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 مقدمه: 

. از آن به  گذردنامۀ صلح بین ایاالت متحدۀ امریکا و گروه طالبان، که در شهر دوحۀ قطر به امضا رسید، میماه از امضای توافق  1۸درحدود 

با هم نشست و گفتگو داشتههای مذاکرهو هیئت  االفغانی نیز آغاز گردیدپس، مذاکرات بین اند. خروج نیروهای نظامی کننده، چندین بار 

. در  ها توافق صورت گرفت ایاالت متحدۀ امریکا و کشورهای عضو پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( از افغانستان آغاز گردید و بر کاهش خشونت

سوزند، بیشتر از هر وقت دیگر، به ختم جنگ امیدوار بودند، اما  این مدت مردم افغانستان، که بیشتر از چهل سال در میان دود و آتش می 

اکنون مردم ملکی و سوزند. متأسفانه همگردند و میدر آتش جنگ قربانی می  های کشورماه انتظار، تا هنوز هم مردم و داشته  1۸پس از  

اند، نه در روستاها و قرا و قصبات. نه در خانه آرامش دارند و نه در دفتر، مکتب، دانشگاه، شفاخانه، بازار دفاع کشور، نه در شهرها مصونبی

 ند و نه در دیگر اماکن دینی و مذهبی. ا و مسیر راه. نه در مسجد در امنیت 

گناه  روز بیشتر نیز شده است. هنوز هم کودکان معصوم و زنان بیبهرد، که روز گناه ادامه داتنها بیجاشدن مردم ملکی و بی هنوز هم نه     

امان است و نه دکاندار. ژورنالیستان، فعاالن ناک، نه دهقان در مفهوم و وحشت شوند. از گزند این جنگ بیکشته و زخمی و یا یتیم و بیوه می

کس در  که همهامان نیستند. خالصه اینن ملکی و هیچ قشر دیگر مصون و در جویان، مأمورابشر، علمای دینی، کارکنان صحی، دانشحقوق

به  جاهمه جنگ  و  ندارند  آرامش  و  وحشت مصونیت  جنگجویانگونۀ  دارد.  ادامه  ارزش   ناکی  اساسی به  اصول  و  انسانی  واالی  های 

 دهند. ار افراد ملکی ادامه می گونۀ تعمدی و غیرتعمدی، به کشتالمللی پابند نیستند و بهبشردوستانۀ بینحقوق

های واضحی  المللی در قبال نظامیان نیز بودیم. مثال بشردوستانۀ بیندر این شش ماه، عالوه بر کشتار افراد ملکی، شاهد عدول از حقوق      

 اند.تیرباران کرده المللی بشردوستانۀ بینوجود دارد که گروه طالبان در چند مورد، نظامیان اسیر و دستگیرشده را خالف موازین حقوق

المللی از سوی برخی از مسئوالن  بشردوستانۀ بینچنین در این مدت، شاهد اظهارات احساساتی و صدور دساتیر مغایر با اصول حقوقهم     

 بشر افغانستان باشد. تواند مایۀ نگرانی عمیق کمیسیون مستقل حقوقایم، که میدولت افغانستان بوده

های  ها و نشست ، با صدور اعالمیه بارها  بشر و نهادهای جامعۀ مدنی، المللی حقوق بشر افغانستان، نهادهای بینن مستقل حقوق کمیسیو     

برگشت معنادار به میز مذاکرات صلح ویژه از مخالفان مسلح نظام، خواستار آتشهای درگیر جنگ، بهرو، از طرف در حضوری و رو بس و 

برقرار گردیده است و نه هم مذاکرات معنادار صلح را آغاز کرده تأسف، نه آتشاند، اما باگردیده اند. در چنین وضعیتی امیدهای مردم بس 

 افغانستان به یأس عمیق مبدل گردیده و مهاجرت و ترک وطن به اوج خود رسیده است.

بر غیرنظامیان بودافغانستان، در شش ماه گذشته، شاهد فجیع      السابق ادامه  مند غیرنظامیان کمافی ترور و کشتار هدف   .ترین حمالت 

انفجاری بودندقربانی ماین   افراد ملکی   .داشت برنامهحمالت هدف   .های کنارجاده و مواد  بر هزارهریزیمند و  ها و مردمان اهل تشیع  شده 

ملکی  مردم  ادامه داشت.  انداخت سالح   کشور  و حمالت هواییقربانی  ثقیله  نیز  شدند.    های  ماه  ب در این شش  و    رحمله  عامه  تأسیسات 

ند. مردم افغانستان، بیشتر از هر وقت دیگر در یأس و ناامیدی  تخریب این تأسیسات شد  سببهای جنگجو  خصوصی صورت گرفت و گروه 

 کنند و نگران جان و مال و فرزندان خودند.زندگی می 

میالدی، بازهم شمار زیادی از مردم   2021دهد که در شش ماه نخست سال  شان می بشر افغانستان ن های کمیسیون مستقل حقوق یافته     

مند، حمالت راکتی،  های مغناطیسی، ترور و حمالت هدفها(، ماینهای خودساخته )موتربمبهای کنار جاده، مایناثر انفجار ماین ملکی، در 

 اند. خمی شدهیا زجان باخته  های زمینی، حمالت هوایی و حمالت انتحاری جنگ

در شش ماه نخست سال روان میالدی، افزون بر گروه طالبان و نیروهای نظامی دولت افغانستان، شاخۀ خراسان گروه دولت اسالمی      

 رود. شمار می عهده گرفته است و از عامالن جدی تلفات افراد ملکی به بر)داعش( نیز مسئولیت شماری از حمالت تروریستی را 

مند بر کارمندان ادارات ملکی دولت افغانستان، علمای دین، بزرگان اقوام، اعضای احزاب جهادی ترور و حمالت هدف در این شش ماه،     

ان صحی و پیروان مذهب اهل تشیع ادامه داشت، که باعث نگرانی ها، کارمندبشر، کارمندان رسانهو سیاسی، فعاالن مدنی، مدافعان حقوق

 بشر افغانستان و مردم کشور شده است. شدیدِ کمیسیون مستقل حقوق 

تنها عمالً نتوانسته جلو در شمار زیادی از موارد، هیچ گروه و جریانی، مسئولیت حمالت را به عهده نگرفته است و دولت افغانستان نیز نه    

 مند را بگیرد که حتا از شناسایی عامالن عاجز مانده است.حمالت هدف گونهاین
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ها، مساجد، کارمندان ملکی رسان، مکاتب، شفاخانهبشر، مؤسسات خدمت المللی، حمله بر مدافعان حقوقبشردوستانۀ بیناز لحاظ حقوق     

وند و هیچ سهمی در منازعه ندارند، جداً ممنوع است و از زمرۀ  شهای قومی و مذهبی و اصحاب رسانه، که غیرنظامی شمرده می دولت، اقلیت 

 شود.جنایات جنگی شمرده می

المللی را بشردوستانۀ بینهای درگیر منازعه، اصول حقوق نیاز به گفتن ندارد که تلفات افراد ملکی زمانی کاهش خواهد یافت که طرف     

المللی،  شدۀ بینالمللی، مطابق به قوانین نافذۀ کشور و متناسب با معیارهای پذیرفته نبشردوستانۀ بیرعایت کنند و نیز عامالن نقض حقوق 

در دولت افغانستان، ظرفیت و توانایی الزم برای مجازات عامالن نقض قواعد جنگ   تاکنون گرد عدلی و قانونی قرار گیرند. متأسفانهمورد پی 
حتا ممکن است مبدل   بزنند که پروایی دست به جرایم بیشتربا بی شود که عامالنب میتنها سبنه مشاهده نشده است. معافیت از مجازات 

 تر مساعد شود. گونۀ گستردهالمللی بهبشردوستانۀ بینند و زمینۀ عدول از موازین حقوق شودیگر نیز   یبه الگوی شمار

فصل اختالفات از طریق گفتگو، مذاکره و تفاهم دارد. ادامه این افغانستان کنونی، بیشتر از هر وقت دیگر، نیاز به ختم جنگ و حل و       

های درگیر جنگ را  که تباهی جانی و مالی افراد ملکی کشور را در پی دارد، طرف خواهی و جنگ، عالوه بر اینوضعیت و تأکید بر تمامیت 

از وضعیت کنونی،  یابراین جوانب جنگ باید با درک درستزند. بنگونۀ استراتیژیک آسیب بیشتر مینیز از دید سیاسی و اعتبار اجتماعی به

شمول توافق کرده، با تعهد به تأمین صلح عادالنه بس فراگیر و همه آمدۀ موجود استفاده اعظمی کنند و هرچه عاجل به آتش از شرایط پیش

 و پایدار، مذاکرات منطقی و معنادار را آغاز نمایند. 

کند و باورمند است که با تأمین صلحِ  از داعیۀ صلح عادالنه و پایدار، با جدیت تمام حمایت می   انستان بشر افغکمیسیون مستقل حقوق      

با    کنندهگردد. ما از جوانب گفتگوبیشتر از پیش مساعد می  بشری،های حقوقشدن ارزششمول و عادالنه، فرصت تطبیق و اجراییهمه

ویژه با نگاه معطوف به رعایت های اساسی شهروندان، بهشناسی آزادی رسمیت ح، با اذعان و به خواهیم که در پروسۀ صلوضاحت و صراحت می 

بنیاد و تهداب مستحکمِ صلح پایدار در کشور را از آن  مذهبی و حقوق قربانیان جنگ، افتخار گذاشتنِ   ـ  قومی  حقوق زنان، حقوق اقلیت 

 خود سازند. 

حاضر      نظارت  گزارش  دقیقنتیجۀ  دوام  های  حقوق و  مستقل  کمیسیون  افغانستاندار  و   بر   بشر  جنگی  رویکردهای  وضعیت 
دار، تخصصی، سیستماتبک و مسئوالنۀ همکارانِ بخش بررسی های دوام المللی در کشور است. این گزارش با تالش بشردوستانۀ بینحقوق

کنند، تهیه و مستندسازی المللی در کشور نظارت می تانۀ بینبشردوسبشر افغانستان، که بر وضعیتِ حقوقویژه در کمیسیون مستقل حقوق

 شده است.

 :میالدی 2021ـ تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه در شش ماه نخست سال 1     

اول سال         ماه  ملکی در شش  افراد  نسبت   2021تلفات  تکان میالدی،  بیست سال گذشته،  نخست  ماه  و ن دهنده، وحشت به شش  اک 

المللی عمالً پروسۀ خروج که نیروهای بینها برای ختم جنگ و برقراری صلح در کشور، و با آن سابقه بوده است و با وجودِ تشدید تالش بی

 دفاع افغانستان بوده است. ها برای مردم ملکی و بی ترین ماهمیالدی، خونین 2021اند، شش ماه نخست سال از افغانستان را آغاز کرده

امنیت، رویداد ضد   1۵۹۴میالدی، در    2021که در شش ماه اول سال    دهدبشر افغانستان نشان می های کمیسیون مستقل حقوق یافته     

 اند. تن دیگر زخمی شده 36۴۴تن جان باخته و   1677اند؛ از این جمله، تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده  ۵321جمعاً 

بودند، که از این   دهشتن از افراد ملکی کشته و زخمی   2۹۵7میالدی، در مجموع     2020اه نخست سال  که در شش م  ذکر استقابل     

 بودند. زخمی شده  تن دیگر 17۴۴باختگان بودند و تن مشمول جان  1213جمله، 

  2020به شش ماه اول سال  رمیالدی، نظ  2021دهد که تلفات افراد ملکی در شش ماه نخست سالمقایسۀ آمار و ارقام فوق نشان می      

 درصد افزایش یافته است.  ۸0میالدی، در مجموع 
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 ـ ارقام تلفات افراد ملکی زنان:2     

تن زخمی را دربر   3۵0تن کشته و    1۵۴رسد، که  تن می   ۵0۴میالدی، رقم تلفات ملکی زنان، جمعاً به    2021در شش ماه نخست سال       

 گیرد.می 

  تن زخمی بود. 171کشته و   126رسید، که شامل تن می   2۹7میالدی، تلفات ملکیِ زنان به  2020در شش ماه اول سال      

به شش ماه اول سال گذشته، در تلفات ملکی زنان، میالدی، نسبت   2021دهد که در شش ماه نخست سال اال نشان می مقایسۀ ارقام ب      

 درصد افزایش رونما شده است.  6۹

 ـ تلفات اطفال در نتیجۀ رویکردهای نظامی:   3     

رسد که شامل  تن می  1۴۵6تلفات اطفال به  میالدی، در نتیجۀ رویکردهای نظامی جوانب جنگ در کشور، 2021در نیمۀ نخست سال      

 تن زخمی است.   10۸3تن کشته و  373

  22۵رسید، که شامل  تن می  630اثر رویکردهای نظامی طرفین جنگ، به  میالدی، مجموع تلفات اطفال در   2020در نیمۀ نخست سال       

 تن زخمی بود.  ۴0۵کشته و 

 2021المللی، در شش ماه نخست سال  بشردوستانۀ بینثر عدول از قواعد جنگ و نقض حقوقاسازد که در مقایسۀ ارقام باال واضح می     

 عمل آمده است. درصد، یعنی در حدود سه برابر افزایش به  131به نیمۀ نخست سال گذشته، در تلفات اطفال میالدی، نسبت

رساند  ویژه برای کودکان کشور آسیب میاندازه برای افراد ملکی، بهکه جنگ جاری تا چه دهداین افزایش، تکاندهنده است و نشان می     

مراتب ناگوارتری را شاهد خواهیم به  المللی تنظیم نگردد، پیامدهای بشردوستانۀ بینو اگر مانورهای نظامی، محدود و متناسب با اصول حقوق 

 بود.

۲۰۲۱ ۲۰۲۰
کشته  ۱۶۷۷ ۱۲۱۳
زخمی  ۳۶۴۴ ۱۷۴۴
مجموع ۵۳۲۱ ۲۹۵۷
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۲۰۰۰
۳۰۰۰
۴۰۰۰
۵۰۰۰
۶۰۰۰

میالدی ۲۰۲۰و۲۰۲۱ملکی در شش ماه نخست سال افرادتلفاتۀمقایس

کشته  زخمی  مجموع
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 :ـ عامالن تلفات افراد ملکی4      

المللی را بشردوستانۀ بینبشر افغانستان، همیشه از طرفین منازعه خواسته است که معیارهای حقوقکه کمیسیون مستقل حقوق با آن     

ویژه  به های درگیر در جنگ،دهد که تمامی طرفهای ما نشان می شان قرار دهند و سبب تلفات افراد ملکی نشوند، اما یافته در محراق توجه

شوند.  های خود ادامه داده و باعث تلفات ملکی میالمللی، به جنگبشردوستانۀ بینی طالبان و داعش، بدون توجه به رعایت حقوقهاگروه

توقعی که کمیسیون مستقل حقوق  دیگر،  رعایت حقوق از سوی  بر  مبنی  افغانستان  بینبشر  نظامی دولت  بشردوستانۀ  نیروهای  از  المللی 

 دان برآورده نشده است.چنافغانستان داشت هم 

از مجموع کل تلفات افراد ملکی در شش ماه   رساند کهبشر افغانستان از جریان منازعات مسلحانه میهای کمیسیون مستقل حقوق یافته     

ومت  درصد توسط نیروهای نظامی حک  1۵درصد توسط عامالن نامعلوم،   22درصد آن توسط گروه طالبان،   ۵6میالدی،  2021نخست سال 

 .درصد توسط گروه داعش صورت گرفته است 7و 

 ۹17اند، که از آن میان اثر حمالت گروه طالبان قربانی شدهتن از افراد ملکی در 2۹7۸میالدی، مجموعاً   2021در نیمۀ نخست سال      
ناشی از حمالت گروه طالبان، که دربرگیرندۀ  دهد که در تلفات افراد ملکی  ارقام متذکره نشان می  اند.تن دیگر زخمی شده   2061تن کشته و  

به های زمینی است، در شش ماه اول امسال نسبتمند و درگیریشده، حمالت راکتی، ترورهای هدفهای فشاری و تعبیهاستفاده از ماین

تن از افراد   1۴3۸موعاً   عمل آمده است، در شش ماه اول سال قبلِ میالدی، مجبرابر افزایش به  2میالدی،    2020شش ماه  نخست سال  

 بودند. تن دیگر زخمی شده  ۸۹6تن کشته و  ۵۴2بودند، که از آن میان،  اثر حمالت گروه طالبان قربانی شدهملکی در 

تن    10۴اند، که از آن میان،  تن از افراد ملکی قربانی شده  3۴3میالدی،    2021اثر حمالت گروه داعش، در شش ماه نخست سال  در     

تن از افراد    ۴2۹اثر حمالت گروه داعش،  میالدی، در   2020که در نیمۀ نخست سال  اند. درحالی تن دیگر زخمی شده   23۹باخته و    جان

تن دیگر زخمی شده بودند. اگرچه مقایسۀ آمار این دو دورۀ   2۸۴باخته و    تن جان  1۴۵بودند، که از آن میان،    ملکی کشته و زخمی شده

بر دانش   20دهندۀ  زمانی، نشان  افراد ملکی توسط این گروه است، اما حمله  در منطقۀ   آموزان مکتب سیدالشهدا درصد کاهش در تلفات 

دشت برچی شهر کابل و حمله بر نمازگزاران در مسجد جامع ولسوالی شکردرۀ والیت کابل، که شاخۀ خراسان گروه دولت اسالمی )داعش(  

 آید. حساب می ترین حمالت نیمۀ نخست امسال بهکارانهرۀ جنایتمسئولیت آن را به عهده گرفته است، در زم

اند، که از آن میان،  تن کشته و زخمی شده  7۹۴میالدی، مجموعاً  2021در حمالت نیروهای نظامی دولتی، طی شش ماه نخست سال       

 ۴66ثر حمالت نیروهای نظامی دولتی، جمعاً امیالدی، در  2020اند. در نیمۀ نخست سال  تن دیگر زخمی شده  ۵6۵تن جان باخته و  22۹

 بودند. هاتن دیگر شامل زخمی  31۴تن کشته و  1۵2تن از افراد ملکی قربانی شده بودند، که از آن جمع، 

  به دهد که در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت نظامی نیروهای دولتی در نیمۀ نخست سال جاری، نسبتمقایسۀ آمار فوق نشان می      

 عمل آمده است. درصد افزایش به 70 میالدی  2020شش ماه اول سال 
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شوند، نامعلوم تن زخمی می  76۵کشته و  ۴2۵، که شامل در این مدت تن از افراد ملکی دیگر 11۹0چنین، عامالن قربانی ساختن هم     

 ه و هیچ گروهی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته است.ودب 

اثر پرتاب  اند، در تن زخمی   1۴کشته و   2تن از افراد ملکی، که شامل    16تعداد ر نیمۀ نخست سال جاری میالدی، ذکر است که د قابل     

 اند. و شلیک گلوله از خاک پاکستان به قلمرو افغانستان در والیات سرحدی کشور قربانی گردیده راکت

 

 :حوادث اساس نوعـ تفکیک تلفات ملکی بر5

تناسب« و »تفکیک« میان افراد و محالت ملکی و نظامی در استفاده از وسایل نظامی، کشانیدن دامنۀ جنگ در  دن اصول » رعایت نکر     

های کنار جاده و مواد انفجاری و موتربمب؛ عدم رعایت »اصل  رویه از ماینویژه در شهرها، و بازارهای مزدحم، استفادۀ بیمحالت مسکونی، به

ن  عملیات  در  هدف احتیاط«  برنامهظامی، حمالت  و  محافظت ریزیمند  ملکی  محالت  و  ملکی  افراد  تجمعات  بر  مکاتب،  شده  مانند  شده، 

 ها و مراکز آموزشی از عوامل افزایش تلفات افراد ملکی در افغانستان است.شفاخانه

باعث بیشترین    میالدی   2021اه اول سال  ویژه شش تاکتیک جنگی، در شش مهای درگیر، بههای مورد استفادۀ طرف ها و روششیوه     

 ارقام تلفات افراد ملکی گردیده است. 

 های فشاری کنارجاده و موتربمب: ـ تلفات ملکی ناشی از ماین 6      

های فشاری  دهد که در نیمۀ نخست سال جاری میالدی، استفاده از ماین بشر افغانستان نشان می های کمیسیون مستقل حقوقیافته     

 ترین رقم تلفات افراد ملکی در افغانستان گردیده است. های خودساخته و موتربمب، باعث بزرگ ار جاده، ماینکن

مانده ناشدۀ باقیهای فشاری کنارجاده، موتربمب و انفجار مواد منفجررویداد انفجار ماین ۴۵1میالدی، در  2021در نیمۀ نخست سال      

درصد کل تلفات افراد    37باشند. این رقم  تن زخمی می   1۴00کشته و  ۵۸7اند، که شامل ربانی گردیده تن از افراد ملکی ق 1۹۸7از جنگ، 

های قربانی ماین  تن از افراد ملکی   766میالدی، در مجموع   2020گیرد. در شش ماه نخست سال  شده، دربر می زمان یاد ملکی را در مدت 

 گرفت.تن زخمی را دربر می  ۵07تن کشته و   2۵۹مانده از جنگ شده بود، که باقی های منفجرناشدۀکنارجاده، موتربمب و سرگلوله

میالدی، رقم تلفات افراد ملکی ناشی از    2020دهد که در نیمۀ نخست سال جاری، در مقایسه با شش ماه اول سال  ارقام فوق نشان می      

 ر افزایش یافته است.درصد، یعنی در حدود سه براب   1۵۹مواد انفجاری یادشده، در حدود 

انفجار ماین قابل      اما از آنجاذکر است که در مدت یادشده،  افراد ملکی گردیده است،  باعث تلفات  نیز  های که از ماین های مغناطیسی 

د ملکی ناشی از  باشد، ارقام تلفات افراشود و هدف آن از بین بردن افراد مشخص میمند کار گرفته میهای هدف مغناطیسی اکثراً در قتل 

 مند، بازتاب یافته است. های مغناطیسی، در بخش ترور و حمالت هدفماین
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 :مندها و ترورهای هدف ـ قتل7      

شدت ادامه داشته است. با استفاده از این تکتیک اکثراً افراد مشخص و معینی از طرف  مند در شش ماه گذشته بههای هدف ترور و قتل    

های مغناطیسی در  شوند و یا با کارگزاری و انفجار ماین گیرند و کشته و یا زخمی می سالح خفیفه مورد حمله قرار می افراد مسلح، توسط  

 سازند. یا زخمی می کشند  می دهند و وسایط نقلیه، فرد یا افراد مشخصی را هدف قرار می 

درصد کل تلفات افراد    30میالدی،   2021دهد که در شش ماه نخست سال افغانستان نشان می  بشرهای کمیسیون مستقل حقوق یافته     

اند، مند شدههدف ی   قربانی ترورها  تن از افراد ملکی  163۴مجموع  دهد. در این شش ماه، در مند تشکیل می های هدف ملکی را ترور و قتل 

 گیرند.زخمی را دربر می ۹3۸کشته و  6۹6که 

بود،ند که شامل    ۹۴۵میالدی، جمعاً    2020در نیمۀ نخست سال        افراد ملکی کشته و زخمی شده  از  زخمی    ۴12کشته و    ۵33تن 

 شدند.می 

درصد، یعنی    110  مندهای هدف به شش ماه اول سال قبل، در رقم قتل دهد که در نیمۀ نخست امسال، نسبتمقایسۀ ارقام باال نشان می      

 دو برابر افزایش رونما شده است.  باالتر از

  11۴اند، که شامل  تن قربانی شده  ۴3۹های مغناطیسی،  میالدی، براثر انفجار ماین  2021های ما، در نیمۀ نخست سال  اساس یافتهبر     

رمندان ادارات ملکی دولت، بشر و جامعۀ مدنی، علمای دین، بزرگان قومی، کاباشند. این قربانیان شامل فعاالن حقوق زخمی می   32۵کشته و  

 اند.های مغناطیسی گردیده مند ناشی از انفجار ماین های هدفاند، که قربانی قتلکاران ها، کارمندان صحی و ورزش کارمندان رسانه

وهی مسئولیت مند، اکثراً توسط عامالن نامعلوم صورت گرفته است و هیچ گرهای هدف میالدی، ترور و قتل  2021در شش ماه اول سال       

بشردوستانۀ  آن را به عهده نگرفته است و دولت افغانستان نیز عامالن دقیق اکثر ترورهای یادشده را شناسایی نتوانسته است. بربنیاد حقوق

ها، نقض ناند، کامالً ممنوع است و هر نوع حمله بر آگاه نقشی در جنگ نداشتهقراردادن افرادی که نظامی نبوده و هیچ  المللی، هدفبین

 شود. المللی شمرده می بشردوستانۀ بینصریح حقوق

 :ـ حمالت راکتی8

های نسبتاً اند. پرتاب راکت و سالحمیالدی، شمار زیادی از افراد ملکی، براثر حمالت راکتی جان باخته و یا زخمی شده 2021در سال      

وارد می  زیادی  و خسارات  تخریبات  مانند هاوان،  بهکندسنگینی  احتمال ،  باشد،  مناطق مسکونی  در  در حاالتی که ساحات جنگ  ویژه 

ها به  گیری طرفین جنگ دقیق نبوده و راکتست. بعضاً در هنگام استفاده از حمالت راکتی، هدفرسیدن به افراد ملکی بسیار باالآسیب

 وند.  شرسیدن جدی به افراد ملکی می کنند، که باعث آسیبمحالت مسکونی اصابت می

درصد کل تلفات افراد    1۸میالدی،   2021دهد که در شش ماه نخست سال بشر افغانستان نشان می های کمیسیون مستقل حقوق یافته     

 صورت گرفته است. های ثقیله اثر حمالت راکتی و استفاده از سالح ملکی در 

اند. شوند، قربانی حمالت راکتی شدهزخمی می   72۸کشته و    212تن از افراد ملکی، که شامل   ۹۴0میالدی، مجموعاً    2021در سال       

تن از افراد ملکی کشته و زخمی شده  37۸های ثقیله )حمالت راکتی(، مجموعاً اثر حمله با سالحمیالدی، در  2020در شش ماه اول سال 

 بودند.

شش ماه اول سال جاری میالدی نظر به نیمۀ نخست سال دهد که تلفات ملکی ناشی از حمالت راکتی در مقایسۀ ارقام فوق نشان می     

 برابر افزایش یافته است. 3 گذشته

 باشند. میذکر است که  بیشترین قربانیان این نوع حمالت، کودکان و زنان قابل     

 :ـ حمالت انتحاری9

نامۀ صلح با ایاالت  . طالبان بعد از امضای توافقگیری داشته است سال اخیر، تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری، کاهش چشم   3در      

عمل آورده و از انجام چنین حمالت،  مالحظه بهداد، کاهش قابل های قبل انجام می متحدۀ امریکا، در حمالت پیچیدۀ انتحاری که در سال

 شد، تا حدود زیادی کاسته است. در شهرها انجام می که اغلب 
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های بلخ، بغالن و ننگرهار صورت گرفته است، که متناسب با  حملۀ موتربمب انتحاری در والیت ۴دی، میال  2021در نیمۀ نخست سال      

 هدف نبوده و باعث تلفات افراد ملکی و وارد کردن خسارات هنگفت مالی به افراد ملکی شده است. 

میالدی، شمار قربانیان حمالت انتحاری   2021ل  دهد که در نیمۀ نخست سابشر افغانستان نشان میهای کمیسیون مستقل حقوق یافته     

 گیرد.باشند. این رقم، یک درصد کل تلفات افراد ملکی در کشور را دربر می می تن زخمی  7۹کشته و  12رسد، که شامل تن می  ۹1به 

به    2020در شش ماه اول سال        انتحاری در کشور    237کشته و    110شامل    رسید، کهتن می   3۴7میالدی، تعداد قربانیان حمالت 

 شد.زخمی می 

به نیمۀ نخست میالدی، نسبت   2021دهد که تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری در شش ماه اول سال  مقایسۀ آمار باال نشان می      

 درصد کاهش یافته است.   7۴میالدی،  2020سال 

 :های زمینیها و جنگـ درگیری 10

نشان می تقل حقوق های کمیسیون مسیافته      افغانستان  اول سال  بشر  نیمۀ  در  در   2021دهد، که  بین  اثر جنگمیالدی،  زمینی  های 
زخمی   326کشته و    ۸1اند، که دربرگیرندۀ  تن از افراد ملکی قربانی شده   ۴07مجموع  نیروهای نظامی حکومتی و مخالفان مسلح نظام، در 

 دهد. تشکیل می  میالدی  2021ر را در نیمۀ اول سال درصد کل تلفات ملکی کشو 7باشند. این رقم می 

به  میالدی، رقم قربانیان جنگ  2020در شش ماه نخست سال        زخمی را دربر   2۴۵کشته و    ۸2رسید، که  تن می   327های زمینی 

 گرفت.می 

میالدی،    2020ا شش ماه نخست سال میالدی، در مقایسه ب  2021های زمینی و درگیری مسلحانه در سال تلفات ملکی ناشی از جنگ      

های ما  های مسلحانه بین نیروهای دولت افغانستان و طالبان بوده است. یافته و علت آن هم افزایش درگیری  درصد افزایش یافته است  2۴.۵

آسیب زده    رنظامیانگیرد، سبب تلفات افراد ملکی شده و به غیهایی که در محالت مسکونی صورت میدهد، که بسیاری از جنگنشان می

اند و بر  کردهحیث سنگر و سپر انسانی استفاده میدهد که مخالفان مسلح نظام، از اماکن مسکونی بهاست. شمار زیادی از قضایا نشان می

ی که نیروهای ویژه در مواردگیرد، بهکنند و در حملۀ متقابل، که از طرف نیروهای دولتی صورت میشان حمله می نیروهای دولتی و حامیان

المللی، هریک از بشردوستانۀ بینمبنای اصول حقوق شوند. برکنند، تعداد زیادی از افراد ملکی تلف میهای ثقیل استفاده میدولتی از سالح

ز آغاز اجتناب ورزند. و پیش ا  های درگیر باید تا حد ممکن از ایجاد مراکز نظامی در درون یا نزدیک مناطق پرجمعیت یا مسکونیطرف

ها و وسایل جنگی  عملیات نظامی اقدامات واضحی جهت حفاظت از جمعیت ملکی را روی دست بگیرند و از احتیاط الزم در انتخاب شیوه

 کار بگیرند.

 :ـ حمالت هوایی11

شود. حمالت هوایی،  گیری حمالت هوایی و اتکا بر اطالعات ضعیف، سبب ایجاد تلفات ملکی میاین واضح است که دقت نکردن در هدف     

 شود. المللی میزدن به مردم ملکی و سبب خشم مردم محل، افکار عامه و نهادهای حقوق بشری ملی و بینبدون دقت الزم، سبب آسیب

بان با ازدیاد توانایی و میزان حمالت نیروهای هوایی حکومت افغانستان، شمار تلفات مردم ملکی که در قرا و قصبات تحت حاکمیت طال     

 کنند نیز افزایش یافته است.زندگی می 

تن    136کشته و    77اند، که شامل  تن از مردم ملکی قربانی شده  213میالدی، براثر حمالت هوایی،    2021در شش ماه نخست سال       

 گیرد. میالدی را دربر می  2021درصد کل تلفات افراد ملکی در نیمۀ نخست سال  ۴باشند. رقم فوق، زخمی می 

تن   ۸1کشته و  10۸تن از افراد ملکی قربانی شده بودند، که  1۸۹تعداد  میالدی، براثر حمالت هوایی،   2020در شش ماه نخست سال      

 گرفت. زخمی را دربر می

به شش ماه  میالدی نسبت  2021دهد که در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی در نیمۀ نخست سال مقایسۀ ارقام باال نشان می     

 عمل آمده است. درصد افزایش به 12اول سال قبل، 

های نظامی، استفاده از منازل و افراد  آهنگی بین نیروهای زمینی و هوایی در جریان عملیاتدقتی، اطالعات نادرست، ضعف در همکم     

 شود.مالت شمرده میگونه حمثابه سنگر و سپر انسانی، از عوامل اصلی تلفات افراد ملکی در اینملکی به 
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 ـ عملیات شبانه: 12     

میالدی، رقم تلفات افراد ملکی ناشی از  2021دهد که در نیمۀ نخست سال  بشر افغانستان نشان می های کمیسیون مستقل حقوق یافته     

 شود.زخمی را شامل می  37کشته و   12رسد، که تن می ۴۹های شبانه به عملیات 

زخمی  1کشته و  ۴تن از افراد ملکی شده بود، که  ۵میالدی، استفاده از این تاکتیک سبب قربانی شدن  2020ال در شش ماه اول س     

 گرفت. را دربر می

 

 :اساس موقعیت جغرافیاییـ تفکیک بر13     

 کاری تقسیم کرده است.  بشر افغانستان، کل کشور را به هفت زونکمیسیون مستقل حقوق      

 کابل، وردگ، کاپیسا، پروان، پنجشیر، غزنی، بامیان، دایکندی؛ زون مرکز: •

 بلخ، سمنگان، جوزجان، سرپل، فاریاب؛ زون شمال: •

 پکتیا، پکتیکا، خوست، لوگر؛  زون جنوب: •

 ننگرهار، کنر، لغمان، نورستان؛  زون شرق: •

 هرات، فراه، نیمروز، بادغیس، غور؛  زون غرب: •

 کندز، بغالن، تخار، بدخشان؛  شرق:شمال زون •

 کندهار، هلمند، ارزگان، زابل.  غرب:زون جنوب  •

به سایر  غرب، نسبتمیالدی، زون جنوب   2021دهد که در نیمۀ اول سال  بشر افغانستان نشان می های کمیسیون مستقل حقوق یافته     

  6۸1رسد، که شاملتن قربانی می  2131. رقم تلفات افراد ملکی در این زون به  های کشور، بیشترین تلفات افراد ملکی را شاهد بوده استزون 

 زخمی است.   1۴۵0کشته و 

دهد. سپس، زون مرکز، با رقم  میالدی را تشکیل می   2021درصد کل تلفات افراد ملکی کشور در نیمۀ نخست سال    ۴0رقم یادشده،       
گیرد و زمان یادشده دربر میدرصد کل تلفات افراد ملکی کشور را در مدت  1۸که زخمی است،  6۴6کشته و  312تن قربانی، شامل  ۹۵۸

  ۴۴0زخمی؛ زون غرب، با    62۸کشته و    203تن قربانی، شامل    ۸31ترتیب، زون شرق، با  در درجۀ دوم تلفات ملکی قرار گرفته است. بعداً به

 شود.بندی می ، ردیفتن قربانی 301تن قربانی و زون جنوب، با  310تن قربانی؛ زون شمال، با  3۵0شرق، با تن قربانی؛ زون شمال 

۵۸۷ ۶۹۶

۲۱۲ ۸۱ ۷۷ ۱۲ ۱۲

۱۴۰۰
۹۳۸

۷۲۸
۳۲۶

۱۳۶ ۷۹ ۳۷
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ماین های کنارجاده 
و مواد انفجاری 

ترور، کشتار و 
قتل های هدفمند 

حمالت راکتی جنگ های زمینی  حمالت هوایی حمالت انتحاری  عملیات شبانه 

تفکیک تلفات افراد ملکی از حیث نوعیت حوادث 

کشته  زخمی  مجموع
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 ـ حمله بر تأسیسات عامه و خصوصی: 14     

المللی، حمله بر تأسیسات عامه و خصوصی، تا زمانی که به خطر بالفعل نظامی میدل نگردیده باشد، ممنوع بشردوستانۀ بیناز دید حقوق     

 جلوگیری کنند. های عامه و خصوصی نوع حمله بر تأسیسات و ملکیتاند از هرهای درگیر جنگ مکلف است و طرف 

اند و های درگیر جنگ باز هم از احتیاط الزم کار نگرفتهمیالدی، طرف  2021دهد که در شش ماه نخست سال  های ما نشان می یافته     

ویژه بر اماکن مقدس های عامه و خصوصی، به، به تأسیسات و ملکیت نتیجه، عالوه بر خسارات جانیاند که دربعضاً دست به اقداماتی زده 

 های مالی و فزیکی هنگفت وارد گردیده است.رسانی، زیان مذهبی و تأسیسات برق

برق توسط افراد   پایۀ  3۹اقل  میالدی، حد   2021نخست سال    ماه  بشر افغانستان، در شش های کمیسیون مستقل حقوق اساس یافتهبر     

به میلیون ناشناس در مربوطات والیت  ها شهروند کشور گردیده های کابل، پروان، بغالن و کندز تخریب گردیده و سبب مشکالت متعدد 

 است. 

ند که مراکز  اها حمالت خویش را تشدید کرده و توانستههای مختلف بر مراکز ولسوالی های اخیر، گروه طالبان در والیتچنین در ماههم     
به تخریب و چور و چپاول    دهد که در بعضی از موارد، افراد این گروه های ما نشان می آورند. یافته ها را تحت تصرف در تعدادی از ولسوالی 

اه می سال گونۀ مثال، طالبان مسلح و مردم محل، در ماند. بهالمال و ملکیت عامۀ مردم افغانستان است، دست زدهنهادهای دولتی، که بیت

های تعدادی  وردک را در دست گرفتند، اموال دولتی را چپاول و ساختمان که کنترل مرکز ولسوالی نرخ والیت میدانروان میالدی، بعد از آن

 چنین به تعمیر ولسوالی اناردرۀ والیت فراه خساراتی فراوان رساندند. از نهادهای دولتی را تخریب کردند. هم 

به شمول یک پلمدت، تعدادی از پل   طالبان، در این      ننگرهار، ولسوالی شهرک والیت غور،  بزرگ    ها را در ولسوالی سرخرود والیت 

تخریب کرده  ارغنداب والیت کندهار  ولسوالی  در  افراد مسلح خیزش اند. همموتررو  تابه چنین  قریۀ  در  را  تاش های مردمی، یک پل مهم 

 اند. هولسوالی رستاق والیت تخار تخریب کرد

در ماه مارچ سال روان، یک باب کلینیک صحی در جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی براثر بمباردمان نیروهای هوایی دولت در ولسوالی      

چنین یک باب مکتب متوسطه در قریۀ قوطور، از مربوطات شهر میمنه حریق گردیده است که  کامالً تخریب گردید. هم المار والیت فاریاب 

 اختیار ندارد. یسیون در مورد عامالن آن معلومات دقیقی در کم

میالدی، براثر انفجار ماینی که در یک تونل توسط افراد وابسته به گروه طالبان به هدف انفجار   2021اپریل سال    ۸تاریخ چنین در هم     

قسماً تخریب گردیده   منزل مسکونی مردم ملکی   30حدود دادن تعمیر قوماندنی امنیۀ ولسوالی قیصار والیت فاریاب حفر گردیده بود، در  

 است. 

 ۵که  اثر حملۀ موتربمب انتحاری گروه طالبان بر تعمیر قوماندانی امنیۀ ولسوالی بلخ، عالوه بر این میالدی، در   2021جون سال    6در تاریخ  

باب دوکان 13باب منزل مسکونی افراد ملکی،    1۵به    طفل زخمی شدند و  ۹شمول  فرد ملکی دیگر، به  ۴۴طفل جان باختند،    1زن و    1مرد،  

 و به یک مارکیت تجارتی، خسارات هنگفت مالی وارد گردید. 

میالدی، ولسوالی ارغنداب والیت کندهار شاهد جنگ شدید بین نیروهای دولت افغانستان و گروه طالبان بود.   2021در ماه اپریل سال      

تن دیگر،    ۴۴طفل کشته و  6زن و    2تن افراد ملکی، شامل  3۹های افراد ملکی، شده در خانه جاسازی   هایدر این جنگ براثر انفجار ماین 

اثر بمباردمان هوایی، کشته و زخمی شدند و خسارات هنگفت  طفل، زخمی شدند و تعدادی از افراد ملکی دیگر، در   12زن و    2شمول  به

باب کلینیک   3باب مکتب و    13پل و پلچک،    130،  های جاریجنگ  اثردر این شش ماه،  در  های عامه و خصوصی وارد گردید.  مالی به دارایی 

 شود.دهنده و از مصادیق روشن عدول از قواعد جنگ محسوب می ارقام باال، سخت تکان تخریب شده است.

 گیری: نتیجه      

برقراری صلح و آغاز خروجبا وجود ادامه و تشدید تالش       برای ختم جنگ و  از افغانستان، برخالف توقع مردم  نیروهای بین  ها  المللی 

 ها برای مردم افغانستان بوده است. ترین ماهمیالدی، باز هم خونین 2021کشور، نیمۀ اول سال 

ز تن ا ۵321درصد افزایش یافته است. در این شش ماه،  ۸0 میالدی، تلفات افراد ملکی و غیرنظامیان 2021در شش ماه نخست سال      

 گیرند.تن زخمی را دربر می  36۴۴تن کشته و  1677اند، که غیرنظامیان کشته و زخمی شده 
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شود. در شش  ترین رقم تلفات افراد ملکی شمرده می های خودساز، علت بزرگ های کنار جاده و ماین در این شش ماه، استفاده از ماین      

درصد افزایش  110ز این تاکتیک جنگی، نظر به نیمۀ اول سال گذشتۀ میالدی، میالدی، تلفات افراد ملکی ناشی ا 2021ماه نخست سال 

 یافته است. 

بشر و جامعۀ مدنی، علمای دین، بزرگان قومی،  مند بر غیرنظامیان ادامه داشت و فعاالن حقوق در این شش ماه، ترور و حمالت هدف      

مند بودند. های هدف از قربانیان اصلی قتل   صحی، استادان دانشگاه و ورزشکاران ها، کارکنان  کارمندان ادارات ملکی دولت، کارمندان رسانه

اند، تنها در والیت کندهار توسط زخمی   11۴کشته و    20۴تن از افراد ملکی، که دربرگیرندۀ    31۸دهد که  های کمیسیون نشان می یافته

 اند.افراد نامعلوم ترور شده 

به      افغانستان،  ماه  این شش  و جنایتبارِ هدفیژه شهر کابل، شاهد چندین حملۀ خونودر  تشیع کارانه  مند  اهل  و  مردم هزاره  علیه 

شود. در آن برچی، از خونبارترین حمالت امسال شمرده میآموزان مکتب سیدالشهدا در دشتافغانستان بوده است. حملۀ موتربمب بر دانش

طفل، زخمی    117زن و    66شمول  تن دیگر، به  21۹طفل شهید و    7۵زن و    6شمول  تن، به  ۸۵آموزان، در حدود  حملۀ عمدی بر دانش

 شدند.

نیروهای نظامی دولت کشته و    7۹۴تن از افراد ملکی، در حمالت گروه طالبان و    2۹7۸در شش ماه نخست امسال،        تن در حمالت 

نیروهای نظامی دولت   ۴66طالبان و    تن در حمالت گروه   1۴3۸میالدی،    2020اند. در شش ماه اول سال  زخمی شده تن در حمالت 

دهد که در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت گروه طالبان، دو برابر افزایش افغانستان، کشته و زخمی شده بودند. مقایسۀ ارقام باال نشان می

 ش رونما شده است.و نیم برابر افزای و در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت نیروهای حکومتی، در حدود یک 

از مجموع کل تلفات افراد ملکی در شش ماه   رساند کهبشر افغانستان از جریان منازعات مسلحانه میهای کمیسیون مستقل حقوق یافته     

درصد توسط گروه داعش و   7درصد توسط نیروهای نظامی حکومتی؛    1۵درصد آن توسط گروه طالبان؛    ۵6میالدی،    2021نخست سال  

 رصد توسط عامالن نامعلوم صورت گرفته است. د  22

به شش ماه اول سال گذشته، در تلفات اطفال، نزدیک به سه برابر  و در تلفات ملکی زنان، میالدی، نسبت  2021در نیمۀ نخست سال      
تا کدام  د که عدول از قواعد جنگدهدهنده است و نشان می عمل آمده است. هردو تکاندرصد، افزایش به 6۹و نیم برابر، یعنی  حدوداً یک 

 رساند. ویژه برای زنان و اطفال، آسیب میحد برای افراد ملکی، به

 ها: و توصیه   پیشنهادها      

که به   خواهدهای جنگ میپیشنهادهای پیشین خویش، یک بار دیگر از تمامی طرف بشر افغانستان، در ادامۀکمیسیون مستقل حقوق     

و اجرا کنند؛ درغیر آن مسئولیت و عواقب   ها و پیشنهادهای ما را رعایت بشر افغانستان توجه و توصیه های کمیسیون مستقل حقوق خواست

قربانیکنندهبر دوش عدول  بعدی باعث  بود که  ملکیت   ساختن  گانی خواهد  و  عامه  تأسیسات  تخریب  و  ملکی  مردم  مردم  های شخصی 

 گردند.می 

ترین راهکار برای رفع معضالت ترین و سازندهترین، منطقی بشر افغانستان، گفتگو و مذاکره را اخالقی کمیسیون مستقل حقوق  .1

بر مواضع پیشین خود در این زمینه تأکید می می  با جدیت و قاطعیتِ تمام،  کند. معضالت کشور در پشت میزِ مذاکره  داند و 

 حل است، نه در میادین جنگ؛ قابل 

ملل متحد، سازمان  .2 از سازمان  دیگر  بار  بینکمیسیون یک  و  داخلی  اثرگذار  نهادهای  و  در  اثرگذار  المللی  ها  و صلح  بر جنگ 

ه فجایع انسانی بیشتری بینجامد، از تمامی  ناک کنونی ب که جنگ وحشتخواهد که پیش از اینالمللی میافغانستان و جامعۀ بین

 ها و جنگِ ویرانگر کنونی استفاده کنند؛ دادن به خشونتهای خود، برای پایانها و ظرفیت امکانات، فرصت 

و  خواهیم که، با درکِ درد و رنج مردم افغانستان، رعایت منافع و مصالح کشورمی هردوجانبتر و با تأکید، از گونۀ مشخصما به .3

یابی به صلح  وفصل مسایل اختالفی و مورد نزاع و دست های جمعی شهروندان کشور، برای حل گزاردن به حقوق و خواست احترام

بس دوامدار و صلح پایدار فراهم  عادالنه و پایدار، به میز مذاکره و گفتگوی معنادار برگردند و زمینه را هرچه زودتر برای آتش

 سازد؛ 

افغانستان خواسته میهاز تمامی طرف .4 به موازین و معیارهای حقوق ای درگیر در جنگ  المللی پابند بشردوستانۀ بینشود، که 

نوع نقض این قواعد، پیامد سنگینی برای ناقضان باشند و در جریان منازعات مسلحانه، از قواعد و قوانین جنگ عدول نکنند. هر
 دلی و قضایی خواهد بود؛عگرد خواهد داشت و در تمامی حاالت، قابل پی 
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رساندنِ عمدی افراد ملکی، از مصادیق واضحِ جنایت جنگی کشتن و آسیبالمللی،  بشردوستانۀ بینطبق موازین و معیارهای حقوق  .5

های اجتماعی خاصی باشد، گونه رویکردها، بنابر داشتن حسِ نفرت از قوم، مذهب و گروهو اگر این  و جنایت علیه بشریت است

المللی مسئول باید مرتکبان  های بینوجه قابل بخشایش نیست. دولت افغانستان و سازمان هیچ گردد و بهکشی محسوب می نسل 

 ؛ گونۀ جدی مورد تعقیب و رسیدگی قرار دهندچنین جنایاتی را به

ویژه به کودکان و زنان، هیچ تردیدی به افراد ملکی، بهسپر دفاعی و جنگ در محالت مسکونی، بی  حیثها بهاستفاده از انسان  .6

یک از جوانب جنگ، نباید از  المللی است. هیچبشردوستانۀ بینورزی آشکار از اصول حقوق کند و خالفهای فراوان وارد میآسیب
تواند مند و محاکمۀ صحرایی افراد نمی های هدف، ترور، قتلگیریگروگانچنین  های مذموم و ضدانسانی استفاده کند. هماین روش

 ند؛هایی بزای نباید دست به چنین روشپذیر باشد و هیچ جناح نظامیتوجیه

با  المللی برخورد کنند و بشر دوستانۀ بینگان و اسیران، طبق موازین حقوقخواهیم که با دستگیرشداز گروه طالبان مشخصاً می  .7

چنین،  رحمانه قرار ندهد. همبا رویکردهای محکمۀ صحرایی برخورد نکند و مورد مجازات و کشتار بیای  هیچ اسیر و دستگیرشده

 جویانۀ افراد خویش را بگیرد؛ اند، جلو برخوردهای انتقام در مناطق که تسلط یافته 

با اصول حقوق .8 المللی از سوی برخی از مسئوالن دولت  بشردوستانۀ بینحقوقبشر و  اظهارات احساساتی و صدور دساتیر مغایر 

بشر افغانستان و جامعۀ روشنفکری کشور  های جدی را در میان نهادهای جامعۀ مدنی، کمیسیون مستقل حقوق افغانستان، نگرانی

با تأکید تقاضا می به افغانستان  کننده و فراقانونی را ی تخریشگونه رویکردهاکنیم تا جلو اینبار آورده است؛ از رهبری دولت 

 بگیرد؛ 

طالبان جداً خواسته می  .9 رهبری گروه  از حقوقاز  تمامی قضایای عدول  بینشود که  نفوذ  بشردوستانۀ  المللی در ساحات تحت 

به با جلوگیری از عمل خویش را  افراد و قوماندانان خویش، نگذارند مصاحقوقکردهای ضدِ گونۀ جدی بررسی کند و  ئب بشری 

به مردم افغانستان    بیشتری به شهروندان ملکی کشور برسد. رهبری گروه طالبان باید از نتایج کارکرهای خویش در این زمینه 

 وضاحت دهد؛ 

المللی  بشر دوستانۀ بینخواهیم که تعریف خویش از افراد ملکی را متناسب با اصول حقوق از مخالفان مسلح دولت، با تأکید می  .10

ان ساز و  حقوقد  مدافعان  مدنی،  جامعۀ  فعاالن  افغانستان،  دولت  ملکی  ادارات  مأموران  بر  حمله  گروهز  امدادرسان، بشر،  های 

ورزی از موازین  ، علمای دین و دگراندیشان خودداری کنند. رهبری مخالفان مسلح دولت باید بدانند که تداوم خالفخبرنگاران

 شان پیامدهای سنگینی خواهد داشت؛برای المللی،بشر دوستانۀ بینبشر و حقوقحقوق

خواهیم که در ساحات تحت تسلط خویش، از تخریب تأسیسات مورد  ویژه از گروه طالبان میاز رهبری مخالفان مسلح دولت، به .11

یری کنند. حمایت خاص، مانند بندهای آبگردان، آبدات تأریخی و فرهنگی، منابع تولید برق و منابع دارای انرژی خطرناک جلوگ

های عامه و خصوصی بپرهیزند، مسئولیت  که خود باید از تخریب و غارت دارایی های مسلط بر ساحه، عالوه بر اینچنین، گروههم

 دارند که از غارت و تخریب منابع یادشده از سوی افراد ثالث نیز جلوگیری کنند؛  

کمیسیون مستقل حقوق گزارش  .12 نهادها های  و  افغانستان  بینبشر  بهی  می المللی  نشان  ماینوضاحت  از  استفاده  که  های  دهند 

ماینکنار  و  طالبان جدا جاده  از گروه  بنابراین،  است.  ملکی  افراد  تلفات  عوامل عمدۀ  از  طالبان،  توسط گروه  های خودساخته 

 خواهیم که استفاده از این تاکتیک نظامی را متوقف سازد؛ می 

بار دیگر مورد بازبینی قرار دهد و مواردی را  های جنگی خویش را یک ها و طرزالعمل واهیم که پالیسیخمی  از حکومت افغانستان  .13

ورز نظامی حکومت را ملزم به  ها حذف کند و عامالن خالفها و طرزالعمل گردد از این پالیسیکه باعث تلفات افراد ملکی می 
 د؛گویی سازپاسخ

انجام دار  شود که برای تأمین امنیت بهتر شهروندان، اقداماتی بابرنامه، دوامفغانستان خواسته میاز ساختارهای مسئول در دولت ا .14

به ای و  بشر، فعاالن رسانهمذهبی، عالمان دین، مدافعان حقوق  ـ های قومیویژه اقلیت دهند و امنیت تمامی شهروندان کشور، 

 فعاالن مدنی را بگیرند؛ 

رسانی بیشتری  های افراد قربانی، کمک جاشدگان جنگ و خانوادهدیدگان، بیخواهیم که به آسیبرسان می د از دولت و نهادهای مد .15

نهادهای کمک چنین از گروه طالبان میکنند. هم رسان را به مناطق تحت تسلط خویش طلبیم که زمینۀ حضور و مساعدت 

 ها قرار بگیرند؛ مورد حمایت این سازمان  نگگان ناشی از ججاشدبضاعت و بیمساعد سازد، تا شهروندان بی 

خواهد که تحت هیچ نوع فشار سیاسیِ  المللی می از دادگاه جنایی بین  المللی است. کمیسیونافغانستان عضو دادگاه جنایی بین .16

افغنامۀ آن دادگاه، هرچه زودتر در مورد جرایم بینهیچ مرجعی قرار نگیرد و طبق اساس  انستان رخ داده است،  المللیِ که در 

خواهیم که به خواست کمیسیون چنین از سازمان ملل متحد، یک بار دیگر با تأکید میجانبه نماید. همرسیدگی جدی و همه 
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ناک و بزرگی که در این  یاب آن سازمان در مورد حوادث وحشت بشر افغانستان مبنی بر فرستادن هیئت حقیقتمستقل حقوق

گونۀ کارشناسانه، منصفانه و غیرسیاسی بپردازد. و نیز از دولت افغانستان  ی در افغانستان صورت گرفته است، بهاواخر علیه افراد ملک 

 تر آن مساعد سازد. خواهیم، که ضمن استقبال از حضور این هیئت، زمینه را برای تحقیقات کامل می 


