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 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 اعالمیه مطبوعاتی   

 تلفات افراد ملکی در افغانستانگزارش در رابطه به نشر 

 (1395)سال   

از شدت و گسترش  "خورشیدی 1395گزارش تلفات افراد ملکی در سال "کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر 

ناامنی ها و خشونت های مسلحانه ابراز نگرانی نموده و یک بار دیگر از طرفهای درگیر به طور جدی تقاضا می کند تا 

 جان و مال مردم را در هنگام منازعات مسلحانه حفاظت نمایند. 

خورشیدی از جهت  1395سال ": در زمینه گفتند میسیون مستقل حقوق بشر افغانستانرئیس ک ،داکتر سیماسمرمحترم 

 12آمار تلفات افراد ملکی بیش از  1395تعداد تلفات افراد ملکی یکی از خونین ترین سال به حساب می آید. در سال 

: ندمر افزودس سیما هم چنین داکتر "بیش از ده هزار نفر کشته و زخمی شدند.درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و 

ز سال های دشوار برای وضعیت حقوق بشر است و ما از افزایش خشونت های مرتبط به منازعات سال جاری نیز یکی ا"

کشتار افراد ملکی نقض صریح موازین و اصول حقوق بشردوستانه بین المللی  مسلحانه به شدت ابراز نگرانی می نماییم.

  "بوده و عامالن آن قابل تعقیب عدلی می باشند.

بر اساس نظارت های مداوم و مستقیم ناظرین کمیسیون مستقل حقوق  خورشیدی 1395سال  گزارش تلفات افراد ملکی

اظرین ناست. این گزارش براساس مشاهدات  بشر افغانستان از وضعیت حقوق بشردوستانه بین المللی به دست آمده

ووالن شفاخانه ها و مسووالن شاهدان و بزرگان محل، مس مجروحان، کمیسیون، معلومات داده شده توسط خانواده قربانیان،

 امنیتی تهیه شده است. 

 1395ت افراد ملکی در سال خالصه یافته های گزارش تلفا

  1395است. در طول سال  افتهیشیافزادرصد  12.۴۸خورشیدی نسبت به سال قبل  1395تلفات افراد ملکی در سال 

ها تن آن 5۶۸1زخمی( رسید که از این میان  ۷۷۸5کشته و  2۸23نفر ) 1۰۶۰۸خورشیدی آمار تلفات افراد ملکی به 

   اند.ها کودک بودهتن آن 29۸۰ها زن و تن آن 113۷مرد، 



2 

 

 ۶.23 صد گروه طالبان ودر ۶1.2دولت )مخالف مسلح  هاگروهاز عامالن تلفات افراد ملکی  درصد ۶۷.5۰ درمجموع 

 درصد گروه داعش( بوده است.

  های نیرو است.  ( بودهیالمللنیبی روهایندولتی و  درصد تلفات ملکی نیروهای حامی دولت )نیروهای 1۴.13عامل

 . اندکردهتن را زخمی  1۰1۸و  اندکشتهنفر را  ۴۸1حامی دولت 

  درصد از تلفات ملکی در اثر  1۸.2 گریدعبارتبه اند.نامعلوم بودهدرصد دیگر تلفات افراد ملکی افراد  1۸.2عامل

 آن را به عهده نگرفته است. تیمسئولحوادثی اتفاق افتاده که هیچ گروهی 

  تلفات  درصد 25.۶1اتفاق افتاده است. در این سال در اثر انجام حمالت انتحاری  1395بیشترین تلفات ملکی در سال

 اند.تن کشته و زخمی شده 2۷1۷ درمجموعاین نوع حمالت  جهیدرنتملکی در اثر حمالت انتحاری بوده که 

  ،هوایی به  و حمالتهای کنار جاده و حمالت راکتی ی، ترور و قتل، مایننیزمی هایریدرگپس از حمالت انتحاری

 ترتیب بیشترین تلفات را در پی داشته است.

  جغرافیایی گسترش یافت و مناطق  ازنظرو منازعات مسلحانه  هایناامندامنه  تنها نهخورشیدی  1395در جریان سال

 شدت یافته است. شیازپشیبزمان جنگ نیز  ی مربوط بههاخشونتبیشتر را شامل شد، بلکه 

  را علیه چندین حمله  1395 در سالعلت دیگر افزایش تلفات ملکی ظهور و فعالیت بیشتر گروه داعش است که

 جمعیت کامالً ملکی در شهر کابل و شرق افغانستان انجام داده است.

  1395تاکتیک های جنگی مخالفان مسلح دولت نیز بر افزایش تلفات افراد ملکی تاثیرگذار بوده است. در سال 

مسکونی از جمله شهر لشکرگاه را خورشیدی مخالفان مسلح دولت عالوه بر انجام حمالت انتحاری برخی از مناطق 

 تاب راکت مورد هدف قرار دارد که باعث کشته و زخمی شدن تعداد زیادی از افراد ملکی گردید. با پر

  اد بیشتری اطفال جان تعد 1395در سال  دهد کهخورشیدی نشان می 139۴با سال  1395مقایسه آمار تلفات در سال

در مقایسه با سال گذشته سه برابر افزایش داشته است. در سال  1395فال در سال اند. تلفات اطو یا مجروح شده داده

 طفل کشته و یا مجروح شده اند.  29۸۰خورشیدی  1395طفل و در سال  111۶خورشیدی  139۴

 پیشنهادات

ی المللنیبیروهای ن های این گزارش، موارد زیر را به دولت افغانستان،کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بر مبنای یافته

 توجهکمیسیون  هاشنهادیپتا به  خواهدیمی درگیر هاطرفو از تمامی  کندیمی مخالف مسلح دولت پیشنهاد هاگروهو 

 را تطبیق و اجرا نمایند. هاشنهادیپجدی نموده و این 

ی الحاقی هاپروتکلجنوا و  19۴9ی هاونیکنوانسی درگیر به شمول مخالفین مسلح دولت باید مفاد هاطرفتمامی  .1

لحانه ی در جریان منازعات مسالمللنیبمقررات حقوق بشردوستانه عرفی را رعایت و به تمام قواعد بشردوستانه  آن و

ننده تخطی ک تیمسئولی درگیر توجه داشته باشند که هر نوع تخطی از این قواعد، موجب هاطرفاحترام بگذارد. 
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ی در تمام حاالت، شرایط و زمان قابل پیگرد و المللنیبحقوق بشر و حقوق بشردوستانه  و مرتکبان نقض شودیم

 تعقیب عدلی است.

ی درگیر باید متوجه باشند که کشتن افراد ملکی و آسیب رساندن به افراد و اموال ملکی ممنوع است. هاطرفتمامی  .2

ی هاکیتتاکو  هاروشاد غیرنظامی دست بکشند و از شود که از هدف قرار دادن افربه مخالفین مسلح دولت توصیه می

 خودداری کنند. جداشود، که سبب تلفات افراد ملکی می

، ترور و قتل مسافران، افراد متنفذ ملکی و روحانیون هایریگگروگانشود که به به مخالفین مسلح دولت توصیه می .3

 نزنند.ی صحرایی هامحاکمهبه  دستنیازاپایان دهند و بیشتر 

 ی در جریان منازعات مسلحانهالمللنیبشود که به موارد نقض حقوق بشردوستانه از دولت افغانستان خواسته می .۴

 ی را شناسایی نموده و مورد تعقیب عدلیالمللنیبرسیدگی نموده و تمام مرتکبان نقض قواعد حقوق بشردوستانه 

 قرار دهد.

تخاذ ا رمسئولیغی را برای خلع سالح افراد مسلح مؤثرامات قانونی و شود که اقداز دولت افغانستان خواسته می  .5

مرتکب نقض حقوق « نیروهای خیزش مردمی»را که تحت نام  رمسئولیغی نیروهای مسلح هایخودسرنماید و جلو 

 ، بگیرند.گردندیمی المللنیببشردوستانه 

که اصول و قواعد مربوط به حقوق بشردوستانه  گرددیمی حامی دولت پیشنهاد المللنیببه دولت افغانستان و نیروهای  .۶

به اصل تفکیک، اصل تناسب و اصل احتیاط از جان، مال و کرامت  احترامی را جدا رعایت نموده و با المللنیب

 غیرنظامیان حفاظت کنند.

ردوستانه شکمیسیون مستقل حقوق بشر خواستار آن است که دولت افغانستان در رسیدگی به قضایای نقض حقوق ب .۷

ی همکاری نموده و اسناد، شواهد و مدارک مربوط به قضایای جنایات جنگی المللنیبی با محکمه جزایی المللنیب

 ی کرده و به آن محکمه بسپارد.آورجمعرا 

وق منسوبین نیروهای دفاعی و امنیتی کشور موازین حق به تمامشود که بیش از گذشته از دولت افغانستان خواسته می .۸

 ی را آموزش دهد.المللنیبر و حقوق بشردوستانه بش

را هماهنگ  یالمللنیبملی و  انسان دوستانهی هاکمکشود تا ی پیشنهاد میالمللنیبی هاسازمانبه دولت افغانستان و  .9

 اند، بپردازند.ها بیجا شدهی که در اثر جنگهاخانوادهنموده و به حمایت از اشخاص و 

اشی از ن دهیدبیآسی هاخانوادهدولت افغانستان باید با تصویب قانون جبران خسارت، پرداخت غرامت به افراد و  .1۰

 تضمین نماید. عمالًرا  نموده و حق جبران خسارت مندقاعدهرا  و حمالت تروریستی منازعات مسلحانه
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امنیت تمام شهروندان کشور بخصوص  نیتأم در مسئولشود که منحیث یک دولت از دولت افغانستان تقاضا می .11

و ی مذهبی از روزها لیو تجلی اقدامات الزم را روی دست گرفته و امنیت اجتماعات و مذهبی قومی هاتیاقل

 را بگیرد. هاآندینی  مراسم

 

 کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

 کابل

۱۵/۳/۱۳۹۵ 

 

از وبسایت کمیسیون مستقل حقوق  خورشیدی 1395در سال تلفات افراد ملکی برای دسترسی به گزارش کامل یادداشت: 

 .aihrc.org.afwwwبشر افغانستان دیدن نمایید. آدرس وبسایت: 

 ۰۷9۰۶9۰۴22و  ۰۷9۰۶9۰۰9۰برای معلومات بیشتر در مورد این گزارش به این شماره ها در تماس شوید: 

http://www.aihrc.org.af/

