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 به صلح و ختم جنگ یددر اوج ام یاننظام یرشدن غ یِ تداوِم قربان

 مقدمه
 نامۀ صلح میالدی، توافق  2020فربوی سال  29ریخ ابس آغاز کردند. به تمیالدی را در اوج امید به صلح رستارسی  و برقراری آتش  2020سال  هاافغان      

 در شهر دوحه، مرکز کشور قطر، به امضا رسید. بین ایاالت متحدۀ امریکا و تحریک طالبان
، خواست مردم درددیدۀ کشور و سازمان  19-وجود شیوع ویروس کوید  با گروه طالبان، که  د شبدل یأس  نی به  زما دیدۀ کشور امیدهای مردم رنج  متأسفانه      

 نادیده گرفت.  بسبرقراری آتش  را برایملل متحد 
فغانستان از رسگرفتند و جنگ بیِن  علیه نیروهای دولت جمهوری اسالمی اشان را  حمالِت نظامی نامه با ایاالت متحدۀ امریکا پس از امضای توافق  طالبان      

املللی، ین بطرِف ملی و  های بی وجود پیشنهادهای مکرر کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و دیگر سازمان   با  کهتنها گسرتش یافت، بلطرفیِن منازعه نه 
  سبب )قانون منازعات مسلحانه( احرتام نگذاشته و برشدوستانۀ  املللبین  ویژه مخالفین مسلح دولت، به اصول و قواعد حقوق های درگیر جنگ، به طرف 

 دند. شتلفات گسرتدۀ افراد ملکی 
اثر  ر زیادی از مردم ملکی، ب شامر میالدی، بازهم  2020دهد که در شش ماه نخست سال های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان می یافته      

یا های زمینی، حمالت هوایی و حمالت انتحاری، جان باخته مند، حمالت راکتی، جنگ ی، ترور و حمالِت هدف های مقناطیسهای کنار جاده، ماین ماین
 اند.ده شزخمی 

ی از حمالت تروریستی را شامر ولیت ئبر تحریک طالبان و نیروهای دولت افغانستان، گروه داعش نیز مس افزوندر شش ماه نخست سال روان میالدی،      
 رود.شامر می   ته و از عامالن جدِی تلفات افراد ملکی بهبه عهده گرف

مند بر کارمندان ادارات ملکی دولت افغانستان، علامی دین، بزرگان اقوام، اعضای احزاب جهادی و سیاسی، فعاالن  ترور و حمالت هدف   ماهدر این شش      
 سابقه داشته است افزایش بی  های مذهبی و پیروان مذهب اهل تشیع افغانستان ها، کارمندان صحی، اقلیتن حقوق برش، کارمندان رسانه امدنی، مدافع

 ده است. شکه باعث نگرانی شدیِد کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان و مردم کشور  
گونه حمالت  نها عمالً نتوانسته جلو این تعهده نگرفته است و دولت افغانستان نیز نه  هولیت حمالت را بئموارد، هیچ گروه و جریانی، مس  شامر زیادی ازدر       

 های تروریستی( عاجز مانده است. که حتا از شناسایی عامالن )افراد و سازمان  مند را بگیردهدف 
جاوید فوالد،  د میالدی، دو تن از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، بانو فاطمه خلیل و آقای احم 2020جون   27ریخ  ات  گونۀ منونه: بهبه      

یک نهاد کامالً   است که کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان   حالی به شهادت رسیدند. این در اثر انفجار ماین در مربوطات ناحیۀ دوازدهم شهر کابل ر ب
 .کند میفعالیت آن حامیت و دفاع از ، حقوق برشی شهروندان کشور بر  نظارت با هدفو فقط  استطرف و مستقل بی
و از زمرۀ   است ن حقوق برش، افراد ملکی و کسانی که سهم مستقیم در منازعه ندارند، جداً ممنوع ااملللی، حمله بر مدافعاز لحاظ حقوق برشدوستانۀ بین      

 د. شو می  شمردهجنایت جنگی 
عهده نگرفته است، دولت افغانستان نیز نتوانسته  ه ه را بکارانولیت این حملۀ جنایت ئهای جنگ و هیچ گروهی مسیک از طرف که تا هنوز هیچ ی  وجود با     

 گرد عدلی قرار دهد. و مورد پی کند عامالن قضیه را شناسایی است  
املللی را رعایت کنند و  های درگیر منازعه، اصول حقوق برشدوستانۀ بیننیاز به گفنت ندارد که تلفات افراد ملکی زمانی کاهش خواهد یافت که طرف      
یرند گرد عدلی قرار گاملللی، مورد پی شدۀ بین املللی، مطابق به قوانین نافذۀ کشور و متناسب با معیارهای پذیرفته عامالن نقض حقوق برشدوستانۀ بین نیز 

 . معافیت از مجازات استه دولت افغانستان مشاهده نشد  توانایی کافی برای مجازات عامالن نقض حقوق برشدوستانه در  تا کنون  مجازات شوند. متأسفانه  و
و منتج  بدلدیگر   شامر حتا ممکن است به الگو و مشّوِق  بزنند که ترورزی بیش دست به خالف  پروایِی متام با مصونیت و بی شود که عامالن تنها سبب مینه 

 به عدول گسرتده از این موازین شود. 
 د.کنزند و فاصله میان دولت و شهروند را چند برابر میبه اجرای عدالت و حاکمیت قانون آسیب می اعتامد مردم  به  معافیت از مجازات  از سویی هم      
کند و باورمند است که با گذار از منازعه و از داعیۀ صلح عادالنه و پایدار، با قاطعیت و جدیت متام حامیت می کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان      

با وضاحت  کنندهوگو ، از جوانب گفت براینیابد. بناتر میفرصت تطبیقی و اجرایِی بیش  برشی های حقوق عادالنه، ارزش  شمول وبا تأمین صلِح همه 
های اساسی شهروندان،  گونۀ جدی رعایت کنند و با رویکرد مبتنی بر عدالت و حفظ آزادی خواهیم که در پروسۀ صلح، معیارها و موازین حقوق برشی را به می

 های قومی ـ مذهبی و حقوق قربانیان جنگ، بنیاد صلح پایدار را در کشور بگذارند.ه حقوق زنان، حقوق اقلیت ویژ به 
املللی است. این گزارش با  دار کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان از وضعیت حقوق برشدوستانۀ بین های دقیق و دوام نتیجۀ نظارت  گزارش حاض      

املللی نظارت  وضعیِت حقوق برشدوستانۀ بین  برگیِر همکاراِن  بخش بررسی ویژه در کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، که والنه و پی ئهای مستالش 
 کنند، تهیه و مستندسازی شده است. می
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 فصل اول
 روش تحقیق      

املللی و از  شدۀ ملی و بینمعیارهای پذیرفته های خود را از نظر محتوا مطابق  است که گزارش  کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان همواره کوشیده       
های منطقی و درست را در  حلها، موانع و راه وردها، کاستیاقی تهیه کند و وضعیت، دستبر بنیاد اصول و معیارهای علمی و تحقی نظر روش و متدلوژی 

 طرفانه و معیاری بازتاب دهد.گونۀ بی به املللی حوزۀ حقوق برش و حقوق برشدوستانۀ بین 
طرفِی الزم، مستندسازی، کی شده است، با دقت و بی های نظارتی، وقایع جنگی را که سبب تلفات افراد ملورزیم که افزون بر دیگر حوزه ما تالش می     

دیده و با ظرفیت در عرصۀ  که متشکل از کارمندان آموزش  های ویژه سو، ریاست بررسی میالدی به این  2007از سال  ثبت و نرش کنیم. به این منظور 
 مرکزی کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان فعالیت دارد. این  املللی است، در چوکات دفرتمستندسازی، ثبت و نرش موارد نقِض حقوق برشدوستانۀ بین

ورزد که چگونگی  های کشور را تحت پوشش قرار داده و تالش می دفرت والیتی، تقریباً متام والیت   6دفرت ساحوی و    8بخش با استفاده از ناظران کمیسیون در  
محل  گونۀ دقیق و معیاری در های عامه و تلفات افراد ملکی را بهارده بر تأسیسات و ملکیت شده، خساراِت و های استفاده مانورهای نظامی، شناسایی سالح 

 بررسی کند. رویدادها 
از طریق صدابرداری،  گونۀ دقیق و کامل با بازدید از محِل حادثه و مصاحبه با قربانیان و شاهداِن برحال، ابعاد و جوانب قضایا را به  ناظران کمیسیون       
جاها منتقل  هایی که قربانیان به آن یابی به آمار دقیِق تلفات افراد ملکی، به شفاخانهبرای دست  نیچنکنند. هم برداری و نوشته ثبت می اسی، فلم عک

شده  ست با اسناد تهیهفهر تر، این ند. در ادامه برای دقت بیش کنباختگان را دریافت می ها و جان سِت اسامی و مشخصاِت زخمی فهر کرده، اند، مراجعه  شده 
وگو شدگان و مجروحان نیز گفت باختهگیرد. افزون بر این با نزدیکان جان والن امنیتی و سایر مراجع، مقایسه شده و مورد دقت و بازنگری قرار میئتوسط مس

 شود.می
شمول  در مورد جزئیات قضایا، از چندین منبع محلی، به کوشند یکه از لحاظ امنیتی، دیدار از محل رویداد ممکن نباشد، ناظران کمیسیون مدر صورتی      

 دست آورند. به مردم و متنفذان محلی، اطالعات مورد نیاز را قربانیان، خربنگاران،  
تقل حقوق برش  املللی، بخِش بررسی ویژۀ کمیسیون مسی از قضایای مهم و خربساِز نقض حقوق برشدوستانۀ بین شامر یادآوری است که در  درخور     

از  یافنت اطمینانبه منظور د و کنهنگ، تحقیق و بررسی میطور مشرتک و هام بهبا بخش حامیت از افراد ملکی سازمان ملل متحد )یوناما(،  افغانستان 
 کنند.ها، هر دو طرف با هم تبادل معلومات می صحِت یافته 

ی ما، اطالعات را برای درج در بانک اطالعات،  امنبع و اطمینان از صحت معلومات، ناظران ساحه آمده از چند دست پس از بررسی و مقایسۀ معلومات به      
شود. اطالعاِت  جانبه و اطمینان از صحت آن،  وارد بانک اطالعات کمیسیون می از ارزیابی همه  پسمعلومات این فرستند. به دفرت مرکزی کمیسیون می

 شود.ه میئیا دو گزارش اراتجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتیجۀ آن در قالب یک  در نیمه و پایان سال، مورد  یادشده 
 ی کمیسیون و تیم مسلکی بررسی ویژه، در بانک اطالعات دفرت مرکزی ااطالعاتی است که از طریق ناظران ساحه نتیجۀ تحلیِل مجموعه  حاض  گزارش       

 گردآوری شده است. 
 

 فصل دوم 

 میالدی 2020 سال نخست ماه شش در مسلحانه منازعات جریان در ملکی افراد تلفات ـالف
خالف توقع مردم افغانستان، بازهم برای مردم  میالدی،   2020ها برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور، شش ماه نخست سال  با وجود تشدید تالش      

 ها بوده است. ترین ماه خونین کشور 
رویداد مختلف امنیتی، در مجموع    880میالدی، در  2020دهد که در شش ماه نخست سال  ون مستقل حقوق برش افغانستان نشان می های کمیسییافته      

دهد که  اند. ارقام یادشده نشان می زخمی شده  تن دیگر  1744باخته و  تن جان  1213 که از این جمله  اند ده شتن از افراد ملکی کشته و زخمی  2957
 درصد کاهش یافته است.   11میالدی،   2019میالدی، نظر به شش ماه اول سال  2020راد ملکی در شش ماه نخست سال  تلفات اف

که شامل   تن از افراد ملکی از سوی طرفیِن جنگ قربانی شده بودند  3338میالدی،  2019های کمیسیون، در شش ماه نخست سال بر اساس یافته      
 تن از افراد ملکی  16 هر روز  گونۀ میانگین میالدی، به 2020دهد که در شش ماه نخست سال نشان میارقام  این ی بود. تن زخم  2359  تن کشته و   979

 اند.ده شقربانی 
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 جنس و سن لحاظ به ملکی افراد تلفات ـب
 درصد کاهش داشته است.  0،5میالدی،  2019نظر به نیمۀ نخست سال  میالدی  2020رقم تلفات ملکی زنان در شش ماه نخست سال      
 که در عین مدت تن زخمی(؛ درحالی  171باخته و تن جان  126رسد )شامل تن می  297میالدی، تلفات ملکِی زنان به  2020در شش ماه اول سال      

 تن زخمی بود.  188 کشته و  113که شامل  رسید تن می 301میالدی، مجموع تلفات ملکی زنان به  2019ال زمان در س
  33میالدی،  2019نسبت به شش ماه اول سال  میالدی  2020های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، در نیمۀ نخست سال بر اساس یافته      

 است.  یافتهدرصد کاهش  
که در  حالی  گیرد؛ درتن زخمی را دربر می 405کشته و  225که  رسد تن می  630به  کودکاننخست سال روان میالدی، مجموع تلفات در شش ماه      

 تن زخمی بود.  792کشته و   159که شامل   رسید تن می   951مجموع تلفات اطفال به  میالدی  2019شش ماه اول سال 
 

 
 ملکی افراد تلفات عامالن .ج

املللی را در محراق توجه  منازعه خواسته است که معیارهای حقوق برشدوستانۀ بین هایهمواره از طرف  که کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان اینبا      
مسلح دولت )شامل   ن اهای درگیر جنگ، هم مخالفدهد که متامی طرف های کمیسیون نشان میقرار دهند و سبب تلفات افراد ملکی نشوند، اما یافته  خود
های خود  به جنگ  املللی های طالبان و داعش( و هم در برخی از موارد، نیروهای مسلح دولت افغانستان، بدون توجه به رعایت حقوق برشدوستانۀ بینگروه 

 اند.تلفات افراد ملکی شده   سببادامه داده و 
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درصد آن توسط   48،5میالدی،  2020مجموع تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سال  رساند که: ازهای ما از جریان منازعات مسلحانه مییافته      
ن  درصد توسط عامال  26،7 املللی ودرصد توسط نیروهای بین  2،3درصد توسط نیروهای حکومتی،  15،5درصد توسط گروه داعش،  6،3گروه طالبان، 

 . بوده است پکتیا و خوست  های نیروهای پاکستانی در والیات کرن، کندهار،راکت اثر فیر بر ماندۀ تلفات  نامعلوم صورت گرفته است و رقم باقی 
  896تن کشته و  542که از آن میان  اند اثر حمالت گروه طالبان قربانی شدهبر تن از افراد ملکی   1438میالدی، مجموعاً    2020در شش ماه اول سال      

 اند.تن زخمی شده 
  رخ داده درصد کاهش    24میالدی،    2019هد که در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت طالبان، در مقایسه با شش ماه نخست سال  دنشان می  باالارقام       

 تن بود.  912  یک هزار و  میالدی، مجموع تلفات افراد ملکی توسط گروه طالبان 2019است. در شش ماه نخست سال 
  109باخته و  تن جان  78که از آن میان  اند تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده  187 گروه داعش میالدی، در حمالت  2020در شش ماه اول سال      

  11 تن از افراد ملکی قربانی شده بودند. ارقام باال  167 اثر حمالت گروه داعش بر میالدی  ۲۰۱۹که در نیمۀ اول سال حالی  اند. درتن دیگر زخمی شده 
 دهد.توسط گروه داعش را نشان می  درصد افزایش تلفات افراد ملکی

   که جمعاً    اند تن دیگر زخمی شده   314  باخته و  تن از افراد ملکی جان   152  اثر حمالت نیروهای دولتی،بر   میالدی   2020در نیمۀ نخست سال    چنینهم      
درصد افزایش تلفات افراد ملکی توسط نیروهای دولتی را نشان   16 میالدی  2019گیرد. این رقم نسبت به شش ماه اول سال قربانی را دربر می 466

  193که شامل   تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده بودند  401اثر حمالت نیروهای دولتی مجموعاً  بر میالدی،  2019دهد. در شش ماه نخست سال می
 شد.تن زخمی می  208تن کشته و   

در شش ماه اول   گیرد.تن زخمی را دربر می   17تن کشته و   49که  اند تن قربانی شده   66 املللیحمالت نیروهای بین  اثربر در نیمۀ سال روان میالدی،      
دهد که در تلفات افراد  تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده بودند. مقایسۀ ارقام فوق نشان می  169  املللیاثر حمالت نیروهای بین بر   میالدی   2019سال  

 درصد کاهش رومنا شده است.  39 املللی شی از حمالت نیروهای بین ملکِی نا
که کمیسیون نتوانسته عامل آن را شناسایی کند و هیچ   از سوی منابع نامعلوم  تن زخمی  406تن کشته و     385تن از افراد ملکی، شامل    791  نیچنهم      

ها و شلیک  اثر فیر راکت بر  تن زخمی  2 تن کشته و 7شامل  تن دیگر از افراد ملکی  9د و انقربانی شده  است ولیت آن را به عهده نگرفتهئگروهی هم مس
 اند.اند، قربانی شده های کرن، پکتیا، خوست و کندهار فیر شده مرمی که از قلمرو پاکستان به داخل افغانستان در والیت 

 

 
اثر جنگ میان نیروهای دولتی  بر  میالدی  2020می سال  22اپریل تا  24اه مبارک رمضان از که متأسفانه تنها در م دهد های کمیسیون نشان می یافته      

شمول  تن دیگر، به  595باخته و  جان طفل،  29زن و  36شمول تن از افراد ملکی، به  286 ن نامعلوم و حمالت گروه داعش ن مسلح دولت، عامال او مخالف
 .ند اده شمجروح  کودک، 123زن و   40

  

,  نیروهای دولت افغانستان 

466

66, نیروهای بین المللی

1438, طالبان

187, داعش

791, عامالن نامعلوم 

راکت ها و شلیک مرمی 

9, نیروهای پاکستانی

ن عامالبه لحاظمجموع تلفات کشته و زخمی
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 رویدادها نوع لحاظ به ملکی تلفات تفکیک د.
تناسب« در استفاده  »اصل    اصل تفکیک«،»های کنار جاده و مواد انفجاری بدون رعایت  رویه از ماین های متنوع جنگی، استفادۀ بی باکانه از شیوهاستفادۀ بی 

پذیر شدن مردم  توجهی به آسیب های نظامی و بیعملیات   »اصل احتیاط« در (،استفاده از محالت مسکونی و عامه به منظور تحرکات نظامی) ار نظامیاز ابز 
 منازعه در افغانستان است.  هایاز عوامل افزایش تلفات افراد ملکی توسط طرف  ملکی

ترین ارقام تلفات  بیش  سببمیالدی  2020ویژه شش تاکتیک جنگی در شش ماه اول سال ای درگیر، به ههای مورد استفادۀ طرف ها و روش شیوه          
ها و مواد منفجره، حمالت راکتی، استفاده از سالح ثقیله، حمالت انتحاری،  مند،  استفاده از ماین ده است. از جمله ترور و حمالت هدف شافراد ملکی 

 ترین میزان تلفات افراد ملکی در کشور شده است. بیش  سببترتیب  های زمینی و حمالت هوایی، به  جنگ 
 

 :مندهدف ترورهای و هاقتل .1
های  درصد کُل تلفات را ترور و قتل  31 میالدی 2020دهد که در شش ماه اول سال های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان می یافته      

تن   533که از آن جمله  اند مند شده قربانی ترورهای سیستامتیک و هدف  تن از افراد ملکی  945در مجموع   دهد. در این شش ماه مند تشکیل می هدف 
ن نامعلوم صورت گرفته  مند، اکرثاً توسط عامال های هدف ترور و قتل میالدی  2020اند. در شش ماه نخست سال تن دیگر زخمی شده  412باخته و  جان

این   ی زیاد شامرد. کنن دقیق آن را شناسایی که عامال است را به عهده نگرفته و دولت افغانستان نیز نتوانسته ولیت آن ئ یک از طرفین منازعه مساست و هیچ 
ن حقوق برش،  ان مدنی، مدافعدین، بزرگان اقوام، اعضای احزاب جهادی و سیاسی، فعاال  قربانیان، کارمندان ادارات ملکی دولت افغانستان، علامی

قراردادن   املللی، هدف بنیاد حقوق برشدوستانۀ بین  ند. براهای مذهبی و پیروان مذهب اهل تشیع افغانستان ها، کارمندان صحی، اقلیت کارمندان رسانه 
 شود.املللی شمرده می دوستانه بین ها نقض رصیح حقوق برش و حمله بر آن  استنیستند، شدیداً ممنوع در جنگ دخیل  وجه هیچ   که به افراد ملکی 

 :شدهجاسازی هایماین از استفاده .2
موترمبب(، که از  های خودساخته )های مقناطیسی و ماین های کنار جاده، ماین مند، استفاده از ماین های هدف از ترور و قتل  پسهای ما، بنیاد یافته  بر     

 ، همواره سبب تلفات افراد ملکی شده است. است های طالبان و داعش بودههای جنگی گروه شیوه 
های کنار جاده،  اثر انفجارات، ماین بر  میالدی  2020که در شش ماه نخست سال  دهد های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان مییافته      

زخمی   تن دیگر  507باخته و  تن جان  259جمله که  از آن  اند تن قربانی شده  766های خودساخته یا موترمبب، مجموعاً ن های مقناطیسی و مایماین
در شش ماه نخست   تلفاِت ملکِی ناشی از این تاکتیِک جنگی نیچنگیرد. هم شده دربر می یاد  درصد کُل تلفات افراد ملکی را در مدت  26 باال اند. رقم ده ش
تن   722میالدی، مجموعاً  2019درصد افزایش یافته است. در شش ماه اول سال  7نیمۀ اوِل سال گذشته، در حدود  در مقایسه بامیالدی،  2020ال س

 .ند جان باخته و زخمی شده بود های کنار جاده اثر انفجار ماین بر  از افراد ملکی 

 :راکتی حمالت .3
مانند  یهای نسبتاً سنگیناند. پرتاب راکت و سالح یا زخمی شده باخته  اثر حمالت راکتی جان بر  شامر زیادی از افراد ملکی  میالدی  2020در سال      

رسیدن به افراد  یا اماکن عامه باشد، احتامل آسیب ویژه در حاالتی که ساحات جنگ در مناطق مسکونی کند، بههاوان، تخریبات و خسارات زیادی وارد می 
 شود. رسیدن جدی به افراد ملکی میآسیب  سبب های ثقیل دقیق در هنگام پرتاب راکت، هاوان و دیگر سالح  نگرفنت هدف شود. بعضاً  تر میلکی جدی م

 . بوده استثقیله  های  حمالت راکتی و استفاده از سالح  براثردرصد کل تلفات    12،7  میالدی   2020دهد که در شش ماه اول سال  های ما نشان مییافته      
.  شودمی تن زخمی  261تن کشته و  117که شامل  اند اثر حمالت راکتی قربانی شده بر تن از افراد ملکی  378مجموعاً  میالدی  2020در سال      

 هد.ددرصد کاهش را نشان می  47نیمۀ نخسِت سال قبل،  در مقایسه باخوشبخانه رقم تلفات افراد ملکِی ناشی از حمالت راکتی، 
 ند.اترین قربانیان این نوع  حمالت کودکان و زنان است که بیش  بارتأسف  بسیار از سوی دیگر      

 :انتحاری حمالت .4
ترین تلفات افراد ملکی، ناشی از حمالت  بیشهای قبل که در سال ایندهد با سالۀ کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان میهای چند گزارش       

هم کاهش در استفاده از این تاکتیک جنگی  گیر داشت و علت آن چشم  یتلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری کاهش انتحاری بود، اما در سال گذشته 
ردم  بار دیگر میک  میالدی  2020در شش ماه اول سال  شود. باتأسف توسط گروه طالبان و ضبات سنگین نیروهای دولتی بر گروه داعش دانسته می

نیمۀ نخست سال قبل،   نسبت خراش تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری بود و در تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری، به افغانستان شاهد حوادث دل 
 گردد.به شاخۀ خراسان گروه دولت اسالمی )داعش( بر می  ترین تلفات ناشی از این تاکتیک لیت بیش ئو . مسرسد به چشم می درصد افزایش   109
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تن   110که شامل  رسد تن می  347شامر قربانیان به  دهد که در نتیجۀ این حمالت های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان مییافته      
 دهد. تشکیل می  درصد کُل تلفات افراد ملکی را در نیمۀ نخست سال روان میالدی  11.7 . این رقم استتن زخمی  237باخته و جان

  در مقایسه با هامن میالدی،  2020اند، در شش ماه اول سال ولیت آن را به عهده گرفتهئکه طالبان مس تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری     
 درصد کاهش یافته است.   46بختانه زمان در ساِل پار، خوشمدت

 شوند.کشته و زخمی می تری از افراد غیرنظامیشامر بیش  و در نتیجه  گیردمزدحم صورت می هایو مکان هادر زمان  بیشرتحمالت انتحاری،      
های  از طرفبارها  اند. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان ترین حمالت انتحاری در کشور بوده عامالن بیش گروه داعش و تحریِک طالبان  تا کنون     

د و افراد ملکی را هدف قرار ندهند؛ اما هنوز هم حمالت انتحاری آنان ادامه دارد و از افراد ملکی و  درگیر خواسته است که از حمالت انتحاری استفاده نکنن
 .دگیردفاع قربانی میبی

 :زمینی هایجنگ و هادرگیری .5 
های خودساز با موترمبب،  ماین  های مقناطیسی وهای کنار جاده، ماین مند، ماینهای هدف پس از ترور و قتل  میالدی  2020در شش ماه نخست سال      

 است.  بودهافراد ملکی تلفات  ترین  سبب بیش  های زمینیها و جنگ حمالت راکتی و حمالت انتحاری، درگیری 
   327ن مسلح دولت، مجموعاً اهای زمینی بین نیروهای حکومتی و مخالفکه در جنگ  دهد های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان مییافته      

درصد کُل تلفات افراد ملکی را در نیمۀ   11،5 اند. این رقم تن جان باخته  82و  اند شده  تن زخمی 245که از آن میان  اند تن از افراد ملکی قربانی شده 
 دهد. نخست سال روان میالدی تشکیل می 

  2019در سال  زمان مدت همین میالدی، در مقایسه با  2020های مسلحانه در سال های زمینی و درگیری تلفات ملکی ناشی از جنگ  بختانهوشخ     
ها و کاهش عملیات نظامی نیروهای  هم کاهش حمالت مخالفان مسلح دولت بر مراکز شهرها و ولسوالی درصد کاهش یافته است و علت آن  66میالدی، 

 است. بوده لتی بر محالت تحت ترصف مخالفان مسلح دولت دو 
  بر و از محالِت مسکونی سپر انسانی استفاده  عنواناز اماکن مسکونی به  دهد که اکرثاً مخالفان مسلح نظام بررسِی شامر زیادی از قضایا نشان می     

های ثقیله  ویژه در مواردی که نیروهای دولتی از سالح شوند، بهدولتی مواجه می ها وقتی با واکنش نیروهایگونه حمله ند. اینکننیروهای دولتی حمله می 
و   است کامالً ممنوع  های جنگی و سپر قراردادِن غیرنظامیاند. استفاده از این شیوه شو میزیادی از افراد ملکی  سبب تلف شدن شامرکنند، استفاده می

های جنگ باید تا حد ممکن از  املللی، متامِی طرف شود. بر مبنای اصول حقوق برشدوستانۀ بین می ه دانستاملللی نقض رصیح حقوق برشدوستانۀ بین
حفاظت از جمعیت ملکی را روی   به منظورواضح  یند و پیش از آغاز عملیات نظامی، اقداماتکنایجاد مراکز نظامی در مناطق مسکونی و پُرجمعیت اجتناب 

 های جنگی کار گیرند.ها و شیوه استفاده و انتخاِب سالح و از احتیاط الزم در  بگیرند دست 

 :هوایی حمالت .6
گیری از سوی این نیروها، سبب  در هدف   یدقتبی دهند. واضح است که  املللِی دولت افغانستان انجام می حمالت هوایی را نیروهای دولتی و حامیان بین     

سبب خشم مردم محل، افکار عامه و نهادهای حقوق   زدن به مردم ملکی و از این رهگذر سبب آسیب  ی حمالت هوایدقتی در بی شود. ایجاد تلفات ملکی می
 شود. املللی میدر سطح ملی و بین  برشی 

افزایش تلفات افراد ملکی نیز شده است. همواره شامری   سبب، حمالت این نیروها افزایش یافته و این امر ستانرفنت توانایی نیروهای هوایی افغاناال با ب     
شوند. املللی می کنند، قربانی حمالت هوایی نیروهای دولت و نیروهای بین از مردم ملکی که در قرا و قصباِت تحت حاکمیت مخالفان مسلح دولت زندگی می 

خواهد املللِی افغانستان می و از دولت و حامیان بین   است نگران    از افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی   افغانستان   کمیسیون مستقل حقوق برش
 رین گزینۀ نظامی استفاده کنند.آخِ   به عنوان گیرند و از مبباردمان هوایی که در حمالت هوایی از احتیاط الزم کار 

تن زخمی   81تن کشته و  108که شامل  اند تن از افراد ملکی قربانی شده  189تعداد  اثر حمالت هوایی بر  میالدی  2020در شش ماه نخست سال      
 .شودمی
میالدی،  2019زمان در سال  مدت  در مقایسه با همین  ،میالدی 2020در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی در شش ماه اول سال  بختانهخوش     
تن کشته و    233که  تن از افراد ملکی قربانی شده بود  341اثر حمالت هوایی، ر میالدی، ب 2019است؛ در نیمۀ نخست سال  رخ داده درصد کاهش  44

 گرفت. زخمی را دربر می تن   108
هنگی الزم بین نیروهای زمینی و هوایی در صحنۀ عملیات  گیری حمالت هوایی، اطالعات استخباراتی ضعیف، نبوِد ارتباط و هامدر هدف  یدقتبی     

 شود.می  شمرهن عوامل تلفات افراد ملکی تری از مهم گونه حمالت در این  سپر انسانی همثابنظامی، جنگ در محالت مسکونی و استفاده از افراد ملکی به 
 عملیات شبانه: . 7     
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تلفات افراد ملکی ناشی از   ،بختانه در شش ماه نخست سال روان میالدی دهد که خوش های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان مییافته      
 است.  یافتهدرصد کاهش  90 عملیات شبانه 

کمیسیون که  حالی  . درند اتن زخمی شده 1تن کشته و   4که از آن میان    اند تن از افراد ملکی قربانی شده   5مجموعاً    میالدی   2020در نیمۀ نخست سال       
 ده بود. کر تن ثبت  51 را شبانه اثر عملیات بر  کشته و زخمی شامر  میالدی  2019سال  نخستمستقل حقوق برش افغانستان در شش ماه 

املللی با حامیت نظامیان نیروهای بین  توسط قطعات خاص دولت افغانستان بیشرت های شبانه، که عملیات براثر ش تلفات افراد ملکی کاه اصلیعلت      
 شود. می  دانستهنامۀ صلح میان دولت ایاالت متحدۀ امریکا و گروه طالبان  صورت می گرفت، امضای توافق 

 

 
 رافیاییجغ موقعیت لحاظ هب ملکی تلفات تفکیک .ــه

 : ده استکر کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان کُل کشور را به هفت زون کاری عمده تقسیم      
 دایکندی؛  و زون مرکز: کابل، وردک،کاپیسا، پروان، لوگر، پنجشیر، غزنی، بامیان

 نورستان؛ و زون رشق: ننگرهار، کرن، لغامن
 زابل؛ و کندهار، هلمند، ارزگان غرب:زون جنوب

 غور؛   و غرب: هرات، فراه، نیمروز، بادغیس زون
 فاریاب؛  و زون شامل: بلخ، سمنگان، جوزجان، رسپل 

 بدخشان؛  و رشق: کندز، بغالن، تخارزون شامل 
 خوست.  و زون جنوب: پکتیا، پکتیکا

ترین رقم تلفات  غرب کشور، بیش زون جنوب  میالدی  2020دهد که در نیمۀ نخست سال های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان می یافته      
درصد  23 شود. رقم باال تن زخمی می 373تن کشته و   319که شامل  است تن قربانی به ثبت رسیده  692 تعداد . در این زونشته استافراد ملکی را دا

  326تن کشته و  228تن قربانی، شامل  554زون مرکز با  ترتیببه  دهد. سپس میالدی را تشکیل می  2020کُل تلفات ملکی کشور در نیمۀ نخست سال 
  9،1تن قربانی،   270زون شامل با  ؛درصد  11،6تن قربانی،  344رشق با زون شامل  ؛درصد  19،6تن قربانی،   580زون رشق با   ؛درصد  18،7تن زخمی، 

میالدی   2020درصِد کُل تلفات ملکی کشور در شش ماه اول سال   9،3تن قربانی،  276درصد و زون جنوب با  8،1تن قربانی،   240زون غزب با  ؛درصد 
 دهد. را تشکیل می 

 

108 82

533

259

117 110

4
81

245

412

507

261 237

1

189

327

945

766

378 347

5
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

حمالت هوایی  جنگ های زمینی  ترور کشتار و قتل های

هدف مند

انفجار ماین های کنار 

جاده، مغناطسی و 

کارگذاری شده 

حمالت راکتی حمالت انتحاری عملیات شبانه 

تلفات افراد ملکی به لحاظ نوع رویدادها 

کشته  زخمی  مجموع



 

8 

 به صلح و ختم جنگ یددر اوج ام یاننظام یرشدن غ یِ تداوِم قربان

 
 عامه تأسیسات بر حمله و.

های  ده باشد و طرف شبدل نکه به خطر بالفعل نظامی   استتا زمانی ممنوع  صیاملللی، حمله بر تأسیسات عامه و خصو از لحاظ حقوق برشدوستانۀ بین      
که منفعت آن به مردم  آثار فرهنگی   و های خصوصی مردم، تأسیسات دارای انرژی خطرناکاند از هر نوع حمله بر تأسیسات عامه، ملکیت درگیر جنگ مکلف 

 جلوگیری کنند. رسد ملکی می
به  نگزاردن احرتام هم با  های درگیر منازعه، باز طرف  میالدی  2020دهد که متأسفانه در شش ماه نخست سال کمیسیون نشان می شده در قضایای ثبت      

ویژه به تأسیسات صحی و اماکن مقدس مذهبی، خسارات مالی و فزیکی وارد  اند که به تأسیسات عامه و خصوصی، به اصل احتیاط، دست به اقداماتی زده 
 . شده است

 گونۀ مثال:به      
گونۀ رسمی  که تا کنون هیچ گروهی به   حملۀ مسلحانه صورت گرفت بسرت منطقۀ دشت برچی شهر کابل  صد   شفاخانۀبر    میالدی   2020می سال    12ریخ  ابه ت

  5شمول تن دیگر به  16کودک و یک مرد ملکی کشته و   2زن  13شمول تن از افراد ملکی، به  16اثر این حمله ر . برا به عهده نگرفته استمسئولیت آن 
 ند.د شکوک زخمی 

حقوق برشدوستانۀ  ناقض آشکار به گونه   هحملآن ، شوددانسته میاملللی  کامالً ملکی و مورد حفاظت حقوق برشدوستانۀ بین  یمحلشفاخانه  این که رو  از آن 
به  ، حتا بر شفاخانه وارد شد خسارات هنگفت مالی بر خسارات جانی به مردم ملکی،   افزوندر این حمله،  . متأسفانه بودجنایت جنگی  مصداق املللی و بین

حامیت خود را از این   همؤسساین ، جدیت الزم نشان نداد ارایۀ معلومات به مؤسسۀ داکرتان بدون مرزگیری قضیه و پی  دردولت افغانستان  این دلیل که
 .تعلیق در آمد به   آنو خدمات معیاری   کردشفاخانه، که نقش حیاتی در عرضۀ خدمات صحی به زنان ملکی و کودکان داشت، قطع 

شد طالبان ه می. گفتکرد مببارد  کلینیک صحی را در ولسوالی چهاردرۀ والیت کندز نیروهای هوایی دولت افغانستان میالدی  2020می سال  19ریخ ابه ت
 کردند.از آن استفاده می  زخمیان خود درمانمسلح برای 

 .شد خسارات مالی زیادی وارد   آن  ساختامنو به  ند کلینیک کشته شد این تن از کارکنان صحی  2 اثر این حملۀ هوایی ر ب
املنفعه ضر نرسانند، حمالت متعددی را در  ده بودند به تأسیسات عام شکه متعهد ایندر این شش ماه، با  دهد که گروه طالبان نیزهای ما نشان می یافته 

 اند. بر تأسیسات عامه انجام داده  چندین والیت کشور 
 نیچنبه آتش کشیدند. هم  ند ویک باب کلینیک را منهدم کرد  در قریۀ سلمنجی ولسوالی کجران والیت دایکندی  میالدی   2020در ماه جنوری سال    طالبان

ها در مناطق تحت نفوذ  گروه طالبان  که تعدادی از این پایه  اند ه کردهای کابل، پروان و بغالن منهدم پایۀ برق وارداتی را در والیت هفت  در این شش ماه 
 موقعیت دارد. 

ات، در مربوطات ولسوالی شهرک، که تحت نفوذ طالبان  هر ــدر مسیر شاهراه غور  یک پل موتر رو  میالدی  2020اپریل سال   25ریخ اتبه  در یک رویداد دیگر 
 است.  ه د شاست، تخریب 

 

زون جنوب غرب  زون شرق زون مرکز  زون شمال شرق زون غرب زون شمال  زون جنوب 
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 خربنگاران و هارسانه بر حمله ز.
 .هدف قرار دهند  راخربنگاران نباید  جنگ  هایاملللی، طرف بر بنیاد حقوق برشدوستانۀ بین      
،  جراحتشامل قتل،  مورد خشونت علیه خربنگاران  55تعداد و  اند انده میالدی، خربنگاران نیز از تعرض مصون من 2020در شش ماه نخست سال      
 به ثبت رسیده است.  تهدید و توهین   ،وکوب، ربوده شدن، بازداشتلت 
 1.شودتن زخمی می   10باخته و تن جان  4که شامل  اند تن از خربنگاران قربانی شده  14تعداد  میالدی  2020در شش ماه اول سال  تأسف با     

 

 گیری:نتیجه     
 میالدی کاهش داشت، اما متأسفانه در این شش ماه  2019نسبت به نیمۀ نخست سال  میالدی  2020که تلفات افراد ملکی در شش ماه اول سال اینبا      

 ترین قضایای تلفات افراد ملکی بود. افغانستان شاهد دلخراش 
که شامل   ند اده شتن از افراد ملکی قربانی  957  دو هزار و جمعاً دهد که در این شش ماه های کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان نشان می یافته      

 د.شو تن زخمی می   744  یک هزار و تن کشته و 1213
برابر افزایش  سه  میالدی  2019زمان در سال مدت همین مند، نسبت بهی هدف هادر شش ماه گذشته، تلفات افراد ملکِی ناشی از ترور و قتل  تأسف با     

 دهد. درصِد کُل تلفات ملکی را تشکیل می 31و  است داشته
های کنار ر ماینو تلفات ملکِی ناشی از انفجا اند ها و مواد منفجره استفاده کرده از ماین رویه گونۀ بی به ن مسلح دولت امخالف ن در این شش ماه یچنهم      

 . ه استدرصد افزایش داشت  7  میالدی   2019و نسبت به شش ماه نخست سال    شدۀ انفجاری به اوج خود رسیده جاسازیهای مقناطیسی و مواد  جاده، ماین 
توسط   درصِد تلفات ملکی  15،5 ؛ توسط گروه طالبان درصِد کُل تلفات افراد ملکی  48،5 میالدی  2020های ما، در شش ماه نخست سال بر بنیاد یافته      

  2،3ن نامعلوم و ال درصِد کُل تلفات افراد ملکی توسط عام 26،7 ؛درصِد کُل تلفات افراد ملکی توسط گروه دولت اسالمی )داعش( 6،3 ؛دولت افغانستان
 املللی صورت گرفته است. توسط نیروهای هوایی بین  درصِد کُل تلفات 

های تلفات ملکی ناشی از عملیات شبانه، حمالت انتحاری، حمالت راکتی، جنگ  بختانه در این شش ماهدهد که خوش های کمیسیون نشان مییافته      
 کاهش یافته است.  میالدی  2019ل نسبت به نیمۀ نخست سا زمینی و حمالت هوایی، 

   

 پیشنهادها:   
خواهد که به جنگ در افغانستان میدرگیر در های بار دیگر از متامی طرف ، یک های پیشینپیشنهاد در پی ،کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان 

ولیت  ئپروندۀ مس وگرنهو اجرا کنند،  گزارند  احرتامها و آن  نند ک توجه جدی املللی کمیسیون مبتنی بر رعایت اصول حقوق برشدوستانۀ بین پیشنهادهای 
 خواهد داشت:   جدی پیامدهای حقوقی و اعتباریو  شودمیتر سنگین  یک هر 

ژنیوا  1949های چهارگانۀ املللی )کنوانسیونشود که به موازین حقوق برشدوستانۀ بینهای درگیر در جنگ افغانستان خواسته میاز متامی طرف - 1
های در گیر جنگ، مکلف به رعایت  طرف  ، که در منازعات داخلی 1977تکل الحاقی دوم سال  و مشرتک و پر  3مادۀ ویژه  های الحاقی آن( به و پروتکل 

را متوجه ناقضان  ولیت بزرگیئرا در جریان منازعات مسلحانه رعایت کنند. هر نوع نقض این قواعد، مس و موازین آن اشند بند بی، پاند او احرتام آن
 عدلی و قضایی خواهند بود؛ گرد در متامی حاالت و بدون توجه به زمان و مکان، قابل پی  د و  ناقضانکنآن می

دیدۀ افغانستان است. کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، ضمن حامیت جدی از این داعیۀ سرتگ،  داعیۀ بزرگ و نیاز مربم مردم رنج  صلح  - 2
وگوهای  خواهد که با درنظرداشت عدالت و تضمین حامیت از حقوق برشی شهروندان کشور، گفت های درگیر جنگ میز طرف بار دیگر ایک 

 کنند؛ برقراربس کامل  و هرچه زودتر آتش افغانی را آغاز میان
رساندِن عمدی و سیستامتیک به افراد  گونه آسیبی به افراد ملکی وارد نکنند. کشنت و آسیب شود که هیچ های جنگ خواسته میاز متامی طرف  - 3

 جنایت جنگی و جنایت علیه برشیت است؛  آشکارو از مصادیق  املللی ممنوعملکی، طبق موازین حقوق برشدوستانۀ بین 
شود، خودداری کنند یا هرجای دیگری که به افراد ملکی آسیب وارد میشود که از جنگ در محالت مسکونی  های منازعه خواسته میاز متامی طرف  - 4

استفاده از   مند و محاکمۀ صحرایی افراد ملکی، های هدف ، ترور، قتل گیریچنین گروگان ها به حیث سپر دفاعی استفاده نکنند. هم و هرگز از انسان

 
 های آزاد در افغانستانکنندۀ رسانهمیالدی مؤسسۀ نی، حمایت 2020ماهۀ سال گزارش شش. 1 
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نظامی نباید دست به چنین  پذیر نیست و هیچ جناح بین افراد ملکی و اهداف مرشوع نظامی تفکیک کند، توجیهتواند منی های نظامی که تاکتیک 
 ند؛کاری بز

برای اعضا و  وضعیت حقوق برشی شهروندان، طرفانه و معیاری بی  ه،شود که برای بازتاب منصفانبار دیگر  خواسته می از مخالفان مسلح دولت یک  - 5
قضایای نقض    جانبهمستمر، عینی و همه سی  برر   از مناطق تحت کنرتل خود به منظوربازدید    کارمندان کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان زمینه

 ؛حقوق برش را فراهم کنند 
به شکل جدی   ،دهد ها ُرخ میکه در ساحات تحت نفوذ آن را متامی قضایای تلفات افراد ملکی شود که ن مسلح دولت جداً خواسته می ااز مخالف - 6

 د؛نو از اجراآت خود به مردم افغانستان گزارش ده بگیرند را محلی خود  فرماندهانکرد غیر حقوق برشی افراد و  و جلو عمل  کنند بررسی 
املللی اصول حقوق برش دوستانۀ بین   او آن را ب  کنند تجدید نظر    از افراد ملکی   خود  شود که در تعریفبار دیگر خواسته می یک   ن مسلح دولت ااز مخالف - 7

های  ها، سازمان ، رسانه ن جامعۀ مدنی، مدافعان حقوق برش، خربنگاران ن ادارات ملکی دولت افغانستان، فعاال اانطباق دهند و از هر نوع حمله بر مأمور 
 د؛کننامدادرسان مراکز صحی و تأسیسات عامه خوداری 

های های کنار جاده و مایناستفاده از ماین دهد املللی نشان میق برش افغانستان و دیگر نهادهای بینکه گزارش کمیسیون مستقل حقو رو  از آن - 8
چه  خواهد که هر ن مسلح دولت افغانستان جداً می ااز مخالف کمیسیون  است،خودساخته توسط گروه طالبان، از عوامل عمدۀ تلفات افراد ملکی 

 ند؛کننظامی را متوقف  تکتیک ابزار و زودتر استفاده از این 
 گرد عدلی و قضایی قرار دهد؛ مورد پی   ند واملللی را شناسایی کشود که متامی مرتکبان نقض حقوق برشدوستانۀ بیناز دولت افغانستان خواسته می - 9
ی تنظیم  اهرکدام را به گونه   هد ودمورد بررسی و بازبینی قرار  های جنگی خویش را ها و طرزالعمل شود که پالیسی خواسته می از حکومت افغانستان  - 10

 د؛کنگویی د و عامالن نظامی حکومت را ملزم به پاسخ شو تلفات افراد ملکی ن  سببکه  کند 
و امنیت متامی شهروندان کشور،   کند دار و سیستامتیک اقدامات دوام شود که برای تأمین امنیت بهرت شهرونداناز دولت افغانستان خواسته می - 11

 ؛بگیردن مدنی را های مذهبی، عاملان دین، مدافعین حقوق برش و فعاال قلیت ویژه ابه 
گیری گونۀ جدی پی، بهند ای نیروهای دولت  هاویژه قضایایی را که عامل آنبه   ،تلفات افراد ملکی  ای شود که متامی قضایاز دولت افغانستان خواسته می - 12

 دهد؛  گزارشمردم افغانستان و از اجراآت خود به  کند با عامالن برخورد قانونی  و
و از آن به عنوان   تردقت بیش  و حمالت هوایی  های ثقیله که در استفاده از سالح  خواهیمویژه از نهادهای دفاعی و امنیتی میاز دولت افغانستان، به  - 13

 اکتفا نکنند؛ رین گزینۀ نظامی استفاده کنند و به اطالعات استخباراتی ضعیفآخِ 
 جاشدگان جنگ های افراد قربانی و بی دیدگان، خانواده شان را به آسیب باید میزان کمک و مددرسانی املللیرسان ملی و بین نهادهای مدد دولت و  - 14

 ند؛کنتر بیش
ق برش افغانستان  هنگی با کمیسیون مستقل حقو در هام   د که حکومت افغانستان »برنامۀ عمل دولت برای حامیت از قربانیان تروریسم« را شو تقاضا می - 15

 تر از قربانیان را فراهم کند؛ فرصت حامیت بیش  تهیه کرده  املللی ملی و بین مرتبطو دیگر ساختارهای 
اندازی با راه و تر از این تعلل نکند املللی، بیشد که در زمینۀ رسیدگی به جرایم سنگین بین شو با تأکید تقاضا می زایی جاملللی از دادگاه بین - 16

 د؛کنپروایی و معافیت را مساعد جانبه و با رسیدگی عادالنه به قضایا، فرصِت گذار از فرهنگ بی ت جدی و همه تحقیقا
هولناک    یهایدست به جنایت  هاگروه  از افراد و  شامریو  اند داده های زیادی مردم افغانستان در جریان منازعات مسلحانۀ طوالنی در کشور قربانی  - 17

 کنندۀ صلح های یادشده، التیام درد قربانیان و دسرتسی به صلح پایدار ممکن نیست. جوانب مذاکرهه بدون رسیدگی به جنایت واضح است ک  اند.زده 
 د؛ شو محور و پایدار صلح عدالت  سبب تحققند که کنمیکانیسمی توافق  در موردباید صدای قربانیان جنگ را شنیده و 

جلوگیری از تلفات افراد ملکی و   به منظورشود که تان و از دفرت سیاسی طالبان در قطر خواسته می از شورای امنیت ملی جمهوری اسالمی افغانس - 18
با کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان،  را املللی، میکانیسم کارای ارتباطی جانبۀ قضایای نقض حقوق برشدوستانۀ بین بررسی جدی و همه 

 ند؛کنمؤثر برقرار  ایرابطه و مراجع هانهاد این و با  ایجادۀ جلوگیری از تلفات افراد ملکی  سازمان ملل متحد و نهادهای مدنی فعال در عرص
خواهد که به پیشنهادهای  جامعۀ جهانی می کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان از حکومت افغانستان، تحریک طالبان، ایاالت متحدۀ امریکا و - 19

  ی کرده ، توجه جد بودده شهای مذاکرات صلح رشیک کمیسیون در مورد مشارکت قربانیان، کارشناسان و مردم در مذاکرات صلح، که قبالً با طرف
 ند؛کنرا در عمل مساعد  پیشنهادها آن و فرصت تطبیق 

قضیۀ شهادت کارمندان درباره خواهد که ی امنیتی، عدلی و قضایی دولت افغانستان جداً میکمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان، از نهادها - 20
اجراآت خویش را   گرد عدلی قرار دهند و نتیجۀ اقدامات وو مورد پی کنند ن را شناسایی عامال   کردهبررسی جانبه تحقیق و  گونۀ همه بهاین کمیسیون  

 ند.کنیک با کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان رش
 دست بگیرد.  اقدامات الزم را روی تأمین امنیت کارمندان و دفاتر کمیسیون مستقل حقوق برش افغانستان  با هدفحکومت باید  - 21

 
 و حاکمیت قانون در افغانستان!  پایدار امید تأمین صلح اب


