن

 ی قابل اعمال است.المللبینکنوانسیون برخی سالحهای متعارف گنجانیده شده است که نسبت به درگیری های مسلحانه غیر 

  12 اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی ی بشردوستانه عرفی، جلدالمللبینی صلیب سرخ، حقوق المللبینکمیته  

 1391، سال 114مجد، صفحه 
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زار جنگی بزنند که ها و ابها نباید دست به شیوههای درگیر در جریان درگیریبنابر این اصل، طرف ممنوع است.

ها و خسارات وارده بر اهداف و اهداف غیر نظامی بیشتر از آسیبهای وارده بر افراد ملکی خسارات و آسیب

 .باشدمینظا

الحاقی دوم که مربوط به منازعات  پروتکله، ولی در الحاقی اول تصریح شد پروتکل 51اصل تناسب در حمله در ماده 

ی است، به آن اشاره نشده است؛ اما گفته شده که رعایت اصل تناسب ذاتی اصل انسانیت است المللبینمسلحانه غیر 

، پروتکلتوان در اعمال است. در نتیجه نمی شدهاعمال  قابل پروتکلنسبت به  این اصل صراحتا پروتکلدر مقدمه  و

های منضم به کنوانسیون برخی سالح 2اصالحی  پروتکلل تناسب را نادیده گرفت. باید گفت که اصل تناسب در اص

 .   13متعارف گنجانیده شده است
 

 :ج. اصل احتیاط

ی برای جدا کردن جمعیت غیر نظامی، افراد ملکی، و اموال غیر نظامی باید به یات نظامی دقت ویژهدر هدایت عمل

اقدامات احتیاطی قابل پیش بینی به منظور اجتناب و در هر شرایطی به حداقل رساندن تلفات تصادفی  عمل آید. همه

بر افراد ملکی، صدمه به افراد ملکی و ایراد خسارات به اموال غیر نظامی باید اتخاذ شوند. قاعده دیگری از اصل احتیاط 

 ن را برای اطمینان از نظامی بودن هدف انجام دهند.های درگیر باید هرگونه اقدام ممکاین است که هریک از طرف

آحاد جمعیت غیر نظامی و غیر نظامیان در قبال خطرات ناشی از علمیات "الحاقی دوم،  پروتکل( 1) 13ده ابراساس م

های درگیر، در جریان عملیات نظامی حداکثر بنابر این، تمامی طرف "نظامی از حمایت عمومی برخوردار می باشند.

که از جمعیت غیر نظامی  اندمکلفهای درگیر یاط را باید به خرج دهند تا به افراد ملکی آسیب وارد نشود. طرفاحت

 حفاظت و حمایت کنند.

های جنگی به منظور باید هرگونه اقدام احتیاطی ممکن را در گزینش ابزارها و روش های درگیرهریک از طرف

ت ان تلفات تصادفی به غیر نظامیان، صدمه به افراد ملکی و وارد کردن خساراجتناب و در هر شرایطی، به حداقل رساند

های درگیر باید کلیه اقدامات ممکن را برای ارزیابی این موضوع که حمله طرف به اموال غیر نظامی به عمل آورند.

به اموال غیر نظامی، ممکن است باعث تلفات جانبی غیر نظامیان، آسیب رساندن به افراد ملکی، وارد کردن خسارات 

 .14یا ترکیبی از این موارد که زیادتر از مزیت نظامی عینی و مستقیم مورد انتظار گردد، به عمل آورند

-های امنیتی افغانستان، تمامی گروهی، ارگانالمللبینهای درگیر به شمول نیروهای طرف در نهایت، باید گفت که همه

 اندمکلفهای مسلح که در منازعات مسلحانه دخیل اند، داعش و سایر گروههای مربوط به طالبان، شبکه حقانی، ، 

                                                           
  پروتوکل اصالحی 2 کنوانسیون برخی سالحهای متعارف، ماده 3 )ج(13 

  کمیته بینالمللی صلیب سرخ، حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی 14 

1391 ، سال137مجد، صفحه   



16 
 

را در هر شرایط رعایت و احترام  "احتیاط"و  "تناسب"، "تفکیک"ی خصوصا سه اصل المللبینکه حقوق بشردوستانه 

ت و خسارات به ها و ابزارهای جنگ را طوری انتخاب نمایند که کمترین صدمالیت دارند تا روشد. آنها مسئوننمای

 افراد ملکی و اموال غیر نظامی وارد گردد. 

 فصل دوم
 :منازعات مسلحانه جریان در تلفات افراد ملکی

این سال اکثریت  . دره استبیشتر از پیش افزایش یافتخورشیدی  1397منازعات مسلحانه در سال تلفات ملکی ناشی از 

کشته  یثر این جنگ ها افراد غیر نظامی نیز متاثر شدند. تعدادو در ا ندهای شدیدی را شاهد بودوالیات کشور جنگ

در اثر منازعات  زیادی دیگر از مناطق اصلی شان بیجا شده و به سایر والیات مسکن گزیدند. یو زخمی شدند و تعداد

این  . عامل اصلیاندشدهمیلیون نفر از محالت اصلی شان بیجا  5/1مسلحانه در طول چندین سال گذشته بیش از 

عالوه بر  میالدی 1397بیانگر این است که در سال  ها. بررسیبیجاشدگی جنگ و ناامنی در کشور گفته شده است

به همین گونه برخی  بوده است.در افغانستان بیجا شدگی  خشک سالی و آفات طبیعی، جنگ نیز یکی از عوامل اصلی 

های مواصالتی نیز گسترش یافت و برخی منی در بسیاری از راهاز اموال غیر نظامی و اماکن عامه نیز آسیب دیدند. ناا

های کنار جاده جان دادند ته شدند و تعدادی هم در اثر ماینها به گروگان گرفاد ملکی در هنگام عبور از شاهراهاز افر

 و یا زخمی شدند. 

ولت غرض جلوگیری از اشتراک مسلح د مخالفان رلمانی بوده وپاگزاری انتخابات شاهد بر 1397افغانستان درسال 

از دهد که های کمیسیون نشان مییافته ،ندگسترده را انجام دادحمالت پروسه این برهم زدن  مردم در این انتخابات و

 مخالفانهای مختلف توسط انتخابات( در اثر وقایع و رویدادمیزان روز  28آغاز پروسه انتخابات )ثبت نام ؛ کمپاین ها و

کشته شده و  «طفل 13 و زن 37 مرد، 165»تن   215 از جمله ،اندشدهکشته و زخمی  ( تن669وعی)مجم تعداددولت 

ولیت همه این حمالت را گروه طالبان به عهده ئمس .اندشدهمجروح  «طفل 22و  زن 53 مرد، 379»تن   454 تعداد

روز  حمله نظامی را در 407متذکره سایت االماره مربوط گروه طالبان اعالن کردند که تنها گروه ویب  گرفته ودر

  .دهی انجام داده اندیانتخابات بر مراکز را

ی المللبیناز وضعیت رعایت حقوق بشر دوستانه  خورشیدی، 1397افغانستان در سال کمیسیون مستقل حقوق بشر

است که تمام موارد کمیسیون کوشیده ملکی را ثبت و مستندسازی نمود.  نظارت نموده و به ویژه موارد تلفات افراد

های ذیربط مورد دقت و بررسی قرار ها و سایر سازماناهدین عینی، بازماندگان، شفاخانهتلفات افراد ملکی را با ش

 دهد. 

های گذشته تشدید و گسترش یافت. در این سال خورشیدی بیشتراز سال 1397منازعات مسلحانه در افغانستان در سال 

ثر ساخت. در این دوره وده و زندگی اکثریت مردم را به طور مستقیم و یا غیر مستقیم متااکثریت مناطق کشور ناامن ب
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خورشیدی بیشترین  1397های کمیسیون در سال ملکی وارد گردید و براساس یافته های شدیدی به افرادزمانی آسیب

 میزان تلفات افراد ملکی به ثبت رسیده است. 

زخمی( به ثبت رسیده  8180کشته و 3032نفر ) 11212فات افراد ملکی مجموع تلخورشیدی  1397در طول سال 

های کمیسیون در دهد. براساس دریافتش را نشان میدرصد افزای 19 خورشیدی 1396در مقایسه با سال  است که

نفر زخمی شده  6174نفر کشته و  3239کشته و زخمی شده بودند. از این جمله نفر  9413 خورشیدی 1396سال 

 چنان سیر صعودی دارد. چون اکثریت تلفات افراد ملکیر می رسد که تلفات افراد ملکی همبا این حساب به نظند. بود

رسد که یکی از دالیل افزایش تلفات افراد ملکی شدت یافتن گیرد، به نظر میمسلح دولت صورت می مخالفانتوسط 

نیز  1397باشد گروه متذکره درسال اعش میه دعلت دیگر افزایش تلفات ملکی فعالیت گروآنها باشد.  حمالت

 .ندابل وشرق افغانستان انجام دادرا علیه جمعیت کامال ملکی در شهر ک چندین حمله

های کمیسیون نشان یافته .باشدت هوایی نیروهای حامیان دولت میعلت دیگرافزایش تلفات ملکی افرایش حمال 

مسلح دولت حمالت هوایی  مخالفانحمالت تهاجمی دولت بر ضد  خورشیدی بعد از اعالن 1397دهد که درسالمی

حامیان دولت تلفات افراد ملکی نیز  دولتی و وعملیات شبانه افزایش یافت که به اثر این دو تکتیک نظامی نیروهای

   افزایش یافت.

تن آنها  933تن آنها مرد،  7709، اندشدهنفر که کشته و زخمی  11212 از میان دهد کهیشتر آمارها نشان مییات بجزئ

که مردان  است. این ارقام بیانگر این است نفر دیگر نامشخص 118و سن و جنس  اندبوده تن آنها طفل 2452زن، 

 شوند. پس از آن، اطفالها کشته و زخمی میقربانی منازعات مسلحانه اند و در جریان جنگ بیشتر از زنان و اطفال

 ان در مرحله سوم قرار دارند. بیشترین تلفات را داشته و زن

نها تن آ 326تن آنها زنان،  258 تن آنها مردان 2363 ،اندشده از کسانی که کشتهتن  3032از میان  به همین ترتیب 

 675تن آنها مرد،  5346 ،مجروح 8180چنین از میان همتن دیگر مشخص نشده است.  85 سن و جنس ،اندبودهاطفال 

 .تن دیگر مشخص نشده است 33سن و جنس  ،اندبودهنها طفل تن آ 2126تن آنها زن، 

درصد کاهش  8.9در تلفات ملکی اطفال دهد که خورشیدی نشان می 1396با سال  1397در سال  تلفاتمقایسه آمار 

 بسیار 1396سال اسفانه تلفات ملکی مردان نسبت به مت ،مده استدرصد افزایش به عمل آ 16لکی زنان ودر تلفات م

 دهد .درصد افزایش را نشان می 86ایش یافته وافز



18 
 

 
 

 2018انعکاس یافته است، در سال  «هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان» یوناما دفتر براساس اطالعاتی که در گزارش

تن دیگر  7189 فرد ملکی کشته و 3804تن رسیده است که از این میان  10993میالدی مجموع تلفات افراد ملکی به 

هایی دیده های مختلف ارائه شده تفاوتآمار تلفات افراد ملکی که توسط ارگاندر گزارشات  .15اندشدهروح مج

ما و کمیسیون اتوان یکی از دالیل تفاوت میان گزارش یوننمونه می به طوردر زمینه دالیل زیادی وجود دارد،  شود،می

خورشیدی بوده  1397انستان بیانگر تلفات ملکی در سال سیون مستقل حقوق بشر افغیگزارش کم را بیان کرد اینکه؛

بیانگر این به هر حال وضعیت کلی در تمامی گزارشات  .است شدهیه میالدی ارا 2018ما بر مبنی سال انوگزارش یو

آمار تلفات ملکی در بیشترین های گذشته نظر به سالخونین ترین سال برای افراد ملکی بوده و  1397است که سال 

 سال به ثبت رسیده است.  این

ن آ های قبل ازسال و 1396 خورشیدی در مقایسه با سال 1397که در سال  های کمیسیون نیز بیانگر این استیافته

 9413ه مجموع رقم تلفات افراد ملکی ب خورشیدی در 1396بیشترین تلفات افراد ملکی به وقوع پیوسته است. در سال 

کشته  3032زخمی ) تن کشته و 11212این رقم به  1397اما درسال  رسید.( میزخمی 6174کشته و  3239) فرد 

  .دهدنشان می 1396درصد افزایش را نسبت به سال  19است که مجروح( بلند رفته  8180و

نسبت  1397در سال  شدگانکشتهدهد که در رقم ها در دو سال گذشته نشان میزخمیها و مقایسه ارقام کشته شده

، اندشدهاما میزان افراد ملکی که مجروح مده درصد کاهش به عمل آ 6یک فیصدی کوچک تقریبا  1396به سال 

                                                           
  ، صفحه 1.گزارش یونما15 

مردان زنان اطفال نامعلوم 
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درصدی  32.5بیانگر افزایش 1396در مقایسه با سال  1397افزایش چشمگیر داشته است. ارقام مجروحان در سال 

 ت به سال قبل افزایش یافته است. درصد نسب 32.5خورشیدی میزان مجروحان  1397. به عبارت دیگر در سال باشدمی

  

 
 

خورشیدی  1396نسبت به سال  1397دهد که آمار تلفات مردان در سال ها نشان میاز لحاظ سن و جنس، دریافت

این 1397رسید؛ در حالی که در سال تن می 4141خورشیدی آمار تلفات مردان به  1396. در سال افزایش یافته است 

 افزایشدرصد  86نسبت به سال قبل  1397د. یعنی آمار تلفات مردان )کشته و مجروح( در سال تن می رس 7709رقم به 

خورشیدی  1397است. درسال  نسبت به سال قبل افزایش داشته 1397آمار تلفات زنان در سال  همچنان یافته است. 

رسید. مقایسه این ارقام تن می 803زن کشته و مجروح شدند؛ در حالی که در سال قبل از آن، این رقم به  933 تعداد

آمار تلفات اما افزایش داشته است. درصد  16دهد که در این دوره گزارشدهی، تلفات زنان نسبت به سال قبل نشان می

در سال  دهد که کمیسیون نشان می یهایافته .یافته است اندک کاهش  1396نسبت به سال  1397درسال کودکان 

تن  2692 خورشیدی( 1396کشته و مجروح شدند؛ در حالی در سال قبل از آن ) از اطفالتن  2452خورشیدی  1397

 نآات ملکی اطفال نسبت به سال قبل شود که ارقام تلفدیده می درصورت مقایسه ند.شده بودکشته و زخمی  از اطفال

  .مده استآدرصد کاهش به عمل  8.9
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.   

 

 :تلفات افراد ملکی براساس نوعیت حوادث

های حامیان دولت افغانستان مثل سالدولتی و نیروهای  مسلح دولت و مخالفانخورشیدی باز هم  1397اسفانه درسال مت

های روش ،گردیدجنگی استفاده نمودند که باعث خسارات هنگفت مالی وجانی به افراد ملکی  هایگذشته از روش

ی المللبینرد. همانطوری که اصول حقوق بشر دوستانه ملکی داافراد جنگ تاثیرات مستقیم بر افزایش و کاهش تلفات 

که موجب های را رعایت کنند و از روش «احتیاط»و  «تناسب»، «تفکیک»های منازعه باید اصول دارد، طرف تأکید

های منازعات مسلحانه تلفات ملکی و خسارات به افراد غیر نظامی و اموال غیر نظامی وارد گردد، استفاده نکنند. طرف

ها و خسارات بر غیر نظامیان در حین عملیات اتخاذ زم را به منظور جلوگیری از آسیباند که تمامی اقدامات المکلف

 کنند. 

های درگیر بدون توجه به جان در طول چندین سال گذشته که منازعات مسلحانه در افغانستان شدت یافته است، طرف

ها ند که تلفات ملکی زیادی را در پی داشته است. در اثر این روشزنهای میو مال افراد غیر نظامی دست به روش

از دست داده اند و یا  های شان رامول زنان و کودکان جانافراد غیر نظامی که در جنگ مشارکت نداشته اند، به ش

خانواده  های زیادی یک و یا چند عضودر طول چندین سال گذشته خانواده .اندشدهاز آنها مجروح  یاینکه تعداد

های چارگانه جنوا افراد ملکی حق حیات را که قانون اساسی کشور و کنوانسیونشان را از دست داده اند. در حالی 

ونی سلب گردد. بر اساس که نباید هیچ حیاتی بدون موجب قان کرده است تأکیدیکی از اصول بنیادین انسان دانسته و 

مردان زنان اطفال نامعلوم
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که میان افراد ملکی و نظامیان تفکیک قایل شوند و  اندمکلفر منازعه های درگیهای چارگانه جنوا، طرفکنوانسیون

 از جان و مال غیر نظامیان حفاظت نمایند. 
 

 :حمالت انتحاری

کی در اثر حمالت انتحاری دهد که بیشترین تلفات افراد ملاز چندین سال به این سو نشان می های کمیسیوندریافت

ی نیز بیشترین تلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری اتفاق افتاده است. در این خورشید 1397گیرد. در سال صورت می

تن کشته و  3035درصد تلفات ملکی در اثر حمالت انتحاری بوده که در مجموع در نتیجه این نوع حمالت  27سال 

 . اندشده تن دیگر مجروح 2052و ن در اثر حمالت انتحاری کشته، ت 983از مجموع این رقم، . اندشدهزخمی 

کاهش نیافته بلکه خورشیدی  1396ارقام تلفات افراد ملکی که عامل آن حمالت انتحاری بوده در مقایسه با سال 

مسلح  مخالفان باز هم این روش باز هم تقریبا عین رقم تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری بوده و 1397درسال 

 تن 3035 تعدادخورشیدی  1397در سال  است.  شدهافراد ملکی دولت ) طالبان وداعش( باعث بیشترین رقم تلفات 

تن از  3001 تعدادخورشیدی 1396زخمی شدند؛ در حالی که در سال  از افراد ملکی در اثر حمالت انتحاری کشته و

 . ه بودندافراد ملکی در اثر حمالت انتحاری کشته و مجروح شد

16 

گیرد که افراد ملکی بیشتری حضور دارند و از این رو تعداد میی اغلبا در زمان و مکانی صورت حمالت انتحار

ولیت این حمالت را به عهده ئاغلبا مسوگروه داعش گروه طالبان شوند. افراد غیر نظامی کشته و زخمی می بیشتری از

ها، عکس آن واقعیتسازند.  در حالی که شتر از غیر نظامیان خاطر نشان میگیرند و آمار ارقام قربانیان نظامی را بیمی

وجودی که کمیسیون مستقل حقوق بشر  با شوند.میاست و در اکثر حمالت انتحاری افراد غیر نظامی کشته و زخمی 
                                                           

  عکس از حمله بر جلسه علمای دین هوتل اورانوس کابل 16 
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 مسلح دولت خواسته است که از انجام حمالت انتحاری مخالفانهای درگیر خصوصا افغانستان همواره از طرف

شود که آنها به حق حیات و سالمت جان افراد ا دیده مید، امنر ندهجلوگیری نمایند و افراد ملکی را مورد هدف قرا

اهداف  ملکی چندان اهمیتی قایل نیستند حمالت انتحاری در جاهای مزدحم که افراد ملکی بیشتری حضور دارند،

 دهند. شان را مورد حمله قرار می

 1397طق شهری وارد گردد. در سال شود که صدمات سنگینی در منارو انجام حمالت انتحاری سبب می همیناز 

خ رُ خوستو  پکتیا، تخار، لخ، بلشکرگاهرهای کابل، جالل آباد، کندهار، هخورشیدی حمالت انتحاری عمدتا در ش

  .اکثریت مطلق قربانیان  این حمالت انتحاری باز هم مردم ملکی بودند و هداد

مراسم مذهبی هزاره های شیعه ها و جد، راه پیماییاری علیه مساحخورشیدی چندین حمله هدفمند انت 1397درسال 

گروه متذکره کشته وزخمی شدند دراثر حمالت تن از مردم ملکی  ن به صدهاآکه به اثر  افغانستان نیز صورت گرفت

 تذکره را گروه داعش به عهده گرفت.ولیت حمالت مئومس

   .است شدهرش ذکر تفصیل بیشتر حمالت متذکره را دربخش عامالن تلفات ملکی این گزا

مسلح  مخالفانشود. نظر گرفته نمیبه هیچ وجه در و اصل تفکیک حمالت انتحاری، اصل تناسب اکثریت موارد  در

مند گردد. بر و اماکن و اموال غیر نظامی خسارهدولت نباید دست به حمالت بزنند که بیشتر افراد ملکی قربانی شوند 

های چهار گانه جنوا جمعیت ملکی و افراد ملکی باید در برابر خطرات ایجاد نالحاقی دوم کنوانسیو پروتکلای مبن

جمعیت ملکی و هم چنین افراد ملکی باید مورد هدف حمله  امی از حمایت کلی برخوردار باشند، وشده از علمیات نظ

کی باشد، ممنوع قرار نگیرند. اعمال و تهدیدات حمالت که هدف اساسی آن ایجاد ترس و وحشت در میان مردم مل

انجام حمالت انتحاری بدون تفکیک و مواد انفجاری تعبیه شده در میان جمعیت ملکی به معنی نقض حقوق است. 

ض این اصول، باشند. در غیر آن، نقهای درگیر مکلف به رعایت آن میی بوده که هر یک از طرفالمللبینبشردوستانه 

 شود. جرایم جنگی محسوب می

ی حقوق بشر و حقوق المللبیندر حمالت انتحاری یک روش کامال غیرانسانی و برخالف موازین  فالاستفاده از اط

زیر  بعضی از حمالت انتحاری از اطفال مسلح دولت در مخالفاندهد که ی است. شواهد نشان میالمللبینه بشردوستان

که  فرستند. برخی از این اطفالمیورد نظر حاری به هدف مواسکت انتاطفال به سال استفاده کرده و با تجهیز  18سن 

دهند. حتا برخی از آنها که برای چه این حمله را انجام میدانسته اند ، نمیاندشدهله انتحاری بازداشت قبل از انجام حم

کام اح ها و تبلیغات مذهبی برخالفشود. فریب اطفال با وعدهثر حمله انتحاری خود نیز کشته میدانستند که در انمی

 باشد. شریعت اسالم و ضد بشری می

حمالت انتحاری در ذات خود یک امر خالف کرامت انسانی است. حمالت انتحاری در حقیقت استفاده از جان انسان 

و معصومیت آنها  توجه به عدم آگاهیبا ها است. استفاده از اطفال به حیث وسیله انفجاری برای کشتن سایر انسان



23 
 

در منازعات  اطفالدر مورد منع شمولیت  حقوق طفل است. پروتکل اختیاری کنوانسیون اکدهنده و وحشتنتکان

منع کرده را های مسلح در صفوف نیروهای مسلح ملی و هم چنین سایر گروه مسلحانه نیز هر نوع شمولیت اطفال

سال را منع کرده است.  15 زیر سن ی )روم( نیز استخدام اطفالالمللبینعالوه برآن، اساسنامه محکمه جزایی  .17است

ها یا نیروهای مسلح یا مطابق این اساسنامه، سربازگیری و فراخواندن نوجوانان زیر پانزده سال به خدمت در گروه

 .18شودانه از جمله جنایت جنگی محسوب میاستفاده از آنها برای شرکت فعاالنه در منازعات مسلح

19 

 :درگیری های زمینی

                                                           
17 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.  

  اساسنامه روم، ماده 8، فقره 26، مصوب سال 2002 میالدی.18 

  این عکس از یک حمله انتحاری درشهر کابل توسط یکی از کاربران صفحات اجتماعی نشر گردیده است 19 
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های زمینی در اثر درگیریبیشترین تلفات ملکی را در پی داشته است. های زمینی درگیری ،پس از حمالت انتحاری

دهد که در اثر تلفات را نشان میکل درصد  20.25. این رقم اندشدهتن از افراد غیر نظامی کشته و زخمی  2271

که  هایآن عده از درگیری مسلح دولت و نیروهای حامی دولت اتفاق افتاده است. مخالفانهای زمینی میان درگیری

 می بینند.  بیشتر گیرد، افراد غیر نظامی آسیبها صورت میدر محالت مسکونی و داخل قریه

فزایش درصد ا 23.42قایسه با سال قبل، بیش از های زمینی در مدر اثر درگیری 1397میزان تلفات افراد ملکی در سال 

های زمینی میان نیروهای حامی دولت و افراد ملکی در اثر درگیری تن از 1840خورشیدی  1396یافته است. در سال 

تن افزایش  2271خورشیدی این رقم به  1397اما در سال دولت کشته و یا زخمی شده بودند،  نیروهای مخالف مسلح

و کوچک هر دو طرف درگیر و سایر حمالت چریکی  ه بزرگهای پالن شدها شامل عملیاتاین درگیری. ه استیافت

 .باشدمی

 ،پکتیا ،فاریاب ،غزنی ، هلمند، کندوز، بغالن، کندهار، ننگرهار، میدان وردک،غزنی خورشیدی والیات 1397درسال 

   .سلح بودندم مخالفانهای زمینی بین دولت وفراه شاهد بیشترین جنگ وغور، ارزگان  ،فاریاب، بادغیس ،، زابلپکتیکا

حامی دولت و نیروهای دولتی، های زمینی میان نیروهای درگیری رسد که این افزایش به دلیل گسترشبه نظر می

نگ در مناطق مسکونی دلیل دیگر کشاندن ج عالن عملیات تهاجمی هر دوطرف جنگ است، ووامخالف مسلح دولت 

های روهای مخالف مسلح دولت در درگیریخصوصا نیهای درگیر متاسفانه برخی از طرف. باشدو پرجمعیت می

 مخالفاندهد که ها نشان میشود. گزارشموجب افزایش تلفات افراد ملکی میگیرند که کار می هایزمینی از روش

داخل مناطق مسکونی عقب نشینی  در کنند و پس از حمله،ولت حمله میی دحامدولتی و مسلح دولت بر نیروهای 

پس از آن درگیری  کنند،دولتی و حامی دولت تیر اندازی میاینکه از مناطق مسکونی بر کاروان نیروهای کنند و یا می

و  د ندههای ثقیله قرار میمورد حمله سالح اندشدهدر آن پنهان  مخالفاندولتی نیز ساحات که  نیروهای و شروع شده

ی از جنگ به دلیل اینکه افراد شوند. این شیوهمند میوال غیر نظامی آسیب دیده و خسارهدر نتیجه افراد ملکی و ام

بر مبنای اصول شود. ی محسوب میالمللبینبشردوستانه  ، کامال ممنوع بوده و نقض حقوقسازدسپر میرا غیر نظامی 

 نظامی در درونهای باید تا حد ممکن، از قراردادن هدف های درگیری، هریک از طرفالمللبینحقوق بشردوستانه 

 20پر جمعیت اجتناب ورزند. یا نزدیک به مناطق

 ، هلمند، کندوز، بغالن، کندهار، ننگرهار، میدان وردک، غزنی، فاریاب، پکتیا،غزنی خورشیدی والیات 1397درسال 

 مسلح بودند.   مخالفانهای زمینی بین دولت و، زابل، فاریاب، بادغیس، غور، ارزگان و فراه شاهد بیشترین جنگپکتیکا

                                                           
  20  کمیته بینالمللی صلیب سرخ، حقوق بینالمللی بشردوستانه عرفی، جلد اول، ژان ماری هنکرتز و لویس دو سوالدبک، مجمع علمی و فرهنگی

1391، سال 153مجد، صفحه   
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 :حمالت راکتی

اثر  نفر در 2152بوده است، در این سال درصد کل تلفات افراد ملکی  19.9عامل  1397حمالت راکتی در سال 

های نسبتا سنگین های درگیر سالححمالت راکتی به این معنی است که طرف ،اندشدهحمالت راکتی کشته و زخمی 

کت در مواردی به اهداف نظامی اصابت نکرده بلکه در مناطق کنند. پرتاب راانند هاوان به جانب مقابل فیر میم

 ملکی کند که در نتیجه باعث تلفات افرادملکی رفت و آمد دارند، برخورد میمسکونی و یا هم جاهای که افراد 

پرتاب  عامالن. باشدمیراکت اصلی تلفات افراد ملکی در اثر پرتاب  عواملیاز  یکی گیری. خطا در نشانشودمی

 حامی دولت می باشند.  دولتی و ها هم گروهای مخالف مسلح دولت و هم نیروهای اکتر

. با مشاهده نداهنفر دیگر زخم برداشت 1748تن کشته شدند و  404در اثر حمالت راکتی در این دوره گزارشدهی، 

زایش یافته است. در سال درصد اف 19.9 ر تلفات ملکی در اثر حمالت راکتیتوان گفت که آماارقام سال گذشته، می

به اثر حمالت تن   2152خورشیدی  1397تن کشته و زخمی شده بودند؛ در حالی که در سال  1400خورشیدی  1396

 مخالفانگسترش جنگ های زمینی وحمالت راکتی  ،یکی از عوامل افزایش این ارقام .اندشدهکشته و زخمی راکتی 

 .استوسه انتخابات پرمسلح دولت بر 

مسلح دولت در استفاده از حمالت راکتی از احتیاط الزم کار  مخالفانو طرف منازعه هم نیروهای دولتی وهم هر د

دیگر را تحت حمالت راکتی قرار ت تحت تصرف یک اهای زمینی دیده شده که ساحنگرفته و بعضا در جنگ

 د .ندهمی

 .دنشون نوع حمالت میتب قربانی ایحتی مکا ها وهخان د که درنبیشترین قربانیان حمالت راکتی زنان واطفال می باش
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درگیری های 
زمینی 

حمالت راکتی
ماین های کنار 

جاده 
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 ه:های کنار جادماین

های کنار جاده بیشترین تلفات ملکی را درپی داشته راکتی، ماینهای زمینی و حمالت جنگ از حمالت انتحاری،پس 

های شان را ده جانهای کنار جاز افراد ملکی در اثر انفجار ماینخورشیدی تعداد زیادی ا 1397است. در جریان سال 

از  تن 1856 تعداداز دست دادند و یا اینکه اعضا و یا عضوی از بدن خود را از دست داده و معلول شدند. در این سال 

 دهد. درصدکل تلفات افراد ملکی را تشکیل می 16.55این رقم، افراد ملکی کشته و یا زخمی شدند که 

های کنار جاده افزایش  ت افراد ملکی در اثر انفجار مایندهد که تلفامی نشان 1396با سال 1397سال مقایسه آمار سال 

تن در  1856خورشیدی  1397نفر کشته و زخمی شده بودند اما در سال  1436خورشیدی  1396یافته است. در سال 

 1397در سال دیگر  های کنار جاده و سایر مواد انفجاری تعبیه شده، کشته و زخمی شدند. به عبارتاثر برخورد با ماین

حدود  در 1396سال ه نظر ب و اندشدهزخمی  خورشیدی کشته و 1396از سال  ملکی زیادتر تن از افراد 420 تعداد

 ش یافته است.درصد افزای 16.55

مسلح  مخالفانسط های کنار جاده که مواد انفجاری تعبیه شده از نوع فشاری است، عموما توگفتنی است که ماین 

اسطه نقلیه بر آن قرار گرفته و با وارد کند که شخصی و یا وها وقتی انفجار میشود. این نوع ماینفاده میدولت است

ند و یا معلول می سازند، غیر قانونی کشها از آنرو که بدون تفکیک افراد را میکند. این نوع ماینشدن فشار انفجار می

 باشد. می

نوع مواد انفجاری در  شود، نیز استفاده می کنند. اینه از راه دور کنترول میانفجاری کمسلح دولت از مواد  مخالفان

دهد هر زمانی که بخواهد آنرا انفجار که به شخص هدایت کننده امکان می های هدایت شونده هستندحقیقیت بمب

کند. استفاده انفجار می خی موارد، بدون کنترولها دست ساز بوده و در برته باید گفت که اغلب این نوع بمبدهد. الب

انفجار نماید  ها بدون کنترلشود که این نوع بمببا ایجاد مشکل تخنیکی، باعث میدوامدار از آن، و در برخی موارد 

که اشخاص ملکی توسط این نوع  این صورت برای افراد ملکی خطرناک بوده و در مواردی دیده شده است که در

 . اندشدهها کشته شده و یا معلول بمب

ت افزایش یافته است. این های اخیر در میان نیروهای مخالف مسلح دولاستفاده از مواد انفجاری مقناطیسی نیز در سال

های مقناطیسی در موترهای نیروهای امنیتی شود. هرچند اکثر موارد نصب ماینها به وسایط نقلیه چسپانده مینوع بمب

 اندبودهها وع بمبه شده است که برخی از کارمندان ملکی دولت نیز هدف چنین نافغانستان بوده؛ اما در موارد هم دید

 . اندشدهو در بعضی موارد هدف نیروهای امنیتی بوده ولی در کنار آن، افراد ملکی نیز کشته و زخمی 

شان فراد مسلحبه اکثریت از ا داشت اهمیت موضوع نظر مسلح دولت بدون در مخالفانبل نگران این بوده که امساله ق

های ا ماینبرا همچنان بدون اینکه نقشه داشته باشد ساحات مورد نظر  ،دندهرا می سازهای دستساختن ماینموزش آ

های ی طرفالمللبینوحقوق بشردوستانه قانون جنگ  فرش می نماید.  نظر به احکامشان خود ساخته  وخصوص م
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 .کسازی نمایندپاعملیات نظامی  ها ومنفجر ناشده را بعد از درگیریاد که ساحات ملوث به مو اندمکلفدرگیر جنگ 

تا  شدهاین امر باعث  ولت به این امر مهم توجه داشته اند،مسلح د مخالفاننه هم نیروهای  نیروهای دولتی و متاسفانه نه

 ردد.ز افراد ملکی بخصوص اطفال درساحات وخطوط جنگی قربانی مواد منفجر ناشده گای تعداد زیاد

 

 :حمالت هوایی

موضوعات سیاسی  نیتر یجنجالتلفات افراد ملکی به یکی از  واردکردنی گذشته به خاطر هاسالحمالت هوایی در 

برخی موارد  ، درگرفتیمالمللی صورت توسط نیروهای بین معموالًحمالت هوایی که بود.  شده لیتبددر کشور 

گی روابط دولت افغانستان با دولت ه تیر سازنهیزمی حتاعث خشم رهبران و و این امر ب شدیمسبب تلفات افراد ملکی 

 ها، حمالت هوایی نیزیر نقش آنی و تغالمللنیببا کاهش نیروهای  ریاخ یهاسالآمریکا شده بود. در  متحده االتیا

حمایت قاطع دست به حمالت  ی موسوم بهالمللنیبهنوز در بعضی موارد نیروهای  حال نیدرعاست.  افتهی کاهش نسبتاً

 شود.سبب تلفات افراد ملکی می بعضاًکه  زنندیمهوایی 

21 

 افتیدرالمللی ، نیروهای هوایی افغانستان با حمایتی که از سوی جامعه بین1397سال  خصوصبهی اخیر هاسالدر 

، این نیروها از کمبود حال نیدرعت. اس انجام حمالت هوایی را افزایش یافتهبرای  شانتوانایی  روزبه روز، کرده اند

 هدفدر  که این نیروها شدهمجهز نیستند و این مسئله باعث  پیشرفتهی تکنولوژو هنوز به  برده رنجامکانات تخنیکی 

از  هدف حمایتبه  ،ها گزارش. قرار باعث تلفات افراد ملکی شوند  و هدف نظامی به مشکل روبر شده ی دقیقریگ

تلفات  میزانشده است. این افزایش تعداد حمالت، حمالت هوایی زیادی علیه مخالفان مسلح انجام نیروهای زمینی،

 مخالفاندولت افغانستان حمالت تهاجمی را علیه  1397همچنان در نیمه دوم سال  داده است،افراد ملکی را افزایش 

                                                           
  تصویر از خانه تخریب شده توسط بمباردمان هوایی در ولسوالی جبل السراج والیت پروان 21 
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 نکه دولت افغانستان بهآبا  ،هوایی همراه بودبمباردمان  این حمالت با عملیات شبانه و و همسلح دولت را افزایش داد

بمباردمان هوایی  که با ها عملیاتاین  وردهای نظامی نیز دست یافته اما واقعیت این است که درآسلسله دست  یک

حتی افزایش تلفات ملکی   .اندشده زخمی کشته واطفال  بشمول زنان وتعداد کثیری از مردم ملکی  هنیز همراه بود

به نیروهای دولتی هدایت داد تا در جریان  خت وینیز بر انگرا حمالت هوایی واکنش ریس جمهور کشور  ناشی از

 کی برای وی قابل قبول نخواهد بود.اعالن نمود که تلفات مل عملیات نظامی از احتیاط الزم کار گرفته و

22 

خورشیدی  1397در سال ت هوایی، ی دولت افغانستان در جهت کاهش تلفات ملکی ناشی از حمالهاتالش باوجود

و  ثر حمالت هوایی نیروهای افغاندر ادهنده یافته است، چنانچه حمالت افزایش تکاننوع تلفات ملکی ناشی از این 

کل تلفات افراد ملکی را تشکیل  %8.5 باًیتقرکه ، اندشدهزخمی تن کشته و   954مجموع  در المللینیروهای بین

فراد ملکی ناشی از حمالت تلفات ا 1396سال  در .نده اتن دیگر زخم برداشت 427تن کشته و  527دهد. از این میان، می

شود که تلفات درصورت مقایسه دیده می تن کشته و زخمی به ثبت رسیده بود. 481مجموعا نزد کمیسییون  هوایی

 برابر افزایش یافته است. دو 1397افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی در سال 

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

 23.کرده استتن کشته و زخمی ثبت  1015 ،2018است. این دفتر رقم تلفات ملکی ناشی از حمالت هوایی را در سال 

ما یا دفتر معاونیت اهای یونیافته های کمیسیون وفتهملکی ناشی از حمالت هوایی یا مورد افزایش تلفات افراد در

 نماید.یکه داللت بر افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوای م هسیاسی ملل متحد یکسان بود

                                                           
  تصاویر از اطفال کشته شده دربمباردمان هوایی درولسوالی جغتو والیت میدان وردک مورخ 7/31/ 139722

  صفحه دوم اعالمیه مطبوعاتی 24 فبروری 2019 دفتر یونما درمورد نشر گزارش تلفات ملکی در سال  21823
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چنان براقدامات احتیاطی امکانات پیشرفته، هم هوایی به هایبر تجهیز نیرو افغانستان مستقل حقوق بشر کمیسیون

المللی همچنان کمیسیون از نیروهای بین .کندیم تأکیدبیشتر از جان و مال افراد ملکی  حفاظتبه هدف  نیروهای هوایی

معلومات استخباراتی  و دری کامل با نیروهای زمینی افغانستان، عملیات هوایی را انجام داده در هماهنگتا  خواهدیمنیز 

 .جان شهروندان ملکی افغانستان تمام نشودنظامی به قیمت  کار گرفته شود تا پیروزیاز دقت الزم 
 

 :عملیات شبانه

عملیات  و ،غاز نمودآمسلح دولت  مخالفانیه تهاجمی را بر عل هایدولت افغانستان عملیاتخورشیدی  1397درسال 

 توسط نیروهای قطعات خاص« های شبانهعملیات» ها، اکثرا این عملیاتی بودتهاجم یهاعملیاتجز این  نیز شبانه

عملیات شبانه  نکه درگردد صورت گرفته است با وجود آریاست امنیت ملی که از طرف نیروهای خارجی حمایت می

های کمیسیون نشان ، اما یافتهاندشدهزخمی  نها کشته وآاز سران  مسلح دولت به شمول تعداد مخالفاناز تعداد زیادی 

بدست  یکمیسیون اسناد وشواهد .اندشدهزخمی  ی نیز کشته واز مردم ملک یدهد که در عملیات شبانه تعداد زیادمی

لح دولت مس مخالفانعات خاص اعضای فامیل نیروهای قط ،عملیات شبانه بعضا درکه  دهدورده است که نشان میآ

شود. ی شمرده میالمللبیناصول حقوق بشردوستانه  که این عمل برخالف تمامی موازین و.را نیز به قتل رسانده اند

دولتی به تخریب غیر ضروری  دهد که در عملیات شبانه دربعضی موارد نیروهایهای کمیسیون نشان میهمچنان یافته

ده اند که تخریب مسلح دولت را تخریب نمو مخالفانمردم خاصتا  هایهخان و پرداخته مهمانخانه هاهای مردم ملکیت

 شود.ی شمرده میالمللبینل اساسی حقوق بشر دوستانه های مردم نیز خالف اصوغیر ضروری و غیر قانونی ملکیت

تن از مردم ملکی درجریان عملیات شبانه کشته وزخمی  88حد اقل  1397دهد که درسال های کمیسیون نشان مییافته

 .اندشده

24 

 

                                                           
  تصویر از تخریب خانه توسط مواد منفجره یکی از استادان پوهنتون کندهار دریک عملیات شبانه نیروهای قطاعات خاص 24 
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 :قتل و ترور

تلفات افراد ملکی ناشی خوشبختانه که در ملکی در اثر ترور صورت گرفته است، ودرصد از تلفات افراد  7.5حدود 

 به اثر ترور وکشتار  1397در سال  .مده استآدرصد کاهش به عمل  48خورشیدی  1396از ترور کشتار نظر به سال 

تن  437تن کشته و 410از این میان ، اندشدهتن از افراد ملکی با استفاده از شیوه ترور کشته و یا زخمی  847 تعداد

تن از افراد ملکی به  1255خورشیدی  1396ت درحالیکه در عین مدت زمان سال اس شدهزخمی نزد کمیسیون ثبت 

مسلح دولت و یا افراد مسلح  مخالفان با استفاده از این روش. اندشدهزخمی  ووکشتار(کشته  )ترور اثر حمالت هدفمند

نفذین محلی را که تو یا م اندبودهرا که با دولت همکار « دولت مأمورانبه خصوص » غیر مسوول اشخاصی ملکی

اده اند. در بعضی کمین نموده و با شلیک گلوله مورد هدف قرار درا شد که با دولت همدست هستند، گمان برده می

دهد های کمیسیون نشان مییافته امامان مساجد را نیز ترور کرده اند. مسلح دولت مال مخالفانکه  موارد گزارش شده

تن از افراد ملکی توسط افراد مسلح موترسایکل سوار مورد  242خورشیدی  1397 سال که تنها در والیت کندهار در

 یمیان این قربانیان تعداد در اندشدهتن دیگر زخمی  77تن کشته و 165این میان  که از گلوله قرار گرفته اند،شلیک 

مکاتب،  معلمان، سارنوالی محکمه و مأموران، نمایندگان مردم در شورای ملی ، خبرنگاران، کاندیدان پارلمان از

 .نداهشامل بودمدنی  جامعه فعاالن ، زنان وبزرگان قومی

 های حمالتی تروریستی  به قرار ذیل است: مثال یکی از نمونه به طور

 25 

                                                           
  اظهارت یکی از قربانیان حمله مهاجمان انتحاری بر وزارت فواید عامه – کابل 25 

ر داده توسط حمله کنندگان انتحاری انفجا دفترم که دروازه رزهیزمانیفواید عامه هستم  کارمند وزارت من 

مهاجمان داخل شعبه ما شده یک دختر خانم همکارم را  مشد من از شعبه خود عاجل به بالکن )برنده( رفت

ها را شکستانده واز کلکین باالی ما پرتاب نمودند چون سابی بود با مرمی زدند و کمپیوترکه کارمند مالی وح

ولی نفهمیدم که همکارم کشته شده و یا زخمی...؟ بعداً صدای شان شنیده  من پنهان شده بودم و مرا ندیدند،

ا حریق نمودند حرارت آن از ها را حریق نمایم زمانیکه شعبه رگفتند که الیتر بیاور که دوسیهمیشد و می

اثر آن روی و دستم سوخت و بخاطر نجات خود از منزل چهارم به زمین خود را  ها بیرون شد که درکلکین

ا از محل حادثه بیرون های کماندو که با مهاجمان در گیری داشتند مرتاب نمودم اول خداوند بعداً نیروپر

 "کردند و از مرگ نجات دادند.
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ی چهارگانه جنوا، افراد ملکی کسانی هستند که عضویت نیروهای مسلح را نداشته و در جنگ به هاکنوانسیونمطابق 

النه مشارکت ندارند. جمعیت ملکی و افراد ملکی نباید مورد هدف قرار بگیرند. اعمال و تهدیدات حمالت طور فعا

که هدف اساسی آن ایجاد ترس و وحشت در بین مردم ملکی باشد، ممنوع است. افراد ملکی باید از حمایت فراهم 

 .26شده، مستفید گردند
 

 :عامالن تلفات افراد ملکی

ها هستند و چند درصد تلفات ملکی را کدام ها و کدام گروهکه عامالن تلفات افراد ملکی کیمهم است تا بدانیم 

درصد   53عامل  خورشیدی1397های کمیسیون، در طول سال . براساس یافتهاندشدهگیر مرتکب های دریکی از طرف

ملکی را گروه دولت اسالمی  درصد عامل تلفات 12،5 گروه طالبان، تمام تلفات ملکی گروهای مخالف مسلح دولت

باقی  نامعلوم و عامالنتوسط  درصد 22 ،حامیان دولت دولتی و تلفات ملکی نیروهایدرصد عامل  11.5 )داعش(،

 5978مجموعا  1397. درسال در شرق افغانستان صورت گرفته استتی نیروهای پاکستانی مانده آن به اثر حمالت راک

حمالت گروه  در .اندشدهزخمی  حمالت گروه طالبان کشته و در (زخمی 4437 ،کشته 1541تن از مردم ملکی )

متاسفانه تلفات ملکی ناشی از حمالت گروه  ،اندشدهزخمی  مجروح(کشته و 982کشته و 428تن ) 1410داعش 

همچنان  .باشدقابل نگرانی جدی می درصد افزایش یافته و 84.5خورشیدی  1396نسبت به سال  1397داعش در سال 

نجایکه از آ د.نباشمی  (زخمی 618کشته و 679) ملکی از افرادتن  1297 تلفات ولئحامیان دولت مس دولتی ونیروهای 

ی صورت المللبینهماهنگ بین نیروهای دولتی ونیروهای  نظامی به شکل مشترک و هایتمام عملیات 1397درسال 

ی نیز به شکل مشترک تحت المللبیننیروهای  دولتی ومار تلفات ملکی ناشی از حمالت نیروهای  آبناً ،گرفته است

 .است شدهدولتی و حامیان دولت ذکر عنوان نیروهای 

ولیت اش توسط هیچ ئنامعلوم که مس عامالنتوسط  مجروح ( 2138 ،کشته 380تن) 2518مجموع  در 1397سال  در

 .اندشدهن را معلوم کند کشته وزخمی آ مالنعایا کمیسیون نتوانسته که  وشده گروهای شامل در منازعه گرفته ن یک از

دینی در هوتل اورانوس شهر کابل رُخ داد دریک محفل علمای  29/8/1397مثال حمله انتحاری که به تاریخ  به طور

ولیت این حمله را هیچ گروه به دوش نگرفته ئتن دیگر مجروح گردیدند، مس 94کشته و یتن از علمای دین 55ن در آ و

 این حمله مرگبار را تشخیص نماید. از عامالننستان هم نتوانسته که دولت افغا و

                                                           
  پروتکل الحاقی دوم کنوانسیون های جنوا در ارتباط با حمایت از قربانیان منازعات مسلحانه غیر بینالمللی، 12 آگست 1949، ماده 26.13 
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، اندبوده )طالبان( مسلح دولت مخالفانکه عامالن آنها  1396نسبت با سال  1397آمار تلفات افراد ملکی در سال  مقایسه

مسلح دولت در سال  انمخالفدرصد افزایش یافته است. یعنی اینکه  11.32، خورشیدی1397دهد که در سال نشان می

خورشیدی،  1396. در سال اندبودهدرصد در مقایسه با سال قبل عامل تلفات افراد غیر نظامی 11.32بیشتراز  1397

خورشیدی این  1397تن از افراد ملکی را کشته و مجروح کردند؛ در حالی که در سال  5370مسلح دولت  مخالفان

 تن رسید.  5978رقم افزایش یافته و به 

مسلح دولت بوده و همواره در حال  مخالفانها، بیشتر تلفات افراد ملکی توسط باید گفت که تقریبا در همه سال

دهد که آنها هیچ نوع برنامه ای مسلح، نشان می مخالفانملکی توسط افزایش نیز بوده است. روند رو به افزایش تلفات 

های وجودی که سازمان نظامیان چندان اهمیتی قایل نیستند. بابرای کاهش تلفات ملکی ندارند و به جان و مال غیر 

مسلح  مخالفانهای درگیر خصوصا مدافع حقوق بشر و از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از تمامی طرف

هدف ی را در حین منازعات رعایت کنند و مردم ملکی را المللبینبه طور مکرر خواسته است که قوانین بشردوستانه 

ها رعایت و احترام نشده؛ بلکه بیشتر از پیش و بی این پیشنهادات و خواست تنهانهه قرار ندهند، اما به نظر می رسد ک

 شوند. نظامی توسط آنها کشته و زخمی می مهابا، مردم غیر

رد مو اعالمیه عمومی را در 100خورشیدی گروه طالبان بیش از  1395-1396-1397 -1394 هایدر جریان سال

های عمومی در انه به نشر رساندند. این اعالمیههای عامه در هنگام منازعات مسلححفاظت از افراد ملکی و دارایی

یکی از اهداف ها آمده است که حفاظت از افراد ملکی ه نشر رسیده است. در این اعالمیهبسایت انترنتی شان بیو

. است  از افراد ملکی را نیز تاسیس شده وه کمیسیون حفاظتن گرآحتی در تشکیالت اساسی  باشدمیمحوری آنها 

شود که شمارند؛ اما به وضوح دیده میبر می های افراد محافظت شده را نیز ها کتگوریر بعضی از این اعالمیهد

طالبان  نیروهای حامیان دولت  گروه داعش عاملین نامعلوم  راکت های پاکستانی

مجموع تلفات  5978 1297 1410 2518 9
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. باشدیم، ی می گویدالمللبیندوستانه  تعریف گروه طالبان از افراد ملکی خیلی متفاوت از آنچه که اسناد حقوق بشر

د، دشمن و مورد هدف ند چه ملکی و چه نظامی باشنگروه طالبان تمامی افرادی را که با دولت افغانستان همکاری دار

 . دهندقرار مینظامی خود 

تعداد زیادی از حمالت را می پذیرند؛ اما در قسمت  مسئولیت مسلح دولت مخالفان وجودی که در بعضی موارد با

های خود، آمار تلفات ملکی را کمتر از آنچه دهند. دراکثریت اعالمیهار واقعی را نشان نمیاد ملکی، آمتلفات افر

 هست، نشان می دهند. 

های عامه به نشر رسانده و از د محافظت از افراد ملکی و داراییهای زیادی در موروجودی که گروه طالبان اعالمیه با

که این  شودمیعمل دیده  افراد ملکی حفاظت نمایند، اما در افراد خود خواسته اند که در هنگام جنگ از جان

بلکه هر ساله  سبب کاهش تلفات افراد ملکی نشده، که نشر چنین اعالمیه تنهانهها هیچ اثر عملی نداشته است. اعالمیه

 یابد.راد ملکی بیشتر از پیش افزایش میآمار تلفات اف

 

    :افغانستان توسط گروه داعش هبمذ هزاره شیعه قوم کشتار مردم ملکی بخصوص

بعضا  سترده وسیع وحمالت گ 1397سال  ی نکرده و دریی هیچ اعتناالمللبینگروه داعش به قوانین بشردوستانه 

 .های از مردم ملکی انجام داده اندهسیتماتیک را علیه افراد وگرو

برضد یک را حمله خونبار  چندینر کشوح کردن مردم ملکی در والیات شرقی مجرو کشته وعالوه بر این گروه

 .ه اندداد انجام پکتیا ، غور وکابلوالیات ،بخصوص در  جمعیت کامال ملکی ) اهل تشیع(

خورشیدی به این سو،  1393ل از سابراساس معلومات جمع آوری شده توسط کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان 

در طول سال این گروه قرار گرفته اند. حمالت مسلحانه  افغانستان موردها و در کل پیروان مذهب تشیع هزاره

خورشیدی این حمالت علیه آنها شدت یافت و در اثر حمالت متعدد مسلحانه و حمالت انتحاری تلفات زیادی 1397

گروه خاص قومی، مذهبی  یعنی حمالت یک  های کمیسیون هدف اصلی اینه اند. براساس بررسیبر جای گذاشت

خی بر مسئولیتهای مطبوعاتی لت اسالمی )داعش( با نشر اعالمیهبوده است. چنانچه که گروه دو هاهشیع ها وهزاره

 بعضی از این قضایا را تا اکنون هیچ گروهی به عهده نگرفته است. مسئولیتاما  از این قضایا را به عهده گرفت،
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آنها از بر ضد غیر نظامیان با قصد حمله علیه  ، انجام حمالت عمدیگیریگروگانبراساس ماده هشتم اساسنامه رُم، 

و از زمره جنایات  و پروتکل های الحاقی آن، بوده 1949های چهارگانه جنوا مصوب موارد جدی نقض کنوانسیون

ی و حقوق المللبینشود. حمالت عمدی علیه غیر نظامیان از موارد نقض جدی حقوق بشردوستانه جنگی محسوب می

 . ودشمی پنداشته بشر

که همه آنها ملکی بودند در  های افغان شیعهتن از  634در مجموع  1397الی  1394های کمیسیون از سال نظر به یافته

خورشیدی به اثر حمالت  1397سال  در. اندشدهتن دیگر مجروح  1208 تعدادو  اندشدهاثر حمالت متعدد کشته 

 .اندشدهتن دیگر مجروح  421کشته وافغانستان  یهاتن از شیعه 197گروه داعش 

و  ه، ابراز نگرانی نمودهای مطبوعاتی متعددر قبال این حمالت با نشر اعالمیهکمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان د

شهروندان بیشتر تا جلو افراطگرایی اسالمی را با اتخاذ تدابیر الزم بگیرد و در تامین امنیت  هاز دولت افغانستان خواست

که هدف قرار دادن عمدی افراد  ههای مطبوعاتی اعالم داشتنین کمیسیون از طریق نشر اعالمیهچد. هماز پیش بکوش

گیرند. اما متاسفانه تا حال اکثریت ن آن باید مورد پیگرد عدلی قرار ملکی از زمره جنایت جنگی محسوب شده و عامال

 .تعقیب عدلی قرار نگرفته اندعامالن این قضایا مورد 

و نگذاشتند که تفرقه  ها و شیعیان برخورد نمودههزارهو شهروندان افغانستان با هوشیاری با قضایای کشتار  دولتمردان

قومی و مذهبی گسترش یابد. نهادهای حامی حقوق بشر، خانواده قربانیان و نهادهای امنیتی اعالم داشتند که عامالن 

. رهبران باشدمیایجاد تفرقه قومی و مذهبی  هاشیعهه چنین قضایا دشمنان افغانستان بوده و هدف از حمالت علی

حکومت وحدت ملی نیز اعالم کردند که مردم خونسردی خود را حفظ نموده و نگذارند که افراطیون مذهبی به 

 هدف شان برسند.

                                                           
  تصاویر از حمله هدفمند بر کورس آموزشی موعود ناحیه 13 شهر کابل 27 
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اما  ،کرده استهای مذهبی تالش ها و سایر فرقهیعیان و سنیمذهبی ش ت ملی برای تامین امنیت مراسمحکومت وحد

قبل از فرارسیدن  همه ساله . قابل ذکر است کهاست شدهوگیری از حمله علیه آنها نها سبب جلاین تدابیر و تالش

مراسم مذهبی شیعیان، جلسات هماهنگی میان شهروندان شیعه و دولت افغانستان به منظور تامین امنیت و ایجاد نظم، 

سازد.  هم نزدیک می های مختلف مذهبی را باود دارد که فرقهرچند ضعیف نیز وجهای هشود. مکانیزمزار میبرگ

 مثال به چند قضیه کشتار هدفمند اهل تشیع افغانستان اشاره میگردد. به طوردراینجا 

  موزشی موعود:کورس آحمله  قضیه 

ناحیه واقع در (موزشی موعودگروه داعش بر یک مرکز آموزشی به اسم )مرکزآخورشیدی  1397اسد  24به تاریخ 

زن  12تن بشمول  67زن کشته و 13ن مرکز بشمول تن از دانش آموزان آ 40که به اثر آن  شهر کابل حمله نمود، 13

 . اندشدهطفل مجروح  4و

 :مسجد خواجه حسن شهر گردیزحمله به قضیه 

شیع که درحال بر صفوف نماز گزاران اهل ت مربوط به گروه داعشدوتن از مهاجمین انتحاری  12/5/1397 به تاریخ

رخ داد  م شهر گردیزمسجد جامع خواجه حسن در ناحیه دو حمله کردند. این حمله دربرگزاری نماز جمعه بودند، 

 تن دیگر زخم برداشتند. 60تن کشته و  32 که به اثر آن

 :حمله بر مراسم تجلیل از روز نوروزقضیه 

که سخی کابل حمله نمود،رسرک علی آباد کارته گروه داعش بر مراسم تجلیل از روز نوروز د 1/1/1397بتاریخ

ولیت حمله را گروه داعش به عهده ئتن دیگر مجروح گردیدند ومس 65تن از مردم ملکی کشته و 33ن درنتیجه آ

 .رفتگ

 ورزشی میوند: حمله بر کلپقضیه 

انتحاری قرار  لهورزشی را درمنطقه دشت برچی شهر کابل مورد حم گروه داعش یک کلپ 1397سنبله  14خ بتاری

 سال مجروح گردیدند. طفل خورد  8تن دیگر بشمول  103تن از افراد ملکی کشته و 30ن داد که درنتیجه آ
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  :حامیان دولت دولتی و نیروهای

. اندبوده ی(المللبینی ونیروها دولتی افغانستانی حامیان دولت )نیروهادرصد تلفات افراد ملکی نیروهای  11.59عامل 

تن از افراد غیر نظامی  1297 یالمللبیننیروهای  و دوره گزارشدهی، نیروهای دفاعی و امنیتی دولت افغانستاندر این 

تن را زخمی کرده اند. این  618و  نفر را کشته 679را کشته و مجروج کرده اند. آنها در این دوره گزارشدهی، 

. اندشدهکشته و زخمی یا هم توسط بمباردمان هوایی  وت های زمینی و یا فیر راکعداد افراد ملکی در جریان درگیریت

افزایش یافته  درصد 76دهد که تلفات افراد ملکی توسط نیروهای دولتی با سال قبل نشان می 1397مقایسه آمار سال 

تن  736خورشیدی،  1396درصدی تکان دهنده و وحشتناک است. در سال  76از نظر کمیسیون افزایش است، 

دو برابر  تقریباخورشیدی،  1397ای دولتی کشته و زخمی شده بودند؛ در حالی که این آمار در سال توسط نیروه

حامیان دولت  دولتی و توسط نیروهای ملکی افزایش تلفات دالیل به احتمال زیاد. ه استتن رسید 1279شده و به 

استفاده   ،عات خاصرک  نیروهای قطعملیات شبانه مشت افزایش ،مسلح دولت مخالفاناعالن عملیات تهاجمی علیه 

  .باشدمیهای زمینی گیریوافزایش دروحمالت راکتی  واتکاه زیاد بر عملیات هوایی 

                                                           
  عکس از کلب ورزشی میوند ناحیه 13 شهر کابل 28 



37 
 

ها جبهه های جدی مواجه بوده و در دهلشخورشیدی با چا 1397افغانستان در سال  حامیان دولتدولتی و نیروهای 

 و به دلیل نداشتن تجربه کافی نیروهای دولتی  های قبل بود.ز سالمی جنگیدند. وضعیت امنیتی در این سال وخیم تر ا

به طور عمدی و یا  انسانی سبب شده تا نیروهای دولتی  سپرسلح دولت از محالت مسکونی منحیث م مخالفاناستفاده 

ل افراد ملکی . با این حال، نیروهای دولتی افغانستان مکلف هستند که از جان و ماشوندخطا سبب تلفات افراد ملکی 

 تفاوت باشند. اید در برابر جان غیر نظامیان بیدر جریان منازعات مسلحانه حفاظت کنند و نب

. کرده استدولت افغانستان نیز به خاطر حفاظت از افراد ملکی در هنگام منازعات مسلحانه برخی از اقداماتی را اتخاذ 

ریاست جمهوری مقام است که توسط حکم  "ات ملکیبورد جلوگیری و کاهش تلف"یکی از این اقدامات تشکیل 

هفت ارگان به شمول سه . بورد جلوگیری و کاهش تلفات ملکی متشکل از است شدهاسالمی افغانستان پیش بینی 

به  ارگان دفاعی و امنیتی کشور است که از جمله نماینده کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نیز در این جلسات

مورد افزایش تلفات ملکی با بورد متذکره شریک  های خود را درتراک می ورزد، و همیشه نگرانیحیث عضو بورد اش

ساخته است. همچنان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان چندین قضیه تلفات افراد ملکی را با شورای امنیت 

خورشیدی  1397ماه اول سال ن کمیسیون گزارش شش ن نیز شریک ساخته است، عالوه بر آجمهوری اسالمی افغانستا

مشخص نیز  هایپیشنهادن گزارش غرض کاهش تلفات ملکی در آ را نیز به مقام ریاست جمهوری شریک ساخته و

ارشات با فمورد تطبیق س جمهور به مشاور شورای امنیت ملی هدایت داده بود تا در مقام ریاستبود،  شدهه ارای

 دایت عملی نگردید.تماس شود اما متاسفانه این ه کمیسیون در

نمود ویگان های چرخکی وجیت در فضای منزل مسکونی ما گردش میونیم شب طیاره 10های حوالی ساعت

ها از کلکین خانه به ها در قریه دور تراز خانه ما چاپه می انداخت، اطفالآمد طیارهصدای مرمی به گوش ما می

شب بود که طیاره به فراز خانه ما دور خورده و با راکت  12های کردند، حوالی ساعترا تماشا میا هطیارهبیرون 

ساله  10دختر  1ساله وخانم ام شهید گردیده، من و 7ساله و 6کلکین خانه ما را هدف قرارداد که در نتیجه دو طفل 

خانواده از ترس و بیم طیاره در تشناب که پهلوی ساله ام زخمی شدیم، بعداً من با دو پسرم و بقیه اعضای  7پسر  1و

آشپزخانه موقعیت داشت پنهان شدیم تا کاملن از بین نرویم چند لحظه بعد طیاره بمب انداخت وصدای بلند آن به 

گوشم آمد وشنوایی ام صدمه دیده است. پسرم خود را از خانه کشید چند دقیقه بعد نیروهای امنیتی داخل خانه 

کردند و از ما تذکره طلب نمودند ای دستی را در چشمان ما انداختند به زبان پشتو و دری صحبت میهشده وگروپ

های خون آلود ما را کشیده و درکمپل پیچانده به طیاره دیدند که ما زخمی و درحالت بیهوشی افتاده ایم لباس

 "که خانم ودو طفلم شهید شده اند... بلندکرده و به شفاخانه امنیت ملی انتقال دادند فردای آن روز خبر شدیم

 یکی از قربانیان بمباردمان هوایی  دیدچشم
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حامیان دولت بخصوص از دولتی و نیروهای توسط از افزایش تلفات ملکی افغانستان کمیسیون مستقل حقوق بشر 

گردد ابراز نگرانی عات خاص مشترک انجام میهای شبانه که توسط قطیی و عملیاتتلفات ملکی ناشی از حمالت هوا

 نماید.جدی می
 

 نامعلوم: عامالن

درصد از  22به عبارت دیگر .اندبودهدرصد از تلفات افراد ملکی  22هویت آنها مشخص نشده، نیز عامل  عامالنی که

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

 1397. در طول سال اندبودهمجروح(  2138ه و کشت 380نفر از افراد ملکی ) 2518دوره گزارشدهی، عامل تلفات 

آن را  مسئولیتاما  از افراد ملکی کشته و زخمی شدند، خ داد که در اثر آن تعدادیخورشیدی بعضی از اتفاقاتی رُ

و  مسلح دولت انجام شده باشد، مخالفانکدام گروهی به عهده نگرفت. ممکن است که برخی از این اتفاقات توسط 

اما به دلیل اینکه همه قربانیان  دولتی و حامی دولت اتفاق افتاده باشد، های زمینی توسط نیروهایدرگیرییا در جریان 

چنین ممکن است که برخی از این حوادث به عهده نگرفته است. هم هیچ گروهی آنرا مسئولیت، اندبودهاز افراد ملکی 

ارتباط دارند. اغلبا افراد مسلح غیر  مخالفانت و نه با توسط افراد مسلح غیر مسوول صورت گرفته باشد که نه با دول

ن شناسایی آ عامالنتعداد از حوادث ترور که  ممکن است گیرند.چنین حوادث را نمی مسئولیتعلنی  مسوول، به طور

گردد این است آنچه به مسئولیت دولت بر می شخصی صورت گرفته باشد. یهاها ودشمنینشده باشد بر اساس عقده

 چنین قضایای را شناسایی  و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار دهد.  عامالنباید جلو این نوع حمالت را گرفته و  که
 

 :جغرافیایی موقعیتتلفات ملکی براساس 

خورشیدی بیشترین  1397بررسی میزان تلفات افراد ملکی در مناطق مختلف جغرافیایی متنوع بوده است. در سال 

است.  شدهنفر کشته و زخمی ثبت  3841با رقم   (ارزگان هلمند، زابل، غرب کشور) کندهار، جنوب زون  تلفات در

تن از افراد ملکی  2468در این زون  به ثبت رسیده است زون شرقبه همین ترتیب در درجه دوم، بیشترین تلفات در 

این زون  درد اختصاص داده است، بیشتر را به خو. سپس، حوزه مرکز نیز در درجه سوم تلفات اندشدهزخمی  کشته و

 زون شمال ون غرب زو ،جنوبزون  شمال شرق،به ادامه آن، حوزه   .اندشدهزخمی  از افراد ملکی کشته وتن   2203

دایکندی از امن ترین والیات کشور بودند  والیات بامیان و 1379درسال  ،اندبودهیب شاهد تلفات ملکی کشور به ترت

  .خ داده استلفات افراد ملکی در آن رُین قضایایی تکه کمتر

، به دلیل شودمی هلمندارزگان و  ،زابل، کندهارکه شامل والیات  جنوب غرب کشوردر حوزه  1397در سال 

بیشترین تلفات را داشته است.  های هواییبمباردمان جاده و های کناروکشتار، ماین ترور، های زمینی شدیددرگیری
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داشت و چندین بار این عملیات نظامی جریان های آنها ، ارزگان و اکثر ولسوالیت هلمنداوالی مراکزدر سال  این در

 میان نیروهای مخالف مسلح دولت و نیروهای دولتی دست به دست گردید.  تاز مراکز والیا یساحات و هاولسوالی

خورشیدی  1397، در سال شودیم کنرو نورستان، لغمان، ننگرهارکه شامل والیات  شرقبه همین ترتیب در حوزه 

 مسلح دولت و مخالفانوالیت ننگرهار جنگ بین چند ولسوالی  های شدیدی جریان داشت. خصوصا درجنگ

والیت لغمان نیز شاهد  همچنان والیت کنر و. نیروهای دولتی ادامه داشت جنگ بین گروه داعش و های دولتی ونیرو

. در سال زخمی گردیدند ن کشته وکه مردم ملکی نیز در آ بانه بودندحمالت هوایی وحمالت ش ،های زمینیدرگیری

   ن چندان خوب نبود.ضعیت امنیتی آو و های هدفمند بودقتل باد نیز شاهد چندین حمله انتحاری وشهر جالل آ 1397

سایر انفجارات  ده وهای کنار جاه حوادث چون حمالت انتحاری، ماینتلفات افراد ملکی در زون مرکز، بیشتر در نتیج

خورشیدی بیشتر  1397سال این والیات در  ،شودمیکابل و والیات همجوار آن زون مرکز شامل والیت بوده است. 

مقناطیسی های های کنار جاده، ماینانفجار ماینها، انتحاری، قتل و ترور، بمب گذاری شاهد حوادث چون حمالت

دست بدست شدن شهر غزنی نیز بر تلفات  همچنان سقوط و ، بوده است.شوندهای که از راه دور کنترول میو یا بمب

بلکه  ،از مردم ملکی کشته وزخمی گردیدند یدر جنگ غزنی تعداد زیاد تنهانهافراد ملکی این زون افزوده است که 

 .ستا شدهخصوصی خسارات هنگفت مالی نیز وارد  هایدراین جنگ به مردم ملکی وسکتور

 ها، انفجارات ماین های کنار جاده ترور وکشتار،غرب وشمال کشور نیز شاهد درگیری جنوب، شرق،های شمالزون

 ها نیز به صدها تن از مردم ملکی کشته واین زون در ایی وعملیات شبانه بودند وها هوحمالت انتحاری، بمباردمان

 اهد شد.چارت مشخص درج خو در هااین زون زخمی گردیدند که ارقام دقیق تلفات ملکی

-شاهد درگیریکشور اکثریت مناطق  ) بامیان،دایکندی(ت که به جز از مناطق مرکزی کشور وان گفتبا این حساب می

ها افراد رش یافته است. در اثر این درگیریهای قبل تقریبا در همه مناطق گستهای مسلحانه بوده و جنگ نسبت به سال

 . اندشدهزخمی و تعداد زیادی دیگر از محل اصلی شان آواره  کشته، اغیر نظامی متاثر شده و برخی از آنه
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 :حمله بر رسانه ها
 24اقل حد 1397سال  در ،ها نیز یک سال خونین بودهرسان برای مردم ملکی بلکه برای خبرنگاران و تنهانه 1397سال 

 29رداشته است .تن دیگر شان زخم ب 20و اندشدهکشته وتن از خبرنگاران مورد حمله قرار گرفته 

ست مورد حمله شهر خو خبرنگار رادیو بی بی سی به اسم احمد شاه را در 1397سال  درماه ثورافراد مسلح ناشناس 

 .قرار داده و کشتند

گار تلویزیون ن والیت کندهار که خبر ینهرسا فعاالنیکی از افراد مسلح ناشناس  1397سال  ثور  5هچنان بتاریخ 

مسلح  مخالفاناز  یهیچ گروهترور کردند، و گلوله به قتل رسانده وحیه نهم شهر کندهار به ضرب کابل نیوز بود در نا

 مخالفاندام گروه از کتا هنوز هم معلوم نیست که خبرنگار متذکره توسط  ن را به عهده نگرفته وآولیت ئدولت مس

 مسلح دولت کشته شده است وچرا؟

سلح ناشناس در والیت تخار داخل دفتر رادیو محلی به نام رادیو همصدا خورشیدی افراد م 1397دلو سال  16بتاریخ 

 ن رادیو را به قتل رساندند.آدوتن از خبرنگاران  شدند و

ری که در داخل کلب از حمله انتحا ندخواستشهر کابل زمانیکه خبرنگاران می 13ناحیه  در 4/6/1397همچنان بتاریخ 

تن از خبرنگاران تلویزیون طلوع،  4حد اقل  و ندد مورد هدف قرار گرفتننمای خبر تهیه خ داده بود،ورزشی میوند رُ

 زخمی گردیدند. وتلویزیون خورشید کشته و تلویزیون یک،

                                                           
  گزارش ساالنه موسسه نی حمایت کننده رسانهای ازاد درافغانستان 29 

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

کشته 637 815 612 243 317 246 162

زخمی  3204 1653 1591 725 446 287 274

مجموع 3841 2468 2203 968 763 533 436
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ه و ی، خبرنگاران و اصحاب رسانه از زمره افراد تحت محافظت قرار داشتالمللبینبراساس موازین حقوق بشردوستانه 

ی حقوق بشر، خبرنگاران مانند سایر افراد از حق آزادی المللبینند. براساس موازین شواز جمله افراد ملکی شمرده می

افراد ملکی مورد هدف نظامی باشند و مطابق کنوانسیون چهار گانه جنوا، نباید زندگی و آزادی بیان برخوردار می و

ونه تهدید علیه آنها نگیرند، بلکه هرگ که خبرنگاران به عنوان افراد ملکی مورد حمله نظامی قرار تنهانهگیرند. قرار 

، حمالت عمدی بر ضد مبنای اساسنامه روم شود. بره و از زمره جرایم جنگی محسوب میحقوق بشر بودنقض جدی 

جرایم  جنگ نقش ندارند، ممنوع بوده و جزءا قصد حمله علیه آنان یا افراد غیر نظامی که مستقیما در غیر نظامیان ی

 .30دشوجنگی محسوب می
 

لمانی پروسه انتخابات پارمسلح بر  مخالفانشده  پالن حمله های گسترده سیستماتیک و

 افغانستان:
مسلح دولت غرض جلوگیری از اشتراک  مخالفانلمانی بوده وپارگزاری انتخابات شاهد بر 1397افغانستان درسال 

 ازدهد که ، یافته های کمیسیون نشان میندادگسترده را انجام دپروسه حمالت برهم زدن این  مردم در این انتخابات و

 مخالفانهای مختلف توسط انتخابات( در اثر وقایع و رویدادمیزان روز   28ها وکمپاین، آغاز پروسه انتخابات )ثبت نام

 طفل 13و زن 37مرد،  165تن شامل  215 از جمله . اندشدهکشته و زخمی  ( تن669مجموعی) تعداددولت مسلح 

مسلح  مخالفانهمچنان به اثر حمالت  .اندشدهمجروح  طفل 22و زن  53 مرد، 379تن شامل 454 تعدادو کشته شده 

انگشت یک تن از افراد  مسلح دولت مخالفانزخمی شدند.  از کاندیدان انتخابات ولسی جرگه نیز کشته وتن  9دولت 

مسولیت همه این حمالت را گروه  طع کردند،ود رای داده بود نیز قدلخواه خ اوالیت هلمند که به کاندید ملکی در

حمله  407ویب سایت االماره مربوط گروه طالبان اعالن کردند که تنها گروه متذکره  در طالبان به عهده گرفته و

 .روز انتخابات بر مراکز رادهی انجام داده است نظامی را در
 

 :اقدامات پیشگیرانه

ی افغانستان، مکلف به حفاظت از المللبینر براساس تعهدات ملی و های درگیهمانطوری که قبال تذکر رفت، طرف

های الحاقی آن ، پروتکل1949های چهارگانه جنوا ند. قانون اساسی کشور، کنوانسیونجان و مال افراد غیر نظامی هست

باید آسیب وارد سازد که به افراد ملکی و اموال غیر نظامی نهای درگیر را ملزم میو حقوق بشردوستانه عرفی طرف

 نمایند.

لکی صادر کردند و در اعالمیه مطبوعاتی در مورد حفاظت از افراد م چندینخورشیدی  1397طالبان در طول سال 

ی عامه هادادند که به افراد ملکی و داراییها که در سایت انترنتی شان به نشر رسید، به افراد خود دستور این اعالمیه
                                                           

  اساسنامه روم، ماده 8، جز ب، مصوب سال 2002 میالدی30 
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از جمله  های عامه راغیر نظامی و دارایی های متعدد خود محافظت از افرادن در اعالمیه. گروه طالباآسیب نرسانند

گروه  نعالن نمودند که درتشکیالت اساسی آخورشیدی طالبان ا 1397درسال  اهداف محوری خود خواندند.

تلفات افراد ملکی کمیسیون جلوگیری از تلفات افراد ملکی را نیز ایجاد نمودند تا درجریان عملیات نظامی از 

مورد  در مسکو قطر نیز در کنفرانس همچنان عباس ستانکزی ریس دفتر سیاسی طالبان در ،جلوگیری صورت گیرد

ی المللبینهای ، حتی طی یک نامه سرگشاده از سازمانتعهد گروه طالبان را اعالن نمودجلوگیری از تلفات افراد ملکی 

 یوارد کند که از تلفات ملکی جلوگیر واستند که بر دولت افغانستان فشاری جنایی خالمللبینمحکمه  حقوق بشر و

تلفات  ن و مال مردم ملکی محافظت نکردند، بلکه به میزانکه افراد متعلق به گروه طالبان از جا تنهانهاما در عمل  .نماید

 فت.این سال که توسط آنها صورت گرفته بود، بیشتر از گذشته افزایش یا افراد ملکی در

شود با تعریف که در حقوق بشردوستانه رائه میالبته باید تذکر داد که تعریف از افراد ملکی که توسط گروه طالبان ا

ه چه نظامی و یا غیر های خود تقریبا تمامی افرادی را کاست. طالبان در برخی از اعالمیه مرسوم است، خیلی متفاوت

د. اهداف نظامی خود می پندارن پندارند و آنها را جزءند، دشمن میاشبداشته ولی با دولت همکاری  نظامی باشند،

های خود این تعریف نادرست از افراد غیر نظامی ارائه داده اند؛ بلکه در عمل نیز تعدادی که در اعالمیه تنهانهطالبان 

 باالی ورد حمله قرار داده اند.م ملکی دولت را بارها مأموراننها آاز اهداف غیر نظامی را مورد حمله قرار داده اند. 

ی از جمله کمیته صلیب المللبینسسات خیریه ، حتی کارمندان مؤاندشده ها وتاسیسات ملکی دولت حمله ورهشفاخان

امنیت شخصی  زادی وآبه  دیگرگروه داعش یک تهدید به قتل رسانده اند.  حمله قرارداده ود سرخ بین  المللی را مور

نها را مجاز آن کسی که با این گروه نباشد دشمن تعریف کرده و کشتن آاین گروه هر  شودمیاشته مردم افغانستان پند

نها را مجاز آقتل  د دشمن خطاب کرده ونباشم مردم که پیرو مذهب اهل تشیع میشمارد همچنان گروه متذکره تمامی

ن ندین حمله خونبار را بر پیروان ایخورشیدی چ 1397و1396، 1395های خیر بخصوص سالهای ادر سال داند ومی

 که قبال به تفصیل ذکر شده است .مذهب در افغانستان انجام دادند،

و مطابق  یر دادهیف خود از افراد غیر نظامی را تغتعر های مخالف دولتهوسایر گرو بنابراین، الزم است تا گروه طالبان

 عمل نمایند.ی حقوق بشر المللبینهای ارائه شده توسط اسناد تعریف

پالیسی ملی کاهش » ازجملهی خوبی برداشته است، هاقدمدولت افغانستان برای پیشگیری و کاهش تلفات ملکی،  

ی موزشآهای شده است. همچنان برنامه سیتأس «بورد جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی» تصویب و «تلفات ملکی

 مبودزمن دفاتر ساحوی وآهای ، بخشاست شدهشور تدویر نیروهای مسلح ک ی برایالمللبینحقوق بشر دوستانه 

به قوای را حقوق بشردوستانه  موزشی حقوق بشر وهای متعدد آخورشیدی برنامه 1397ن نیز درسال والیتی کمیسیو

مرکزی خود یک بخش جداگانه  همچنان کمیسیون در دفتر .مسلح دولت جمهوری اسالمی افغانستان برگزار نموده اند

تن از  230خورشیدی به  1397این بخش در سال  موزش حقوق بشر وحقوق بشردوستانه تاسیس کرده است وبرای آ
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مورد حقوق  فهیم در پوهنتون نظامی مارشال دانشجویان وقطعات خاص کوماندو، قوای هوایی  اردوها، افسران قول

عالوه بر  1397زی کمیسیون درسال موزش داده است. همچنان تیم بررسی ویژه دفتر مرکآوستانه وحقوق بشر بشرد

بررسی قرار  مورد تحقیق و ی راالمللبینقضیه تلفات ملکی ونقض حقوق بشردوستانه  24ماهه تلفات ملکی  6گزارش 

 نهادات مشخص به دولت افغانستان شریک ساخته است که متاسفانه به کمیسییون درپیشخود را با های یافته داده و

 شده است.داده ن اطالعن آبال ق ت دولت درمورد اجراآ

طرز العمل  ،چندین طرز العمل عملیات نظامی از جمله طرز العمل حمالت هواییدولت افغانستان  از طرف  همچنان 

یس ئغرض کاهش تلفات ملکی از طرف ر چندین طرز العمل دیگر ساخته شده است و های ثقیله واستفاده از سالح

ن متاسفانه تلفات ملکی ناشی از عملیات نظامی نیروهای آاما با وجود  .است هشدجمهور کشور اوامر متعدد صادر 

ن است که تالش متذکره غرض جلوگیری وکاهش تلفات آاین امر نشان دهنده  حامیان دولت افزایش یافته ودولتی و 

 ست.ا شدهلیسی کاهش تلفات ملکی در عمل تطبیق نپا هدایات ریس جمهور و فی نبوده وافراد ملکی کا
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 فصل سوم

 هاو پیشنهاد گیرینتیجه

 

 :گیرینتیجه

درصد افزایش یافته  19خورشیدی نسبت به سال قبل  1397های این گزارش، تلفات افراد ملکی در سال براساس یافته

خمی( رسید که از ز 8180کشته و  3032نفر ) 11212خورشیدی آمار تلفات افراد ملکی به  1397است. در طول سال 

تن از افراد ملکی  118 سن وجنس همچنان  .اندبوده تن آنها طفل 2452تن آنها زن،  933تن آنها مرد،  7709این میان 

  .زخمی نزد کمیسیون تثبیت نشده است 33کشته و 85

درصد  11.59و عامالن داعش درصد گروه  12.5 ،طالبان درصد عامالن تلفات افراد ملکی گروه 53.3در مجموع 

درصد دیگر تلفات  22بوده و  ی (المللبینونیروهای دولتی  حامیان دولت )نیروهای  دولتی و تلفات ملکی نیروهای

درصد  27انجام حمالت انتحاری اتفاق افتاده است. در این سال  . بیشترین تلفات در اثراندبودهافراد ملکی افراد نامعلوم 

. اندشدهزخمی  تن کشته و 3035نتیجه این نوع حمالت مجموعاً در  ی بوده کهدر اثر حمالت انتحار تلفات ملکی

 هوایی های کنار جاده و حمالت ، مایندرصد19.9حمالت راکتی  درصد، 20.25  های زمینیپس از آن، درگیری

 داشته است. در پی به ترتیب بیشترین تلفات را ترور وکشتار عملیات شبانه 

چنین دولت به منظور کاهش تلفات افراد دست به یک سلسله مخالف مسلح دولت و هم هایبا وجودی که گروه

چنان رو به صعود بوده است. دولت افغانستان بورد جلوگیری و کاهش تلفات امات زده اند، اما آمار تلفات هماقد

از افراد ملکی به نشر رسانده اعالمیه عمومی را به منظور حفاظت  دها ازبیش به ملکی را تشکیل کرده است و طالبان نیز 

که آمار تلفات ملکی را کاهش نداده است؛ بلکه بیشتر از گذشته افزایش یافته است. بنابر  تنهانهاست. این اقدامات 

 شود. خونین ترین سال در کشور محسوب میخورشیدی یکی از  1397این سال 

ر و حقوق بشر بشمسلح دولت به موازین حقوق های مخالف های درگیر، خصوصا گروهها طرفدر جریان درگیری

. رسانندهای اشخاص آسیب می و به مال و دارایی حیات اشخاص غیر نظامی را گرفتهو حق  دوستانه توجهی نداشته

های مخالف مسلح دولت اصل تفکیک، اصل احتیاط و اصل های درگیر در منازعات مسلحانه خصوصا گروهطرف

. شودنند که باعث تلفات افراد ملکی میزهای میها و شیوهنموده و دست به تاکتیکر جدی نقض تناسب را به طو

یری ، جلوگشودمیسبب تلفات افراد ملکی  های کهها و تاکتیکه از کاربرد شیوههای درگیر مکلف هستند کطرف

اص مشترک دولت نیروهای قطعات خ مورد هدف قرار دهند.را های غیر نظامی نموده و نباید اشخاص و جمعیت

نطور که الزم است توجه آافغانستان نیز در عملیات شبانه وحمالت هوایی وحمالت راکتی  به جان ومال مردم ملکی 

 افزایش یافته است. نیز باشدمین نیروهای دولتی آنکرده وامسال ارقام تلفات ملکی که عامل 
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های مربوط مسلحانه گسترش یافت؛ بلکه خشونت منازعاتها و که دامنه ناامنی تنهانه خورشیدی 1397در جریان سال 

ها و شدت یافتن ق بشر افغانستان از گسترش ناامنیکمیسیون مستقل حقوبه جنگ نیز بیش از پیش شدت یافت.

خواهد تا به موازین حقوق های درگیر میها به شدت نگران است. بنابراین، کمیسیون از تمامی طرفخشونت

 های غیر نظامی را مورد محافظت قرار دهند. ی احترام بگذارند، جان و مال اشخاص و جمعیتمللالبینتانه بشردوس
 

  :هاپیشنهاد

های این گزارش، موارد زیر را به دولت افغانستان، نیروهای ق بشر افغانستان بر مبنای دریافتکمیسیون مستقل حقو

هد تا به خواهای درگیر میکمیسیون از تمامی طرفکند. مخالف مسلح دولت پیشنهاد میهای ی، گروهالمللبین

 ند.کنرا تطبیق و اجرا  هاجدی نموده و این پیشنهاد کمیسیون توجه هایپیشنهاد

جنوا و  1949ی هاکنوانسیونمسلح دولت به موجب مفاد  مخالفانهای درگیر به شمول تمامی طرف -

ی در جریان المللبینرعایت قواعد بشردوستانه های الحاقی آن و حقوق بشردوستانه عرفی، مکلف به پروتکل

های هریک از طرف مسئولیتمنازعات مسلحانه می باشند. بنابر این، هر نوع تخطی از این قواعد، موجب 

 گردد.تخطی کننده می

ایاالت متحده  دولت دولت افغانستان و ،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از گفتگوهای صلح بین طالبان -

 جداً های این گفتگوها داند اما از تمام طرفم جنگ به نفع مردم افغانستان نمیتداو نماید وا استقبال میامریک

جدی نموده، و در تامین عدالت توجه صلح به موضوع حقوق قربانیان جنگ و مذاکرات  خواهد که درمی

 یدار ناممکن خواهد بود.پا ن رسیدن به صلحآدرغیر مذاکرات صلح قربانیان جنگ را شامل اجندا نمایند، 

های درگیر باید بدانند که کشتن افراد ملکی و آسیب رساندن به افراد و اموال ملکی ممنوع بوده تمامی طرف -

در تمام حاالت، شرایط و زمان قابل پیگرد و المللی حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین نقض و مرتکبان

 د.نتعقیب عدلی می باش

را در زمینه حفاظت  شاناتشود که قتل افراد ملکی را محکوم و تعهدیر خواسته میهای درگاز همه طرف -

 های مشخص اعالن نمایند.از افراد ملکی در پالیسی

 

 به دولت افغانستان:  هاپیشنهاد -1

ی در جریان منازعات مسلحانه المللبینشود که به موارد نقض حقوق بشردوستانه از دولت افغانستان تقاضا می -

، شناسایی اندشدهی المللبیندگی نموده و تمامی افرادی را که مرتکب نقض قواعد حقوق بشردوستانه رسی

 .نموده و مورد تعقیب عدلی قرار دهند
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های آن عده از نیروهایی مسلح غیر مسوول که تحت نام که جلو خودسری شودمیاز دولت افغانستان تقاضا  -

گردند، بگیرند و اقدامات قانونی و ی میالمللبینبشردوستانه مرتکب نقض حقوق  "نیروهای خیزش مردمی"

 موثری را برای خلع سالح افراد مسلح غیر مسوول اتخاذ نماید.

گردد که اصول و قواعد مربوط به حقوق المللی حامی دولت پیشنهاد میبینبه دولت افغانستان و نیروهای  -

رعایت اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط از جان،  ی را جداَ رعایت نموده و باالمللبینبشردوستانه 

 مال و کرامت غیر نظامیان حفاظت کنند.

ی با محکمه المللبینشود که در رسیدگی به قضایای نقض حقوق بشردوستانه از دولت افغانستان تقاضا می -

نگی را جمع آوری ی همکاری نموده و اسناد، شواهد و مدارک مربوط به قضایای جنایات جالمللبینجزایی 

 و به آن محکمه ارسال نماید.

شود که به تمامی منصوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور موازین حقوق بشر و از دولت افغانستان تقاضا می -

د، وآنعده از مسئولین نیروهای دفاعی وامنیتی کشور که مرتکب ی را آموزش دهالمللبینردوستانه حقوق بش

شود که را مورد پیگرد قانونی قرار دهد، همچنان از دولت افغانستان خواسته میردند گتلفات افراد ملکی می

 از اقدامات خود جهت مورد پیگرد قرار دادن چنین افرادی، به مردم و نهادهای ذیربط اطالع رسانی کند.  

ی را المللبینی و های انسان دوستانه ملشود تا کمکالمللی تفاضا میهای بیناز دولت افغانستان و سازمان -

 ، بپردازند.  اندشدهها بیجا های که در اثر جنگهمآهنگ نموده و به حمایت از اشخاص و خانواده

های آسیب دیده دولت افغانستان باید با تصویب قانون جبران خسارت، پرداخت غرامت به افراد و خانواده -

 خسارت و پرداخت عملی آنرا تضمین نماید. ناشی از منازعات مسلحانه را قاعده مند نموده و حق جبران 

شود که منحیث یک دولت مسئول درتامین امنیت تمام شهروندان کشور از دولت افغانستان تقاضا می -

های قومی ومذهبی اقدامات الزم را روی دست گرفته و امنیت اجتماعات وتجلیل از روزهای بخصوص اقلیت

 مذهبی و مراسم دینی آنها را بگیرند.

شود که به فرهنگ معافیت پایان داده و در راستای تامین عدالت و تقویت دولت افغانستان خواسته میاز  -

 حاکمیت قانون تالش نماید.

شود که هرچی زودتر به یک آتش بس گروه طالبان( خواسته میمسلح دولت ) مخالفاناز دولت افغانستان و -

 دفاع افغانستان صدمه نرساند.ردم بیدایمی توافق نموده و بیشتر از این به جان و مال م

 

 مسلح دولت: مخالفانبه  هاپیشنهاد -2

شود که از هدف قرار دادن افراد غیر نظامی دست بکشند و از مسلح دولت بار دیگر توصیه می مخالفانبه  -

 داری کنند.خود ، جداًشودمیهای که سبب تلفات افراد ملکی ها و تاکتیکروش
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ها، ترور و قتل مسافران، افراد متنفذ ملکی و گیریگروگانشود که به وصیه میمسلح دولت ت مخالفانبه  -

 های صحرایی نزنند.روحانیون پایان دهند و بیشتر از این دست به محاکمه

شود از های خاص مذهبی و قومی از زمره جنایت جنگی وحتی جنایت علیه بشریت شمرده میحمله بر گروه -

شود که ازحمالت باالی پیروان مذاهب جدی خواسته می به طورح دولت مسل مخالفانهای تمام گروپ

 خاص بخصوص اهل تشیع افغانستان اجنتاب ورزند.

بس شود که هرچی زودتر به یک آتشگروه طالبان( خواسته میمسلح دولت ) مخالفاناز دولت افغانستان و -

 افغانستان صدمه نرساند. دفاعدایمی توافق نموده و بیشتر از این به جان و مال مردم بی

 

 المللی:به نیروهای بین هاپیشنهاد -3

گردد که اصول و قواعد مربوط به حقوق پیشنهاد میو دولت افغانستان  المللی حامی دولتبینبه نیروهای  -

ده و با رعایت اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط از جان، کررعایت  اًی را جدالمللبینبشردوستانه 

 مت غیر نظامیان حفاظت کنند.مال و کرا

المللی را دوستانه ملی و بین های انسانشود تا کمکالمللی تفاضا میهای بیناز دولت افغانستان و سازمان -

   ، بپردازند.اندشدهها بیجا های که در اثر جنگه و به حمایت از اشخاص و خانوادههنگ نموداهم

 

 

 


