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 فيصد افزايش يافته است 22تلفات ملکی در افغانستان   2014در سال  
  

 ازدياد بخشيده است 2014افزايش جنگھای زمينی   ، تلفات ملکی  را در سال 
  

ازدياد جنگھای زمينی ميان جوانب در گير منازعات مسلحانه در افغانستان  ،عامل  يک  -  2015فبروری  18کابل ، 
می باشد.  اين مطلب امروز توسط  2014فيصدی کشته و زخمی شدن افغان ھای ملکی  ناشی از جنگ در سال  22افزايش 

ز تلفات ملکی در منازعات مسلحانه که ھيئت معاونت ملل متحد در افغانستان ( يوناما) حين پخش گزارش ساليانه حمايت ا
 در ھمآھنگی با دفتر کميشنر يای عالی ملل متحد برای حقوق بشر تھيه شده است ، بيان گرديد. 

  
ثبت نموده است ، بلند ترين رقم کشته و زخمی شده گان که در يک سال  2014مورد تلفات ملکی را در سال  10548يو ناما 

 6849و  فيصد)25کشته شده گان ملکی ( باVتر از  3699رسيده است.اين رقم شامل تا حال به ثبت  2009از سال 
تا حال نشان می دھد  2013فيصدی را از سال  22فيصد) که در مجموع يک افزايش 21مجروحين ملکی( افزايش باVتر از 

کشته شده گان ملکی و  17774تن شامل   47745تا اکنون منازعات مسلحانه باعث تلفات ملکی  2009می باشد.  از سال 
 مجروحيت ملکی ھا گرديده است.  29971

  
يست که رقم زياد افغانھای ملکی نسبت به مواد انفجاری تعبيه شده  و يا ساير اربدينسو  ، اين نخستين ب 2009از سال 

شده گان ناشی از   تکتيکھا، در زدو خورد ھای متفابل کشته و زخمی می گردند. گزارش در يافته است که کشته و زخمی
از بزرگترين قاتلين زنان و اطفال افغان گردانيده  2014فيصدی عمليات ھای متقابل ، اين عمليات ھارا در سال  54تسريع 
 است . 

  
عمدتاً در نتيجه  ازدياد جنگ ھای زمينی در سراسر افغانستان ، آنچه که در آن جوانب  2014افزايش تلفات ملکی در سال 

نگ بطور افزايشی ازسيستم  س�ح ھای انفجاری مانند ھاوان ھا ، راکت ھا و بمب ھای دستی ، برخی اوقات در گير در ج
به گونه غير قابل تفکيک در ساحات مزدحم ملکی توام با نتايج مخرب  بر ملکی ھا استفاده کرده اند  ، به بار آمده است . 

شده و ازدياد رقم حم�ت انتحاری توسط عناصر مخالف دولت نيز بر  افزايش  استعمال غير قابل تفکيک مواد انفجاری تعبيه
 اضافه شده است.  2014افزايش تلفات ملکی در سال 

  
نيکوVس ھايسم نماينده خاص سر منشی ملل متحد در افغانستان و رئيس يو ناما گفت :"  افزايش جنگھای زمينی ميان 

ده ، تلفات جنگی سنگينی را در  تمام مجتمعات مردمی در افغانستان بر جوانب جنگ و حم�ت بيشتر مواد انفجاری تعبيه ش
در افغانستان بر  عدم  2014مردم ملکی تحميل کرده است". وی افزود " افزايش کشته شده گان و زخميان ملکی در سال 

در جنگ بايد اثرات  موفقيت در بجا آوردن تعھدات  حمايت نمودن مردم ملکی از مصايب گواھی می دھد . جوانب در گير
عملکرد ھای شان را  درک نمايند و مسووليت آن را بدوش گيرند. ارزش ھايی را که  ادعای دفاع از آنھا را می کنند 
حمايت نمايند و حمايت مردم ملکی را اولويت نخستين شان بگردانند. ما ضرورت داريم تا گام ھای متين  و يک کاھش 

 مشاھده کنيم ."  2015ال واقعی  درتلفات ملکی  را در س
  

گزارش يو نا ماواضح  ساخته است که عناصر مخالف دولت ھنوز ھم مسوول بخش اعظم کشته شده گان و زخمی شده گان 
فيصد را به نيرو ھای  14فيصد تمام تلفات ملکی را به عناصر مخالف دولت ،  72ملکی می باشند.  گزارش  يو ناما 

 اع6ميه مطبوعاتی
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فيصد را به آن در گيری ھايی  10و ھای امنيتی افغان ، دو فيصد به نيرو ھای بين المللی) و فيصد به نير 12طرفدار دولت (
زمينی ايکه در آن يک تلفات ملکی را نمی توان به يک جھت معين منسوب کرد  ، نسبت داده است .عامل سه فيصد ھمه 

ھت ، توام با يک  فيصد از اثر تبادله اتش  تلفات ملکی انفجار مواد انفجاری با قی مانده از جنگ  غير منسوب به يک ج
 توپ خانه  سرحدی می باشد. 

  
ادامه داشته است ، يو نا ما عمليات  2014نظر به اينکه  خروج نيرو ھای بين المللی و نبرد ھای حمايتی ھوايی در سال 

ر چندين زون توام با جنگ ھای مکرر و  بزرگ ايرا که  توسط نيرو ھای امنيتی افغان و عناصر مخالف دولت ھردو  د
ھای که معموVً در بين و يا نزديکی مراکز ولسوالی ھا اتفاق افتاده اند را ناظر بوده است . افزايش جنگ  ھای زمينی در 
ساحات متراکم ملکی توام با استفاده ھمه اطراف درگير از ھاوان ھا و ديگر انواع س�ح ھای منفجره و آتش  س�ح ھای 

  باعث کشته شدن  و زخم برداشتن مردم ملکی ايکه در بين تبادله اتش گرفتار گرديده بودند شده است . خفيفه مکرراً 
  

فيصد تمام تلفات  34زخمی شده ) را از اثر زد و خورد ھای متقابل که  2513کشته و  1092تلفات ملکی ( 3605يو نا ما 
 26فيصد آن را يو نا ما به عناصر مخالف دولت و  43در بر می گيرد ثبت نموده است .  از جمله اينھا  2014ملکی را در 

فيصد  عمليات ھای  29داده است.  يو نا ما نتوانست فقط تلفات ملکی  را در  فيصد آن را  به نيرو ھای طرفدار دولت نسبت
زمينی توام با دو فيصد ازتلفات ملکی عمليات ھای زمينی ايرا که به تبادله آتش توپخانه سرحدی نسبت داده شده اند  ،به ھيچ 

 يک از جوانب نسبت دھد. 
  

کی جنگھای زمينی  ناشی از کاربرد س� ح ھای غير مستقيم با تاثير گزارش يو ناما در يافته است که نيمی از تلفات مل
مورد  1788گسترده در ساحه معموVً ھاوان ھا توام با راکت ھا و بمب ھای دستی توسط ھمه طرف ھا بوده است. يو نا ما 

فيصد ی را  73فزايش زخمی) از اثر ھاوان ھا ، راکت ھا و بمب ھای دستی را که يک ا 1341کشته و  447تلفات ملکی ( 
 می رساند ثبت نموده است .   2013به مقايسه سال 

  
تلفات  921کشته و زخمی شدن ملکی ھا از اثر جنگھای زمينی ، عمليات ھا و حم�ت توسط نيرو ھای طرفدار دولت با 

ده شده اند يک افزايش زخمی ) بطور قابل م�حظه باV رفته  به نيرو ھای طرفدار دولت نسبت دا 585کشته و  336ملکی (
می رساند. ھمچنان  يک افزايش تلفات ملکی توسط عناصر مخالف دولت در جريان  2013فيصدی را نسبت به سال  141

فيصد نسبت  51زخمی) باVتر از  1113کشته و  438مورد تلفات ملکی (  1551عمليات ھای زمينی و حم�ت شان ضمن 
 به ثبت رسيده است.  2013به سال 

  
شديداً ضربه  2014ن گزارش دريافته است که زنان و کودکان در منازعات مسلحانه و افزايش جنگھای زمينی در سال اي

 1760کشته و   714مورد تلفات اطفال (  2474فيصدی  در تلفات اطفال  را ضمن  40خورده اند. يو ناما يک افزايش 
فيصد افزايش داشته  21زخمی  ،  611کشته و ،  298زنان ضمن ثبت نموده است .  تلفات  2013زخمی) در مقايسه با سال 

 است. 
  

تن از زنان  60برای وضاحت بخشيدن بيشتر اثرات گسترده اجتماعی و اقتصادی جنگ بر زنده گی زنان افغان ، يو ناما با 
ھای ناشی از جنگ در خشونت  2014از ھمه زون ھا در افغانستان که شوھران ھمه شان افراد ملکی بودند و  در سال 

کشته و يا ھم شديداً زخمی گرديده اند مصاحبه نموده است . يو نا ما دريافت که آن زنان ايکه به حيث يگانه نان آوران 
خانواده ھای شان بعد از کشته شدن و يا مجروحيت شو ھران شان باقی مانده اند ، معموVً پی آمد ھای  دوامدار منفی 

ام با فقر ايکه بسياری زنان را مجبور می سازد تا دختران شان را برای ادای دين  به ازدواج اقتصادی را تو –اجتماعی 
مجبور سازند و يا ھم اطفال شان را معموVً بخاطر کار از مکتب بيرون کنند ، تجربه نموده اند . به خصوص  زنان بيوه 

ده و  اعضای مجتمع آسيب پذير تر بوده اند. اين يا فته ھا معموVً  در برابر ساير انواع خشونت ھا و سوء استفاده ھای خانوا
روی کرد عاجل دولت افغانستان را می طلبد تا  به نيازمندی ھای ابتدايی اين قشر خيلی آسيب پذير و ز  نان و کودکان 

 معموVً به انزوا کشانيده شده بپرازد . 
   

کودکان  افغان ، غم و اندوه از دست دادن ھمسر و پدر در جورجيت گگنن رئيس حقوق بشر يو ناما گفت :"برای زنان و 
جنگ  ، ھمواره فقط آغاز تحمل مشقت و سختی آنھا است" وی افزود" پی آمد ھای دراز مدت اجتماعی و اقتصادی ، بطور 

جنگ از ويرانگر بر آسيب پذير ترين  قشر به شديد ترين نحو اثر می گذارد. پس از يک سال ايکه خشونت ھای ناشی از 
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طريق رو در رو يی ھای متقابل در جريان است ، ريکارد تعداد  کشته و زخمی شده گان زنان و اطفال ، ويران سازی و 
صد مه زدن به زند گی افغانھا بطور حتمی بايد با تعھدات جديد توسط ھمه طرفھا به منظور اجتناب از ضرر رسانيدن به 

 مردم ملکی مقتضای خود را در يابد. 
  

زخمی ) از اثر مواد انفجاری تعبيه شده را به ثبت رسانيده  2053کشته و  925مورد تلفات ملکی ( 2978گزارش يو نا ما 
و بلند ترين رقم تلفات ملکی  2013است که توسط عناصر مخالف دولت بکار رفته اند  که سه فيصد بلند تر نسبت به سال 

فيصد افزايش قربانيان ملکی  28تا  تا حال به  ثبت رسيده است می باشد. 2009ناشی از مواد انفجاری تعبيه شده که از سال 
مورد تلف شده گان   1582ناشی از حم�ت انتحاری و پيچيده ذريعه عناصر مخالف دولت  ،توسط يو نا ما ثبت شده است ،  

انفجاری تعبيه شده منجر شده زخمی ) سومين علت تلفات ملکی را  بعد از جنگھای زمينی و مواد  1211کشته و  371( 
 است. 

  
فيصد تمام تلفات ملکی را احتوا می کنند. با ثبت  11کشته شده گان ھدف گرفته شده  ملکی توسط عناصر مخالف دولت 

. اين شامل کشته شده گان رھبران قبايل ، اراکين 2013زخمی) کمتر از سال  361کشته و  753تلف شده ملکی ( 1114
 ھا و ملکی ھای بخش عدلی می باشند.  ملکی دولتی ، م�

  
توسط مواد انفجاری جا گذاشته شده از جنگ و دو  2014گزارش در يافته است که چھار فيصد تمام تلفات ملکی  در سال 

 فيصد توسط عمليات ھای ھوايی نيرو ھای بين المللی سبب شده است. 
  

منظور کاھش تلفات ملکی دوام دادند . با وجود اين تدابير ، يو به اقدامات شان  به  2014نيرو ھای طرفدار دولت  در سال 
ناما يک افزايش در تلفات ملکی توسط نيرو ھای طرفدار دولت به خصوص   نيرو ھای امنيتی ملی را ثبت نموده است . يو 

است به ثبت زخمی ) را که توسط نيرو ھای طرفدار دولت انجام شده  856کشته و  622تلف شده ملکی (  1478نا ما 
. بيشترين ميزان اين تلفات ملکی در جريان عمليات ھای زمينی 2013فيصدی نسبت به سال  51رسانيده است. يک افزايش 

 وارد شده است . 
  

تلف شده ملکی را  1225تلف شده ملکی که توسط نيرو ھای طرفدار دولت سبب شده است ، يو نا ما  1478از جمله مجموع 
تلف  102) ، 2013فيصد نسبت به سال  85زخمی )  را  به نيرو ھای امنيتی ملی افغان ( بيشتر از  757کشته شده و  468(

)و  2013فيصد نسبت به سال  85زخمی ) را به گروه ھای مسلح طرفدار دولت ( باVتر از  49کشته و  53شده ملکی ( 
فيصد نسبت به سال  43ين المللی ( پائينتر از زخمی) را منحصراً به نيرو ھای ب 50کشته و  101تلف شده ملکی (  151

 ) نسبت داده است .  2013
  

گزارش يو نا ما ، از  يک  سلسله تخطی ھای اشکار حقوق بشری ايکه بر عليه افراد ملکی توسط گروپ ھای  مسلح 
ترده دولت افغانستان  طرفدار دولت در زون ھای  شمال ، شمال شرق و جنوب شرق  افغانستان  توام با عدم موفقيت ھای گس

که اين گروپ ھا را بايد حسابده نگه می داشت و مردم ملکی متاثر شده  و مجتمعات مردمی  را بطور موثر حمايت می نمود 
، ارتکاب يافته ، ياد کرده است  . يو ناما از دولت افغانستان می طلبد تا در راستای تعھدات  بيان شده خويش ، اين گروپ 

 طور عاجل منحل و خلع س�ح نمايد. ھای مسلح را ب
  

افزايش حوادث عناصرمخالف دولت به شمول طالبان  را که مردم ملکی را بنا بر تخلف از قانون   2014يو نا ما درسال 
شريعت،مشاھده قا نون شکنی و ادعای جاسوسی نمودن  مجازات نموده بودند ثبت نموده است . حوادث ثبت  شده شامل  

م شده ، سر بريدن ھا ، قطع اعضای بدن ،زدن، دره زدن ، و توقيف ھای خود سرانه می باشد .  يوناما واضح اعدامھای انجا
می سازد که چنين ساختار ھای موازی غير قانونی بوده و فاقد مشروعيت و بنياد در قوانين افغانستان می باشد. جزا ھای که 

حقوق بشر، قوانين جزايی افغانستان و احياناً قوانين جنگی  محسوب  توسط اين ساختار ھا تعميل شده باشند تخطی ھايی بر
 می شوند. 

  
تکرار  2015نبايد در سال  2014ھايسم نماينده خاص ملل متحد گفت:" ميزان ترسناک خشونت ھا در افغانستان در سال  

توان دارند انجام دھند تا در گردد" وی افزود" جوانب در گير در جنگ به ويژه عناصر مخالف دولت بايد ھر آنچه در 
راستای تعھدات شان در چو کات حقوق بشر دوستانه بين المللی از تلفات ملکی جلو گيری نمايند . اين بدين معنی است که 
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عناصر مخالف دولت بايد  به تعھدات مردمی شان  برای جلو گيری و انصراف از به کار گيری مواد انفجاری تعبيه شده  و 
 ساحات مزدحم ملکی وفا نموده و حمله نمودن ھای عمدی را بر مردم ملکی متوقف سازند." ھاوان ھا در

  
 2014نقل قول ھايی از غير نظاميان افغان ، بر گرفته شده از گزارش ساليانه 

  
ت. "نيمه شب بود و ھمه ما خواب بوديم . يک ھاوان به اتاق خواب مان فرود آمد  من و دو دختران کوچکم را زخمی ساخ

ھمه افراد خانه به سوی اتاق خواب ما می شتافتند و ديدند که ما در بين  ويرانی دفن شده ايم . آنھا بنا کردند تا ما را از 
خرابه ھا بيرون بياورند در حاليکه ھاوان دوم اصابت نمود و پسرو  دختر سومی ام نيز زخمی شدند.  خانم و نواسه من  که 

ی می نمودند تا به ما کمک کنند در حاليکه ھاوان سومی در محوطه  فرود آمد و اين مرتبه تا ھنوز زخمی نشده بودند سع
خانم ام را کشت  و نواسه و دختر چھارمی ام را مجروح گردانيد.  من نميدانم کی اين ھمه  را کت ھا را فير نمود زيرا 

تفاده می کنند. من ديگر زندگيی ندارم  زيرا پولی طالبان و نيرو ھای ملی افغان ھردو از ھاوان و راکت بر عليه ھمديگراس
 ندارم تا از وضع صحی اوVد ھای زخمی خود مواظبت نمايم  و نه پولی دارم که با آن معيشيت  آنھارا انجام دھيم ". 

  
ولسوالی سنگين وVيت ھلمند در مردی که خانم اش کشته و چھار دختر اش با يک پسر و نواسه اش در اثنای اصابت ھاوان ھاييکه به خانه شان در 

 زخمی شدند . 2014جون  16جريان  جنگ زمينی بين نيرو ھای  امنيتی ملی افغان و طالبان بتاريخ 
   

" اين در بعد از ظھر بود .  من مصروف کار ساختمانی در يک منزل بودم . ھمسر ام در حاليکه می گريست من را 
به خاطرايکه يک انفجار اوVد ھای ما را به قتل رسانيده بود. من شوکه شدم و به فراخواند و گفت فوراً به خانه بر گردم 

زمين افتيدم . ساير کار گران من را کمک کردند ومن را تا خانه ام رسانيدند.  خانم ام برايم گفت که تمام زخمی ھا و کشته 
فتم و ديدم که پسر نه ساله ام برروی يک بستر مرده شده ھا به شفاخانه نزديک انتقال داده شده اند . من به شفاخانه نزديک ر

افتيده است. برايم گفته شد که پسر ديگرم نيز فوت نموده است . سپس دختر کوچکم را ديدم که شديداً زخم برداشته و پسر 
. يا خداوند  ديگرم که نيز شديداً مجروح شده بود غرق خون بود.  دخترم روز بعد وفات نمود. اين يک اندوھی برای من بود

بزرگ ، من سه طفلم را از دست دادم  ! کدام گناھی بود که اطفال من آن را مرتکب شده بودند؟ آنھا طبق معمول خارج 
منزل   مصروف بازی بودند . برای من گفته شد که آن يک بمب ريموت کنترول  از راه دور  برای ھدف گيری يک افسر 

مردم عادی ، زنان و اطفال را ندارند؟ کدام فرھنگ ، کدام قانون  را طالبان پيروی می اردوی ملی بود.  چرا طالبان  پروای 
 کنند؟  اين بسيار  بسيط است : کشتن اطفال و مردم ملکی خ�ف قانون اس�م است."

  
ه ھدف نشانه گيری قطار اردوی ملی پدر سه کودک ايکه کشته شدند و يک طفل ديگر که در اثر مواد انفجاری تعبيه و  کنترول شده از  راه دور که ب

  زخم برداشته بود  . پنج فرد ملکی در اثر آن کشته و دو تن زخمی شدند.   2014سپتامبر  21در شھر کابل به تاريخ 
"محفل عروسی  وقتی به مراسم جنازه مبدل گشت که خانه ما  توسط اردوی ملی مورد ضربات ھاوان قرار گرفت . ما نمی 

ھدف قرار می گرفتيم و يا  ما چرا برای ھيچ  متحمل تلفات شديم . به کدام شخص بايد خود را رسانيد تا  به ما دانيم که چرا 
  گوش دھند؟ من يقين دارم به ھيچ کسی جز خداوند می تواند ما را بشنود و درک کند که در ساحه ما چی می گذرد."

دسامبر  31ده  توسط اردوی ملی افغانستان در ولسوالی سنگين وVيت ھلمند به تاريخ اقارب يک داماد ايکه محفل عروسی اش با ھاوان ھای فير ش
 مورد اصابت قرار گرفت.  2014

  
" من يک زن بی سواد استم و حساسيت فرھنگی اجازه نمی دھد تا زنان خارج منزل کار کنند و خانواده شان را کمک نمايند 

د نيستم . سه طفلم  که قب�ً  در مکتب بودند ، شوھرم کشته شد و حاV آنھا از ، ھمچنان من قادر به فراھم سازی اقتصادی خو
  مکتب بيرون شده اند و به حيث چوپان برای کمک خانواده کار ميکنند."

گرديده  بعد از کشته شدن شوھر اش توسط مواد انفجاری تعبيه شده بيوه 2014ساله و مادر شش کودک از وVيت بدخشان که در سال  35يک خانم 
 است.

  
يو نا ما  مسوده گزارش ساليانه تلفات ملکی خود را با حکومت افغانستان ، طالبان و  ماموريت حمايت پايدار ناتو شريک 
گردانيده است. پيشنھادات با دقت مرور گرديده و در گزارش تا جاييکه مناسب بوده بازتاب داده  شده اند. يو ناما مصمم است 

 گير در جنگ برای تقويت ت�ش ھای آنھا در زمينه حمايت افراد ملکی از آسيب کار نمايد.  تا با ھمه جوانب در
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  نمايد: خويش ارايه می 2014يوناما پيشنھادات ذيل را جھت تقويت محافظت افراد ملکی  در گزارش سا@نه 
  

  عناصر ضد دولت
  بشردوستانه:المللی  ھا در قانون بين در مطابقت با الزامات وارده بر آن

ھا در مناطق مسکونی را متوقف ساخته از حم�ت غيرتبعيضی و نامتناسب در  ھا و نارنجک پرتاب ھاوان، راکت •
 مح�ت مسکونی افراد ملکی خودداری نمايند.

ھا، مراکز فرھنگی و ادارات ملکی  گاه حم�ت ھدفمند بر افراد ملکی و مناطق مسکونی افراد ملکی، چون عبادت •
 متوقف کنند.  دولتی را

شوند  ھا در آن سرازير می شده، مخصوصاً حم�ت انتحاری را در مح�ت ايکه ملکی استفاده از مواد انفجاری تعبيه •
 گردد استفاده ننمايند. شده که با فشار وزن قربانی منفجر می متوقف نمايند و از مواد انفجاری تعبيه

ر "افراد ملکی" ارايه نموده در مطابقت با اصول تفکيک، تناسب المللی بشردوستانه ب تعريف متناسب با قانون بين •
 و احتياط از تلفات افراد ملکی در جريان حم�ت جلوگيری نمايند. 

و مح�ت مسکونی است را تطبيق نمايند و   ھای رھبری طالبان که برخ�ف حم�ت بر افراد ملکی اع�ميه •
نمايد عملی گردد.  را مکلف به جلوگيری از تلفات افراد ملکی میکه نيروھا ھا، رھنمودھا و ھداياتی  دستورالعمل

ند را مورد شو ھمچنان، آن عده از اعضای طالبان که افراد ملکی را ھدف قرار داده سبب قتل و جراحت شان می
 بازپرس قراربدھند. 

  دولت افغانستان
 پرتاب ھاوان، راکت و نارنجک بر مناطق مسکونی را متوقف نمايد. •

ھای زمينی صورت بگيرد. اين مھم زمانی  ت مشخص جھت کاھش تلفات افراد ملکی در جريان درگيریاقداما •
ھا اص�ح گرديده و تقويت گردد و از  گردد که رھنمودھای تاکتيکی، قواعد جنگ و ساير طرزالعمل عملی می

تلفات و پاسخگويی  آموزش و تمويل مناسب نيروھای امنيتی ملی در رابطه با حمايت از غيرنظاميان، کاھش
 نيروھا اطمينان حاصل گردد.

ھا که مرتکب نقض حقوق بشر شده اند مورد  ھای مسلح و مليشا منحل گردد و آن عده از افراد و گروه تمام گروه •
 پيگرد قانونی قرار بگيرند.

ھای مقابله با مواد  ظرفيت نيروھای امنيتی افغان را بلند ببرند تا اين نيروھا بتواند فرماندھی، کنترول و عمليات •
شده، خنثاسازی مواد و استحصال آن را به درستی انجام بدھند. منابع Vزم را جھت تطبيق کامل  انفجاری تعبيه

 . شده استفاده نمايد استراتيژی ضد مواد انفجاری تعبيه

ھای زمينی از وجود مواد منفجرناشده  ھای جنگ بعد از درگيری ھا و رھنمودھايی تھيه گردد تا ميدان پاليسی •
 سازی گردد.  پاک

ھای مسلح  المللی بشردوستانه و قانون حقوق بشر توسط نيروھای امنيتی افغان و گروه تمام اتھامات نقض فانون بين •
شوند را  ھای که مسول شناخته می حقيق و بررسی شود. افراد و گروهطرفدار دولت و نيروھای طرفدار دولت ت
 گرد قرارداده مجازات نمايد. الملل مورد پی بايد مطابق به قوانين افغانستان و قوانين بين
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شده از اثر  شده و زخمی ھای افراد ملکی کشته ھای موجود بر جبران خساره به زنان و خانواده طرزالعمل •
ھا جھت به  ز جنگ را مورد تجديدنظر و بازنگری قراربدھد و آگاھی عامه از اين طرزالعملھای ناشی ا خشونت

 دست آوردن جبران خساره و خدمات اوليه را بلند ببرد.

  المللی نيروھای نظامی بين
به حمايت از نيروھای امنيتی افغانستان جھت حصول اطمينان از تمويل، آموزش و تجھيز کافی آنھا از طريق  •

ھای مقابله با مواد منفجره  ريت ثابت حمايوی ادامه دھند تا اين نيروھا بتواند فرماندھی، کنترول و عملياتمامو
 به شکل موثر انجام بدھد.  2017تا  2015ھای  شده، خنثاسازی مواد و استحصال آن را در سال تعبيه

ز تمام مراکز نظامی نيروھای گزاری و پاکسازی مواد منفجرناشده ا کشی، ع�مت اقدامات موثر جھت نقشه •
 گرفت، انجام دھد. شده آيساف که در آن شليک صورت می ھای مشخص بسته المللی و آن حوزه بين

المللی و نيروھای امنيتی که در افغانستان چه به  ھای استخباراتی بين المللی يا قوت تمام نيروھای نظامی بين •
کنند جھت محافظت افراد ملکی در جريان  فغاليت می صورت مستقل يا در حمايت نيروھای امنيتی افغان

 ھای زمينی و ھوايی بايد تمام معيارھای Vزم را مورد اجرا بگذارند. عمليات

ھای که تلفات افراد ملکی  ھا و تحقيقات بعد از عمليات، در ھماھنگی با حکومت افغانستان در عمليات بازنگری •
چنان،  المللی دخيل استند، انجام شود. ھم ھای استخباراتی بين قوت المللی و دھد و در آن نيروھای بين رخ می

ھا روی  دھی، پرداخت جبران خساره و بھبود در چگونگی عمليات اقدامات مناسب در جھت اطمينان از پاسخ
  دست گرفته شود. 
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