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عكس پدر مرحوم خود را در دست دارند، جلد اين گزارش متعلق به الجزيره مي باشد. دختران  عكس روي

ي موبن باالي موتر كاركنا كه توسط مواد انفجاري تعبيه شده در يك موترپدرشان در حمله انتحاري طالبان 

  . ه استكشته شد ،صورت گرفت جنوري 20تاريخ  به گروپ
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ر جنگ هاي درگير د طرفمي باشد كه  فراد ملكيا و بدبختي هاي رنجبيانگر  اين گزارش بار ديگر"

ترين  اساسيآنها را از  جنگ در اين كشور گونهچبر آنها وارد نموده و در ضمن نشان مي دهد افغانستان 

خيلي ها را مجبور به كوچ اجباري در داخل كشور و حتي به خارج از و نموده شان محروم انساني ق حقو

نقض راي ب اي باعث ايجاد تحركات بالقوهاين وضعيت اخير نشان داد حوادثكشور نموده است. چنانچه 

اگر . مي كندا پيدگسترش حوزه مديترانه و فراتر از آن تا كه از افغانستان  هشدحقوق بشر و خشونت هايي 

دشواري رايط ش باشيم وكشور شان پيشرفت در عرصه حفاظت از حقوق بشر براي افغانها در قرار است شاهد 

 از كشورين سنگخطرات نموده حتي با پذيرفتن  افغان را مجبوركودكان مردان، زنان و را تغيير دهيم كه 

تا استفاده نمايند  ،كرده اند خشونت هايي كه يوناما و كاركنان من ثبتگزارش از بايد مسئولين  ، فرار كنند

 "براي پاسخگويي گرفتار شوند.چنين جنايات عاملين 

   ، ژنو2016متحد براي حقوق بشر، جوالي زيد رعد الحسين، كميشنر عالي ملل 

  

و موزش آكه از حق دسترسي به  يهر زن، دختر يا پسر ؛ يعنيتلفات ثبت شده در اين گزارشاز هر يك "

در ت شكسدهنده  ، نشانندم شده اش محروامع راروسيله اماز صحي و يا هر مرد و زني كه اوليه يا خدمات 

د ملكي درد افرا رنج ورفع هاي عملي و استواري را براي  گامجنگ طرفهاي درگير در بوده و بايد  اتتعهد

كه با  پا افتاده و پيش شعارهاي كليشه اي. دنشوافراد ملكي حفاظت از بهبود هرچه بيشتر باعث و برداشته 

ها  انمدت افغتاريخ و حافظه بلند توخالي است. و ادعاي  الف وقتتادر واقع اقدامات عملي همراه نشود 

الت اس جمو اين قضاوت نه بر اس نمودجنگ قضاوت خواهد  اين هاي درگير در در مورد رهبران تمام جناح

  "بر اساس رفتار و اعمال آنها خواهد بود. بلكه زيبا

  2016چي ياماموتو، نماينده خاصِ سر منشي ملل متحد در افغانستان،كابل ، جوالي تادامي
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  مأموريت

د واحدر مورد تلفات افراد ملكي در منازعات مسلحانه در افغانستان توسط  2016شش ماهه ي اول سال گزارش اين 
را  2016جون  30جنوري تا  1حقوق بشر هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) تهيه گرديده و دوره زماني 

 گيرد.در بر مي

به منظور "اي امنيت ملل متحد ) شور2016(سال  2274عنامه شماره طاين گزارش طبق ماموريت يوناما بر اساس ق
در  دهي و همكاريپاسخرويج آنها، ت از اطمينان از محافظتجهت ها وضعيت افراد ملكي، هماهنگي تالش برنظارت 

للي كه المحقوق بشري مندرج در قانون اساسي افغانستان و معاهدات بيناحكام هاي بنيادي و تطبيق كامل آزادي
تهيه  "گيردشان، ارتباط ميمندي كامل زنان از حقوق بشريبه ويژه معاهداتي كه به بهرهباشد، افغانستان عضو آن مي

  گرديده است.

دهي به شوراي امنيت ملل متحد ر اهميت نظارت دوامدار و گزارشب) شوراي امنيت 2016(سال  2274قطعنامه شماره 
 كند.تلفات افراد ملكي تاكيد ميدر مورد وضعيت افراد ملكي در منازعات مسلحانه، به خصوص در مورد 

هايي را با هدف كاهش اثرات جنگ بر افراد ملكي بشمول موارد ذيل روي دست مي گيرد: يوناما يك سلسله فعاليت
براي  هاي دادخواهيحوادثي كه در آن افراد ملكي كشته يا زخمي شده اند؛ فعاليت برطرفانه نظارت مستقل و بي

حقوق م احكاهايي كه باعث ترويج رعايت در منازعات مسلحانهو فعاليتمتضرر كي تقويت محافظت از افراد مل
  شود. ير ميهاي درگ، حقوق بشر و قانون اساسي و ساير قوانين افغانستان در ميان تمام طرفيالمللبشردوستانه بين

  را به همراه دارد. ملل متحد  حقوق بشر دفتر كميشنري عاليحمايت تخنيكي اين گزارش 
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  روش تهيه گزارش/ميتودولوژِي

و با توجه  لفمخترويدادها، با انجام مشوره با يك سلسله منابع بررسي تحقيقات در ساحه  يبا اجراممكن يوناما تا حد 
تحقيق سي و برربه انواع اطالعاتي كه اطمينان و اعتبار آنها ارزيابي مي گردد، گزارش ها در مورد تلفات افراد ملكي را 

ا بممكن تا اطالعات بدست آمده تا حد نموده مي نمايد. در زمان تحقيق و بررسي هر رويداد، يوناما نهايت تالش 
ضد عناصر  ،عيني، افراد آسيب ديده، فعالين نظامي (به شمول دولت افغانستان گفته هاي شاهدين بشمول مختلف منابع 

لي در روستاها، ولسوالي ها و واليات، رهبران مذهبي و بزرگان محل و نيروهاي نظامي بين المللي)، مسؤلين محدولت 
  بررسي و تصديق نمايد.

 

زيكي اقالم و مدارك جمع آوري شده از ي، آزمايش فاز ساحه از طريق بازديد مستقيميوناما همه اين اطالعات را 
يي، گزارش رياست مصئونيت و محل حادثه، بازديد از شفاخانه ها و ساير مراكز صحي، عكس ها و تصاوير ويديو

امنيت ملل متحد و ساير نمايندگي هاي آن، اظهارات منابع دست دوم، گزارش رسانه ها و اطالعات جمع آوري شده 
  جمع آوري مي نمايد. از سوي نهادهاي غير دولتي و طرف هاي سوم 

 

، انشاهدرباني يعني شخص ق، يوناما حداقل سه نوع منبع  هر حادثه كه تلفات ملكي را در برداشته و تائيد براي بررسي
 يقات. تحقرا ضروري مي داند و غيره يدرگير، بزرگان محلهاي  طرفائيد از سوي كارمندان صحي، مقامات محلي، ت

بر اساس اظهارات اوليه قربانيان و يا شهود صحنه و تحقيقات در محل صورت مي گيرد. در  تا حدي كه امكان دارد
حقيقات تانجام چنين نباشد، امكان دسترسي  موارد، به خصوص در محالتي كه به علت محدوديت هاي امنيتي بعضي

موارد، يوناما بر يك سلسله روش ها براي جمع آوري اطالعات، بخصوص از طريق شبكه  چنين امكان پذير نيست. در
   .ابي گرديده، اتكاء مي كندارزيختلفي كه معتبر هاي معتبر و باز هم از طريق يك سلسله منابع م

 

 رويداد گزارش داده نمي چنين هرگاه اطالعات مربوط به يك رويداد براي يوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت
ت كه نتيجه گيرد. اين بدين معناس، تحقيقات چندين هفته را در بر مي نتيجه گيريجام شود. در بعضي موارد، قبل از آن

 اطالعات بيشتر دوبارهجمع آوري تواند با  مورد تلفات ملكيِ ناشي از يك رويداد ميگيري در يك گزارش در 
در تحليل ها گنجانيده شود. هرگاه اطالعات واضح و روشن نباشد، در آن صورت تا زمان بعد بررسي گرديده و 

بسته مي  يريبدون نتيجه گ آن قضيه صورت نمي گيرد و يادر مورد آن كسب مدارك قناعت بخش، نتيجه گيري 
   .گنجانيده نمي شودهم تلفات ملكي در گزارش مربوط به آمار و شود 
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در بعضي موارد ملكي بودن قربانيان گزارش داده شده را نمي توان به طور قطعي تصديق كرد و يا اين وضعيت مورد 
اده نموده و ه بين المللي استفاختالف مي باشد. در اين گونه موارد، يوناما از معيارهاي قابل تطبيق حقوق بشردوستان

بلكه  ،ي دهدقرار نمقضاوت  سن شان را معيار ،ملكي يا جنگجو بودن مرداني كه به سن جنگي رسيده اندبراي تعيين 
اين گونه ادعاهاي مربوط به ملكي يا جنگجو بودن قربانيان را بر اساس واقعيت هاي موجود در همان رويداد ارزيابي 

لفات تگزارش آماري  مي كند. هرگاه وضعيت يك يا چند قرباني نامشخص باقي  بماند، در آن صورت مرگ آنها در
  ملكي گنجانيده نمي شود

.  

را ايجاد نمود تا تحليل ها و گزارش هاي  )ديتابيسپايگاه الكترونيكي اطالعات (دي يك ميال 2009يوناما در سال 
هولت در سبخاطر پايگاه اطالعاتي يوناما را ثبت كند. نظامي خود در مورد محافظت از غير نظاميان در درگيري هاي 

 تفكيك اطالعات بر اساسول بشمجمع آوري اطالعات به شكل منظم، تحليل و ارزيابي منسجم و مؤثر اطالعات، 
   .حادثه، تاكتيك، نوع سالح و دسته بندي هاي ديگر طراحي شده استعاملين ، يتسن، جنس

 

دثه يك حادر يوناما نهايت تالش مي نمايد تا طرف مسؤل د، نجنگ مي باش در جائيكه چندين طرف درگيراز آن
ي ناشي . به علت محدوديت هايا اردوي ملي افغانستان و طالبانال ، مث؛ به گونهنمايدشناسايي مشخص را بطور دقيق  

ع عدم توانايي منابدر بسياري از رويدادها از محيط عمليات ها، مانند ماهيت مشترك بعضي از عمليات هاي نظامي و 
ف ها يا زماني كه هيچ يك از طرو هاي مختلف نظامي و شورشيان اوليه براي تشخيص دقيق يا تفكيك ميان طرف

ه تلفات افراد ملكي چكه منجبر به يك حادثه عاملين تشخيصِ دقيقِ در آن صورت , ت را به عهده نمي گيرندمسؤلي
 موارد يوناما مسؤوليتچنين در  .در بين نيروهاي دولتي و چه در ميان نيروهاي مخالف دولت؛ مشكل ايجاد مي گردد

   اصر ضد دولت نسبت مي دهد.عنهم به نيروهاي طرفدار دولت و يا  يا بهيك رويداد مشخص را 
  

ها  رفتلفات به يكي از طكه امكان نسبت دادن هاي زميني بين نيروهاي دولتي و مخالفين دولت، زمان درگيري در 
 دو طرف نسبت داده و تحت يك كتگوري مشخص بنام (نيروهاي را به هرچنين تلفات ممكن نيست ، يوناما مسئوليت 

يوناما ادعا نمي كند كه ارقام ارائه شده در اين گزارش كامل مي باشد؛ اما  نمايد.دولتي و مخالفين دولت) ثبت مي 
اين احتمال وجود دارد كه يوناما تلفات افراد ملكي را با توجه به محدوديت هاي مرتبط به محيط جنگي، كمتر از 

 آنچه كه هست گزارش داده باشد.
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  خالصه گزارش

ــته ي ؛ند.ددر خانه بوهمه كودكانو فرزندانم با مادرم  خانم ،بود روزاواخر  اردوي ملي حمله  طالبان باالي پوسـ

كرد خانه من اصابت به ن اهاوفير مي نمودند. يك شليك ن ادو طرف باالي هم ديگر راكت و هاو و هر ندنمود

ك بوديم و از يهمه سراسيمه  زخمي شدند.كه در نتيجه دختر هشت ساله ام كشته و خانم و پسر هفت ساله ام 

ه زمان ب فرود آيد. از آنما خانه  ن ديگر براطرف به طرف ديگر خانه ميدويديم و فكر مي كرديم ممكن يك هاو

م و پسر مجروح ندفكر مي كنم ديگر زنده نيستم. مادر، برادران، خواهران و ساير اقارب دخترم را دفن نمود بعد

دخترم و جراحت پسـر و خانم دوست داشتني ام در  حاال بعد از مرگ ل دادند. شـفاخانه انتقا به را براي تداوي 

توانم براي مادر و ســاير  نميحتي توانم مجروحين را تداوي كنم و  غم و اندوه به ســر مي برم. حاال من نمي

  1اعضاي خانواده غذا تهيه كنم.

دختر  يكرويداد ند. در اين اكشته و مجروح گرديده در اثر اثابت هاوان بر منزل شان پدر و شـوهر قربانياني كه  گفته هاي يك  --

ــته  ــر مجروح گرديدند. اين اتفاق زماني رخ داد كه كش ماه مي در قريه  4طالبان و اردوي ملي به تاريخ ميان و يك خانم و يك پس

  ك واليت كندهار جنگ بوقوع پيوسته بود.  بيدك ولسوالي غور

باعث تلفات افراد ملكي  2015، به پيمانه سال 2016سال نخست در شش ماه سلحانه در افغانستان منازعات م

ن ميزان بيشتري، اين سال ا مشغول ثبت تلفات افراد ملكي مي باشدبه اين طرف كه يونام 2009گرديده و از سال 

( مورد تلفات ملكي 5166وناما ، ي2016از اول ماه جنوري تا آخر ماه جون سال  ملكي را نشان مي دهد. تلفات

سال گذشته حدود يك در صد با همين دوره ده كه در مقايسه ي) را به ثبت رسانزخمي 3565كشته و  1601

و چهار درصد افزايش در مجموع تلفات  2كاهش در آمار كشته شدگان، شش درصد افزايش در ارقام مجروحين

ز اول يعني ا ؛يوناما به شكل منظم ثبت تلفات افراد ملكي را آغاز نموده كه زمانيافراد ملكي را نشان ميدهد. از 

 40993كشته و  22941( مورد تلفات ملكي 63934در مجموع ، 2016ماه جون سال  30تا  2009ماه جنوري سال 

  مجروح) توسط يوناما به ثبت رسيده است. 

                                                 
  . 2016ماه مي سال  5. مصاحبه تيلفوني دفتر يوناما با پدر و شوهر قربانيان، شهر كندهار، 1 
  مجروح) فرد ملكي را به ثبت رسانده بود.  3367كشته و  1615(4982، يوناما تلفات 2015. از اول ماه جنوري تا آخر ماه جون سال 2 
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منازعات ناشي از خشونت هاي افراد ملكي  ن، اختطاف، بيجاشداحتچون قتل، جرآني اين گزارش آسيب هاي 

تحميل عت كامل آسيب ها و محدوديت هاي ساست. ونموده ثبت را  2016سال نخست ماه مسلحانه در شش 

ن خارج از توان ايمرتبط به آن در اثر جنگ اد حقوق بشري جنگ بر شهروندان افغانستان و درك تمام ابعشده 

. اين جنگ فرسايشي به شكل غم انگيزي جريان داشته و مدام هزارها فرد ملكي را كشته و گزارش مي باشد

معيوب ساخته و معيشت و ملكيت مردم را تخريب نموده است. اين جنگ دها هزار نفر را بيجا نموده و آزادي 

دمات را به ، صحت و ساير خآموزش رفت و آمد افراد ملكي را محدود ساخته و نيز محدوديت دسترسي به 

 دنبال داشته است. 

مجروح) زن را ثبت نموده كه در مقايسه  377كشته و  130(  507، يوناما تلفات 2016سال نخست در شش ماه 

كاهش تلفات زنان با كاهش عمومي كه در  3درصد كاهش را نشان ميدهد. 11حدود  2015سال  با همين دوره

 مدتا همين ب، هرچند در مقايسه مي باشدپيوند در شده بميان آمده  تلفات افراد ملكي توسط مواد انفجاري تعبيه

  تلفات زنان در جنگ هاي زميني افزايش يافته است. ميزان  2015سال  در

                                                 
  مجروح) زن را ثبت نموده بود.  400كشته و  167( 567يوناما تلفات  2015از اول جنوري تا آخر جون سال . 3 
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به شكل فزاينده متأثر گرديده و تقريباً از هر سه فرد  2016مسلحانه در شش ماه اول سال  هاي در جنگ كودكان

كودك مجروح)  1121كشته و  388( 1509مي باشد. يوناما تلفات شده يكتن شان كودك ملكي كشته و مجروح 

 4درصد افزايش را نشان ميدهد. 18حدود  2015سال  با همين دورهده كه در مقايسه يرا به ثبت رسان

تلفات افراد ملكي را به دنبال داشته و به تعقيب آمار جنگ هاي زميني ميان طرف هاي درگير در جنگ بلندترين 

  آن حمالت انتحاري و پيچيده و مواد انفجاري تعبيه شده بيشترين تلفات را بر افراد ملكي تحميل نموده است. 

  

  

پيچيده نيروهاي مخالف دولت با افزايش سريع حمالت حمالت انتحاري و در اثر تلفات فزاينده افراد ملكي 

ملكي در جنگ هاي زميني و حمالت هوائي منسوب به نيروهاي طرفدار دولت، همراه بوده و همين تلفات افراد 

و  تلفات ناشي از مواد انفجاري تعبيه شدهدر ميزان ، هرچند مي شودعلت اصلي افزايش تلفات افراد ملكي تلقي 

 است.  بوجود آمدهنيروهاي مخالف دولت كاهش توسط قتل هاي هدفمند 

  

                                                 
  ) مجروح را ثبت نموده بود.  960كشته و  323(  1283، يوناما تلفات 2015. از اول ماه جنوري تا آخر جون سال 4 
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  2016افراد ملکی کشته و زخمی شده توسط تاکتيک ھا و نوع حوادث از جنوری الی جون 
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  مرتكبين تلفات افراد ملكي 

درصد  23و در حدود  5درصد تلفات افراد ملكي بوده 60بر اساس يافته هاي يوناما نيروهاي مخالف دولت عامل 

درصد به نيروهاي امنيتي افغان، دو درصد به گروهاي مسلح طرفدار دولت و يك درصد به نيروهاي  20تلفات ( 

درصد تلفات افراد ملكي به  13در حدود  6نسبت داده مي شود.دولت اران بين المللي) به نيروهاي دولتي و طرفد

ات تلف در نتيجه ونسبت داده مي شود جنگ هاي زميني ميان نيروهاي مخالف دولت و نيروهاي امنيتي افغان 

تلفات افراد ملكي به مواد  7است. در حدود چهار درصدنسبت داده شده دو طرف  به هرچنين جنگ ها ناشي از 

   8انفجاري باقي مانده از دوران جنگ كه مرتكبين آن قابل تشخيص نيست، نسبت داده مي شود.

                                                 
يا مخالفين مسلحي را كه در حال حاضر در درگيري هاي نظامي عليه دولت افغانستان و يا نيروهاي تمامِ افراد و گروه هاي مسلح و عناصر مخالف دولت اصطالح  5 

ولتي يا افراد و گروه هاي منسجم و مسلح غير د "طالبان"نظامي بين المللي سهم دارند، در بر مي گيرد. اين اصطالح، همچنين به كساني اطالق مي شود كه به عنوان 

، شوند، مانند شبكه حقاني، حزب اسالمي، جنبش اسالمي ازبكستانجنگ ها سهم گرفته و با مشخصات يا هويت هاي مختلف شناخته ميكه به شكل مستقيم در 

ديگر گروه هاي  شبه نظامي و گروه هاي مسلحي كه به دنبال اهداف نيز و  و گروه كه بنام داعش معرفي گرديده اتحاد جهاد اسالمي، لشكر طيبه و جيش محمد

فعاليت  ،رگيرداسي، ايدئولوژيك يا اقتصادي مي باشند، به شمول گروه هاي مسلح جنايت كاري كه به طور مستقيم در اعمال خصمانه به نمايندگي از يك طرف سي

  مي نمايند.

فعاليت  در قالب نيروهاي نظامي و شبه نظامي شورشيانتمام نيروهاي دولتي و ساير نيروهايي را در بر مي گيرد كه در عمليات ضد  ي طرفدار دولتنيروهاصطالح ا. 6 
حدي، نيروهاي رياست رميكنند و بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت كنترول دولت افغانستان مي باشند. اين نيروها شامل دسته هاي اردوي ملي، پوليس ملي، پوليس س

ا شامل مليشه در ضمن اين نيروه .ر تحت تشكيالت قانوني حكومت عمل مي كنندكه د عمومي امنيت ملي، پوليس محلي و ساير نيروهاي محافظتي محلي مي گردند
مچنان نيروهاي طرفدار دولت هها و گروه هاي مسلح طرفدار دولت نيز مي گردد كه مبناي قانوني نداشته و در تحت تشكيالت رسمي حكومتي عمل نمي كنند. 

  مراجعه شود).  براي معلومات بيشتر به بخش فرهنگ لغاتتي و اطالعاتي خارجي مي گردد (شامل نيرو هاي نظامي بين المللي و ساير نيرو هاي امني
  يوناما كمتر از نصف يك درصد را به گلوله باري هاي نسبت مي دهد كه از خاك پاكستان به خاك افغانستان فير مي گرديد.  7 
  دد كه مرتكبين آن غير قابل تشخيص بوده و ياهم از جنگ هاي سابق باقي مانده باشد. . مواد انفجاري باقي مانده از دوران جنگ به آن مواد اطالق مي گر8 
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  نيروهاي مخالف دولت

مجروح) فرد ملكي را  2116كشته و  966( 3082، يوناما تلفات 2016از اول ماه جنوري تا آخر ماه جون سال  

ل سابا همين دوره ثبت نموده كه به تمام گروهاي مخالف دولت نسبت داده مي شود. رقم متذكره در مقايسه 

درصدي تلفات ناشي از مواد  21كاهش متذكره ناشي از كاهش  9درصد كاهش يافته است. 11حدود  2015

نيروهاي مخالف دولت  منسوب به اي هدفمنددرصدي تلفات ناشي از قتل ه 29انفجاري تعبيه شده و كاهش 

كاهش تلفات ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده ممكن عوامل متعدد داشته باشد. مثالً اين كاهش به  10مي باشد.

به بهتر شدن شيوه هدف گيري همچنين مواد انفجاري و با تالش هاي نيروهاي امنيتي افغان جهت مقابله مؤثر 

باط مي گيرد. هرچند بر اساس يافته هاي يوناما تلفات ناشي از حمالت انتحاري و تنيروهاي مخالف دولت ار

                                                 
  مجروح) فرد ملكي را به تمام گروهاي مخالف دولت نسبت داده بود.  2247كشته و  1228( 3475يوناما تلفات  2015جون سال  30بين اول جنوري تا  9 
به ثبت رسانيده كه در  2016مجروح) فرد ملكي را در اثر قتل هاي هدفمند نيروهاي مخالف دولت در شش ماه اول سال  289كشته و  236( 525تلفات يوناما  10 

  مجروح) فرد ملكي را در اثر اين تاكتيك به ثبت رسانيده بود.  300كشته و  442( 742يوناما تلفات  2015عين مدت سال 
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بشمول هدف قراردادن عمدي افراد ملكي توسط نيروهاي مخالف دولت در حدود شش درصد افزايش  11پيچيده

  را نشان ميدهد. 

ني كه بطور مشخص به تلفات ناشي از جنگ هاي زمي يافته هاي يوناما نشان ميدهد كه در حدود دو درصد در

نيروهاي مخالف دولت نسبت داده مي شود، افزايش رخ داده است. اين افزايش در حقيقت برعكس آن كاهشي 

صورت گرفته بود. افزايش تلفات ناشي از جنگ هاي زميني كه به نيروهاي مخالف  2015هست كه در سال 

اي زميني كه به نيروهاي دولتي و مخالفين دولت نسبت داده مي شود به روند صعودي تلفات ناشي از جنگ ه

  قابل تشخيص نبوده، ارتباط مي گيرد.  آن دولت منسوب گرديده و مرتكب اصلي

  نيروهاي طرفدار دولت

. بر ند، به شكل فزاينده باعث تلفات افراد ملكي گرديده ا2016نيروهاي طرفدار دولت در شش ماه اول سال 

مجروح) فرد ملكي به نيروهاي طرفدار دولت نسبت داده  797كشته و  383( 1180اساس يافته هاي يوناما تلفات 

روند  12درصد افزايش را نشان ميدهد. 47در حدود  2015سال با همين دوره مي شود. رقم متذكره در مقايسه 

ابه با همان روندي هست كه در گزارش ساالنه تلفات افراد ملكي منسوب به نيروهاي طرفدار دولت ، مشفزاينده 

ب به نيروهاي تلفات منسوبيشترين ملل متحد انعكاس يافته بود.  حقوق بشر يوناما و دفتر كميشنري عالي 2015

ن، راكت و نارنجك در جريان جنگ هاي اسالح هاي پرتابي و انفجاري مانند توپ، هاوشليك ، در نتيجه  دولت

نيروهاي  يين يافته هاي يوناما نشان ميدهد كه تلفات افراد ملكي ناشي از عمليات هاي هوايهمچنمي باشد. زميني 

سازد كه اين افزايش احتماال به رشد عمليات هاي  امنيتي افغان روند صعودي داشته است. يوناما خاطر نشان مي

ن اي تاكتيكي، آموزش و تمريمي گيرد. تقويت رهنمود هارتباط دوامدار نيروهاي امنيتي افغان در سراسر كشور 

 توقفمتواند اين رشد دوامدار تلفات افراد ملكي را  هدف گيري دقيق توسط سالح هاي پرتابي و انفجاري مي

  سازد. 

                                                 
يده را به عنوان حمله عمدي و هماهنگ شده تعريف نموده كه عناصر چون مواد انتحاري(مواد انفجاري كه در بدن جاسازي مي گردد يا مواد يوناما حمله پيچ 11 

هاون) بايد دن و ر بانفجاري كه در موتر انتحاري جاسازي مي گردد)، بيشتر از يك حمله كننده و بيشتر از يك نوع مهمات(بطور مثال مواد انفجاري تعبيه شده د
  در آن شامل باشد. تمام عناصر متذكره بايد وجود داشته باشد تا يك حمله به عنوان حمله پيچيده تلقي گردد. 

مجروح) فرد ملكي را كه توسط نيروهاي طرفدار دولت صورت گرفته، به  565كشته و  239( 804، يوناما تلفات 2015از اول ماه جنوري تا آخر ماه جون سال  12 
  سانده بود. ثبت ر
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كه اصوالً در را  حمالت هوايي در اثر درصدي تلفات افراد ملكي  110يوناما نگراني ويژه خود در مورد افزايش 

 57ي ي، ابراز ميدارد. در عمليات هاي هوا ائي نيروهاي امنيتي افغان بوقوع پيوستههوهاي نتيجه افزايش عمليات 

نفر مي  161به  چنين حمالت مجروح گرديده است كه مجموع تلفاتديگر فرد ملكي  104فرد ملكي كشته و 

  گرديده مجروح) 92كشته و  19( فرد ملكي  111رسد. عمليات هاي هوائي نيروهاي امنيتي افغان باعث تلفات 

، از رقم تلفات 2009كه اين رقم، براي اولين بار از زمان نظارت منظم بر تلفات افراد ملكي توسط يوناما در سال 

مجروح و مجموع تلفات افراد ملكي  12كشته،  38( نيروهاي بين الملليافراد ملكي ناشي از عمليات هاي هوايي 

   پيشي گرفته است.  )50ناشي از آن 

  ملكي كه به يك طرف خاص نسبت داده نشده است تلفات افراد

زخمي  477كشته و  184 – را درصد آن 13, يوناما نتوانست فرد ملكي كه ثبت گرديده 5،166از مجموع تلفات 

 در هكمسوليت اين سيزده درصد تلفات افراد ملكي بدهد. طرف خاص نسبت از فرد ملكي) به هيچ  661(تلفات 

ور مشترك به ط به وقوع پيوسته است، زميني بين نيروهاي امنيتي افغان و عناصر ضد دولتنتيجه درگيري هاي 

زخمي  175كشته و  68مانده تلفات افراد ملكي كه  دو طرف نسبت داده شده است.  چهار درصد باقي به هر

ك از يو به هيچ  بوده فرد ملكي)  مي باشد عمدتĤ در نتيجه انفجار مواد انفجاري باقيمانده از جنگ 243(تلفات 

  هاي درگير نسبت داده نشده است.  طرف

  درگيرهاي زميني 

تلفات بيشترين ميزان هاي زميني همچنان عامل  , درگيري2015و  2014هاي  يافته هاي يوناما در سال همانند

 1،423كشته و  549(گرديدهفرد ملكي  1،972باعث تلفات مي باشد كه  2016افراد ملكي در نيمه اول سال 

تلفات  ١٣دهد. نشان مي 2015سال  در ا همين دورهمقايسه بدر درصدي را  23يك افزايش اين رقم زخمي) و 

 –تلفات  813درصد ( 41افراد ملكي از اثر جنگ هاي زميني كه تنها به نيروهاي طرفدار دولت نسبت داده شده 

 145 –تلفات  530درصد تلفات ( 27د دولت باعث عناصر ضدر حاليكه  ؛زخمي) مي باشد 581كشته و  232

 450كشته و  169 –تلفات  619درصد تلفات افراد ملكي ( 31زخمي) گرديده اند. يوناما مسوليت  385كشته و 

درصد جنگ نسبت داده است. يك  به هر دو جانب درگير در أزخمي) در جنگ هاي زميني را مشترك

                                                 
  .بود يدهبه ثبت رسان ينيزم ي) را از اثر جنگ هايزخم 1،215كشته و  387( يفرد ملك 1،602تلفات  يوناما, 2015جون  30 يال ياز اول جنور13 
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ان از پاكستان به افغانست سه كشته و هفت زخمي) دراثر درگيري هاي مرزي –فرد ملكي  10باقيمانده (تلفات درصد

  بوده است.

  

  مالحظات

سياسي, افراد ملكي همچنان از  هو فضاي شكنند دوامدار ناامنيپيشينه , در برابر 2016در شش ماه نخست سال 

 هضد دولت و همچنان ميان گروهاي رقيب درگيري ها ميان گروه برند.  منازعات مسلحانه رنج ميثرات مخرب ا

اضافي را براي افراد ملكي در مناطق آسيب ديده ايجاد نموده  هپيچيدچالش هاي  ١٤هاي رقيب طرفدار دولت

  است. 

                                                 
 يروپهاو گ يانشورش, يدولت يروهايدر جنگ و مجزا از ن ير, درگيدولت يرغ يافتهگروپ مسلح سازمان  يكاشاره به  "گروپ مسلح طرفدار دولت"عبارت 14 

 يچمسلح ه يگروپ ها ين. ايشودافغان كه تحت فرمان و كنترول وزارت امور داخله هستند, نم يمحل يسمسلح طرفدار دولت شامل پول يباشد. گروپها يم ييجنا
 ياقتصاد يا يكييديالوژ, اياسيبه اهداف س يدنرا در اعمال زور جهت رس يمسلح كه بالقوه استخدام قوه نظام يافغانستان ندارند.  گروپها ينتحت قوان يقانون يمبنا

د, دارن يتكه آنها فعال يدولت ها يادولت و  كنترولشوند و تحت  ينم يدولت ينب يسازمان ها يادولت ها, اتحاد دولت ها  ينظام يدارند, داخل ساختار رسم
محدود به  يول شامل يفتعر ين.  ايندنما يم يافتدر يگردول د ياو  يزباناز دولت م يممستق يرغ ياو  يممستق يتمسلح حما يموارد, گروپ ها ي. در بعضيستندن

 ينچن يكهان(زم يشبه نظام يو گروپ ها يدفاع مدن ي), قوايگربه اساس د ياو يلوي, قبي( قوم يمحل يها يشه,مليمل يزيشخ ي: جنبش هايشودنم يلذ يگروپ ها
         .(يستندواضحĤ تحت كنترول دولت ن يگروپها
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دامه پيچيده و انتحاري در مناطق ملكي امخرب حمالت  شمولبه بدون تفكيك تاكتيك هاي از ه استفاده طالبان ب

دند تا سعي نمورا تحت كنترول داشته باشند و در موارد مختلف  يند تا مناطقن تالش نموديهمچنطالبان دادند. 

 و توسعه را پر نمايند. آموزش در حكومتدارياز نظر نظم و قانون, خال هاي موجود 

 تو ادامه چالش هاي امنيتي، اياال 2015با توجه به سقوط موقت كندز در سپتمبر سال  يك مقطعحداقل در 

ان و بر عليه عناصر ضد دولت به شمول طالبرا متحده امريكا پشتيباني تاكتيكي خود از نيروهاي امنيتي افغان 

پيشرفت پروسه صلح در راستاي تالش هاي متعدد هرچند . تشديد بخشيدرا  15گروپ هاي تحت بيعت داعش

در حاليكه  ،نگ در كوتاه مدت مي نمايدوضيعت سياسي و امنيتي فعلي اشاره بر ادامه ج ،را به وجود آورد يتوقعات

  و جنگ تحقق مي يابد. خصومت فقط با دست كشيدن از روند يك صلح پايدار 

چالش برانگيز را براي حقوق بشر ايجاد نموده  فضاييك  نكردني به طور باور فوقذكر شده در عوامل و پويايي 

  است.شده براي افراد ملكي  يفرسايش محافظت حقوق بشرباعث مناطق از و در بسياري 

ا درگيري بكه مي باشد تلفات افراد ملكي بيشترين ميزان جنگ هاي زميني بين طرف هاي متخاصم همچنان عامل 

به اجتماعات  هاي جدي آسيبباعث  ،و اطراف مناطق مسكوني در واليات ارزگان, هلمند,بغالن و كندز داخلدر 

اما . يونه استرديدگاوليه , تخريت دارايي و مانع دسترسي به خدمات ,بيجاشدنجراحت, مرگملكي بشمول 

ارتباط به مكان هاي متاًثر از جنگ هاي  أافزايش تلفات ملكي ناشي از مهمات منفجرناشده را كه مستقيمميزان 

ليسي و يا ازميني دارد, به ثبت رسانيده است. تا به امروز, نه نيروهاي امنيتي افغان و نه عناصر ضد دولت هيچ پ

را كه نيروهاي شانرا ملزم به عالمه گذاري, پاكسازي و يابرداشتن مهمات منفجرناشده نمايد, طرح   يدستورالعمل

  نموده اند. ن

, اين گروه 2016سال نخست رقم تلفات ملكي نسبت داده شده به عناصر ضد دولت در نيمه  باوجود كاهش در

 باعث صدمه و اين با حمالت انتحاري و پيچيده هدف قرار ميدهندعمدأ ها بشمول طالبان همچنان افراد ملكي را 

بشمول مساجد مشغول كار و فعاليت مي كه در مناطق شهري افرادي مي شود بزرگ غيرنظامي به خصوص به 

                                                 
 يرجخا يانعبارت به تمام جنگجو يننقاط كشور ا ي, اگرچه در بعضيشوداشاره م "داعش" يعرب يبا كلمه اختصار ISILوابسته به  يدر افغانستان، به گروپها15 

  .العراق الشام) يه(الدوله االسالم "عراق و شام يالمدولت اس"مخفف است از  يكشود. كلمه داعش  يشان استفاده م يعتبدون در نظر گرفتن ب
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تبديل گرديده  2016در سال  ،اكنوناصلي تلفات افراد ملكي تا عامل حمالت انتحاري و پيچيده به دومين باشند. 

كه را از حمالت انتحاري و پيچيده ناشي تلفات درصد درصد 62خاص  است. جمعيت ملكي شهر كابل به طور

به تاريخ  هطالبان كسوي شده از  حمله پيچيده ادعا. اين تلفات شامل يك نده امتحمل شد ،در مركز بوقوع پيوست

 باعثبه تنهايي كه مي شود  را هدف گرفت،  يجمهور ياستتر راپريل اداره محافظت رجال برجسته دف 19

به طور خاص و  ١٦تعبيه شده انفجاريمواد  از استفاده ميزان كاهش درهرچند . ه بودفرد ملكي گرديد 393تلفات 

ن كاهش اياما   عناصر ضد دولت گرديده,از سوي تلفات ملكي ميزان مواد تعبيه شده نوع فشاري, باعث كم شدن 

اصل ح تعبيه شدهدر خنثي ساختن مواد نيروهاي امنيتي افغان  نتيجه تالش هاي دوامداردر دستاوردي است كه 

    شده است.

ه شكل علني برا تلفات ملكي و تاييد چنين آسيب ها  گرفتن مسوليتدر اوليه طالبان هر اقدام يوناما از آن جاييكه 

 اشته باشندد قوانين بين الملليدر مطابقت با از فرد ملكي  مشخص تعريفيك اما طالبان بايد نمايد,  يادداشت مي

چنين تغيير در ممنوع قرار دهند. اگر بايد هدف قرار دادن عمدي افراد ملكي را شان  اتداشت تعهد نظر با در و

د ملكي افرا شدنكشته و زخمي مي تواند ميزان در سطح تاكتيكي اجرا گردد به صورت فوري و به شدت پاليسي 

 . ببخشددر جنگ را كاهش 

نها نه تياد آور مي شود و اين اثرات يوناما با نگراني اثرات دوامدار جنگ باالي زنان و دختران در افغانستان را 

, خدمات صحي آموزشبه  آنها دسترسي ي را بر محدوديت هايباعث ميزان باالي مرگ و جراحت آنها شده بلكه 

عناصر ضد دولت به شكل نگران كننده و بطور فزاينده اي به اجراي آزاد بوجود آورده است.  و گشت و گذار

  استاندردهاي اخالقي از طريق خشونت مي پردازند. 

                                                 
قابل دسترسي در مراجعه شود.   2016, ماه جون  30, صفحه "و ثبات در افغانستان يتامن يترش در مورد تقوزاگ" يكامتحده امر ياالترش وزارت دفاع ازابه گ16 

  لينك ذيل: 
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/Enhancing_Security_and_Stability_in_Afghanistan-June_2016.pdf, 

last accessed 19 June 2016.  
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در نيمه اول سال، يوناما يك افزايش را در مجازات زنان به خاطر ارتكاب جرايم به اصطالح اخالقي در سيستم 

و يا  شوند مانيكه بنابر عوامل جنگ بيجا مي. زنان زه استده نمودهلت مشاتوسط عناصر ضد دوموازي قضايي 

  شوند. گردند, همچنان با مشكالت بيشتر مواجه مي نان آور اصلي خانوادهاي خود مي

ود خكه عناصر ضد دولت همچنان باعث تلفات حداكثر افراد ملكي گرديدند, يوناما نگراني خاص اين  با وجود

وسط تدر مرحله نخست افزايش قابل مالحظه تلفات افراد ملكي توسط نيروهاي طرفدار دولت و در نتيجه را 

راني مي نمايد. نگ ابرازاستفاده سالحهاي انفجاري در جريان درگيري هاي زميني,  علت نيروهاي امنيتي افغان به 

ه حفاظت افراد ملكي در منازعات رابطه ب هاي نيمه ساله و ساليانه اش در گزارشديگر كه قبآل توسط يوناما در 

هوايي توسط نيروهاي هوايي افغان تهاجمي برجسته شده بود, افزايش استفاده از حمالت  2015مسلحانه در سال 

باشد كه براي بار اول از زمانيكه يوناما به شكل سيستماتيك مستند سازي ميكند, باعث آسيب بيشتر نسبت به  مي

وه گرر ن المللي نظامي گرديده اند. يوناما همچنان نگران اتكاي مداوم حكومت بعمليات هاي هوايي نيروهاي بي

ر حفظ طخاها اين گروه ها در ارتباط با قدرتمندان برجسته ب گزارشكه بنابر مي باشد هاي مسلح طرفدار دولت 

 هگروه ها ب اينتشكيل شده اند. امنيت, راه اندازي عمليات ها بخصوص در واليات فارياب, جوزجان و خوست 

  اشند. كه انجام داده اند, معاف مي ب يقدرتمندان برجسته از مجازات در مقابل تمام اشتباهاته وابستگي شان بعلت 

كاهش آسيب به راي درگير بهاي  طرفدر اقدامات را  يدر ميان اين همه چالش ها, يوناما بعضي پيشرفت هاي

ها و همچنان تغييرات  حفاظت افراد ملكي در جنگبراي پاليسي ايجاد افراد ملكي نيز مشاهده نموده كه شامل 

ر يك پاليسي ملي دتوسعه . يوناما همچنان با دولت افغانستان مشغول باشدهدف گيري مي  خاص در شيوه هاي

 ينهاي ,گزارشها بعد از اتمام مدت زمان احتوا شده اين  گزارش تلفات افراد ملكي (بنا برميزان رابطه به كاهش 

كه به مي باشد ادث مرتبط به منازعات مسلحانه وده است), ايجاد يك نهاد خاص جهت بررسي تمام حش

در  اگام هنخستين  –افرادملكي صدمه رسانيده و دولت را در سطح باال جهت حفاظت افراد ملكي حمايت نمايد

  در تلفات افراد ملكي مي باشد.  هدف كاهش موثره بهاسيستم ايجاد چنين 

و در مقايسه با ه سهم خود رقم افراد ملكي كشته شده در قتل هاي هدفمند را كاهش داد بهعناصر ضد دولت, 

ند. به عنوان يك پاليسي, طالبان و ه ا, كمتر مواد انفجاري تعبيه شده را كارگذاري كرد2015سال در دوره همين 
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قانون بين المللي بشردوستانه محفوظ بر اساس افراد ملكي كه عمدي  به هدف قرار دادنديگر عناصر ضد دولت 

  دادند. ادامهمي باشند 

برين اثبت رقم باالي تلفات افراد ملكي همچنان ادامه دارد, بنهمواره بررسي مي شوند و اين تحوالت از آنجائيكه 

ثر و تدابير موشان را در جهت تأمين گام هاي نخستين هرچه زودتر در جنگ  هاي درگير تا طرفالزم است 

با تعهدات شان تحت قانون بين المللي مطابقت حفاظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه در  برايواقعي 

  بردارند. بشردوستانه, 

جنگ بايد  رد درگيرهاي  قانون بين المللي بشردوستانه تمام طرفبر اساس تكرار مي نمايد كه يكبار ديگر يوناما 

 پاسخگويي كننده جنگ به شمول تدابير تضمين هاي آسيبدر برابر ملكي جميعت از تدابير الزم را جهت حفاظت 

افراد ز انقض قانون بين المللي بشردوستانه و قانون بين المللي حقوق بشر, جبران خساره و حمايت  در برابر

  ملكي آسيب ديده, اتخاذ نمايند. 

نيروهاي مسلح و افرادي را  عده از آن  يپاسخگويتا يوناما از تمام طرف هاي درگير در جنگ دعوت مي نمايد 

د, تضمين گردن باعث كشتن و زخمي شدن افراد ملكي مي ييبي پروابا يا بدون تفكيك كه به صورت قصدي, 

  نمايند.

را جهت حفاظت شان جنگ پيشكش مي نمايد تا تالش هاي  ذيل را به طرف هاي درگير درپيشنهادات يوناما 

و قانون لي بين الملقانون بشردوستانه بر اساس افراد ملكي و حفظ تعهدات شان  افراد ملكي, جلوگيري از تلفات

  نمايد. تقويت بين المللي حقوق بشر, 
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  :پيشنهادات

 عناصر مخالف دولت

  حقوق بشردوستانة بين المللي:در برابر شان ا تعهدات در مطابقت ب

، مقامات ملكي دولتي، رسانكارمندان امدادهدف قرار دادن عمدي افراد ملكي، محالت ملكي مخصوصا:  •
عبادتگاه ها و مراكز فرهنگي را متوقف نمايند و در اين  ،، مدافعين حقوق بشر، قضات، سارنواالن خبرنگاران
لي كه با حقوق بشر دوستانه بين الملببرند به كار را   "ملكي"تعريفي از  [افراد و محالت] چنان خصوص 

 سازگار باشد. 

 
 بر محالت بدون تفكيكاز استفاده مواد منفجره تعبيه شده به ويژه در حمالت گروهي پيچيدة كوركورانه و  •

 مواد ممنوعه انفجاري نوع فشاري را متوقف سازند.از افراد ملكي خود داري نمايند و همچنان استفاده تجمع 

  
و از اين محالت به سوي ديگر، هاوان، راكت و نارنجك به سوي محالت مسكوني افراد ملكي  پرتاباز  •

 د.نخود داري نماي أًجد

 
كه حمله بر افراد ملكي و محالت مسكوني افراد ملكي را ممنوع اعالن را رهبري طالبان  بيانيه هايآن عده از  •

 از تلفات ملكي جلوگيري و خود داريتا كه بر افراد طالبان دستور ميدهد را ، اجراء نمايند؛ امريه هاي  كرده
 ند، تطبيق نمايند و آن عده اعضاي طالبان را كه افراد ملكي را هدف قرار ميدهند و مي كشند يا زخمينماي

نان دساتير با قانون بشر دوستانه بين المللي اطميرهنمود ها و و از مطابقت اين  مي سازند، مورد پيگرد قرار دهند
 حاصل كنند.

  
رهبري طالبان در خصوص حقوق بشري زنان و دختران را در ساحات تحت نفوذ خويش اجرا  بيانيه هاي •

 سكتور معارف را متوقف سازند.بر كل  نمايند؛ تهديد و حمالت بر آموزش دختران، معلمين  و در

  
 همكاتب، شفاخانه ها، كلينيك ها و ساير مراكز محافظت شد عناصر مخالف دولتاطمينان حاصل نمايند كه  •

را براي اهداف نظامي به كار نمي گيرند؛ تمام حمالت و تهديدات عليه كارمندان صحي به شمول 
ارزه عليه پوليو را متوقف ساخته و از هر عملي كه باعث جلوگيري از حق واكسيناتورهاي پوليو و كمپاين مب

 و صحت مي شود جلوگيري كنند. آموزش دسترسي به باالترين حد ممكن استندارد 
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  حكومت افغانستان

هاوان، راكت و نانجك و ساير تسليحات پيچيده و حمالت هوايي در محالت مسكوني را متوقف از  هاستفاد •
فجاري انسالح هاي نمايد. رهنمود تاكتيكي واضح، مقررات عمليات و طرزالعمل هاي مرتبط به استفاده از 

 نمايد. توسعه و تطبيقو هواپيما هاي نظامي را 

   
د كه بايد شامل آنرا نهايي سازنو پالن تطبيقيِ  تطبيق نمودهتلفات ملكي را ميزان پاليسي ملي راجع به كاهش  •

اهداف و اقدامات مشخص براي جلوگيري از تلفات افراد ملكي در جريان درگيري هاي مسلحانه باشد، و 
منازعات حوادث ناشي از همچنان از ايجاد يك واحد اختصاصي در دولت براي تحقيق تمام آسيب هاي 

  مسلحانه، اطمينان حاصل نمايد.

 
 را منحل و خلع سالح نمايد.  "هاي مردمي خيزش"، مليشه ها و غير قانوني گروهاي مسلح يتمامفوراً  •

 
تمام اتهامات تعدي و نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين المللي توسط نيروهاي امنيتي و بايد در باره  •

حت تگروهاي مسلح طرفدار دولت تحقيق نمايند؛ آنهايي را كه مسؤل [ارتكاب موارد فوق] شناخته مي شوند 
 تعقيب و مجازات نمايد. قوانين افغانستان و قوانين بين المللي 

 
كه قربانيان خشونت ها بشكل موثر غرامت دريافت مي نمايند و در ضمن طرزالعمل ها  بايد تضمين نمايد •

براي جبران خساره به زنان و خانواده افراد كشته و زخمي شده ناشي از خشونت هاي جنگي را تقويت نمايد 
برد، اال بسي به خدمات اوليه را بو همچنين سطح آگاهي مردم در مورد طرزعمل براي دريافت غرامت و دستر

و اطمينان حاصل نمايد كه زنان و دختران از حقوق مساوي براي دادخواهي به هدف جبران خساره و خدمات 
 اساسي بهره مند مي شوند.

    
ارتقاي بيشتر ظرفيت نيروي هاي امنيتي ملي را در خصوص فرماندهي، كنترل و اجراي علميات عليه مواد  •

آنها، در اولويت قرار دهد. منابع الزم را براي حصول  ١٧و استحصالمنفجره تعبيه شدة و خنثي سازي آنها 
 اطمينان از تطبيق كامل استراتيژي مبارزه با مواد منفجره تعبيه شده بي هدف، تخصيص دهد.

  

                                                 
 يمواد انفجار ةشده از ساحه حادث يمعلومات جمع آور يعو توز يدتول ي،جمع آور يص،: تشخگردديم يلشده شامل موارد ذ يهتعب ياستحصال مواد انفجار17 

 يم يعدل يبعقاز ت مايتو ح يانكاهش منابع شورش ي،مبارزه با مواد انفجار يوهطرزالعمل و ش يتشده به منظور به دست آوردن اطالعات قابل استفاده، تقو يهتعب
كه  يدهگرد يلحلت يوميتريكب ي،قانون يكي،تخن يها يشآزما يشده برا يهتعب يمواد انفجار ةسازند ياجزا يمو ترم يصشامل حفظ، تشخ يبهره بردار ينباشد. ا

 يهتعب يجارمبارزه با مواد انف يداراقدامات مؤثر و پا از يشده بخش اساس يهتعب ياز مواد انفجار ي. بهره برداريردپذ يانجام م يتمتخصص و باصالح يتوسط نهادها
    .باشد يشده م
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مكاتب، شفاخانه ها، و كلينيك ها براي مقاصد نظامي را فورا متوقف سازد و از احترام بر تأسيسات  از استفاده •
 اطمينان حاصل نمايد كه تمام افراد به باالترين استندردهاي قابل. اطمينان دهندمراكز بي طرف صحي منحيث 

 و صحت دسترسي دارند.حصول آموزش 

  18نيروهاي نظامي بين المللي

يجاد و ا "جريات علميات هاي جنگي ملكي دركاهش تلفات افراد  ملي پاليسي"تطبيق دولت افغانستان را در  •
يك پالن تطبيقي عملي كه شامل اهداف معين براي جلوگيري از تلفات افراد ملكي در جريان عمليات هاي 

 د.حمايت نماينجنگي باشد، 

  
در سطح پاليسي  2016آموزش، منابع و حمايت هاي مربوطه به قواي ملي امنيتي افغان بعد از سال تأمين ادامه  •

مخصوصا با در نظر داشت نياز براي پروتوكل هاي موثر،  سازي و عملياتي و گسترش به سطح تاكتيكي،
م و سالحهاي غير مستقيشليك آموزش و اقدامات براي كاهش تلفات افراد ملكي در رابطه با استفاده از 

 تعهدات تحت قانون بين المللي بشر دوستانه. اطمينان از مطابقت باا هدف حمالت مسلحانه هوايي، ب

    
فرماندهي، كنترل و اجراي علميات هاي خنثي سازي مواد منفجره بخش به حمايت از نيروهاي امنيتي افغان در  •

 و بعد از آن ادامه بدهند. 2016تعبيه شده به شمول بهره برداري از آن، در سال 

 
هوايي اكتوبر  هگامهايي راي براي اطمينان از اينكه يك تحقيق مستقل، بي طرفانه، شفاف و موثر در مورد حمل •

)در واليت كندوز صورت گيرد، برداشته و نتايج آنرا در MSFباالي شفاخانه داكتران بدون سرحد ( 2015
دسترس عموم قرار دهد. افرادي كه داللتاً مظنون به ارتكاب اعمال مجرمانه هستند، به شمول نظاميان يونيفورم 

  پوش عدلي، بايد محاكمه شوند. 
 

در  يلكبروز تلفات افراد م ادعايدر صورت اي بعد از عمليات و تحقيقات تعقيبي تطبيق شفاف بررسي ه •
يات هوايي و عمل بخصوص در مورد حمالت ي،استخبارات  يروهاين يا يالملل ينب يتيامن يقوا يها ياتعمل

هاي تالشي،  تا اطمينان حاصل نمايند كه اقدامات عملي در مطابقت با تهعدات تحت قانون حقوق بشر بين 
  المللي و قانون بشر دوستانه بين المللي صورت گيرد. 

 
 ناطمينان از تطبيق تحقيقات مستقل، بي طرفانه، شفاف و موثر در مورد تمامي ادعاهاي معتبر تخطي از قانو •

بشر دوستانه بين المللي، قانون بين المللي حقوق بشر و يا جنايي كه توسط قواي نظامي بين المللي صورت مي 

                                                 
جوالي تهيه كرده  18يوناما يادآوري مي كند كه ماموريت حمايت قاطع ناتو گزارش به روز شده اي را در مورد تطبيق توصيه ها ، تحت يادداشتي به تاريخ  18 

  را در اين راپور مشاهده كنيد.  4است. پيوست شماره 
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گيرد، با در نظر داشت اينكه از پاسخگويي براي مرتكبين و جبران خساره براي قربانيان و بازماندگان آنان 
 اطمينان حاصل شود. 
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حوزه مرکز حوزه 
ارتفاعات 
مرکزی

حوزه شمال  حوزه شرق
 شرق

حوزه جنوب   حوزه شمال
 شرق

حوزه غرب  حوزه جنوب

2009 314 27 329 35 61 445 1123 158

2010 351 8 440 113 93 551 1559 156

2011 447 1 697 363 98 875 1216 219

2012 464 9 437 147 318 664 891 208

2013 612 25 671 187 331 598 1093 404

2014 697 38 856 311 563 615 1392 422

2015 690 42 952 548 370 766 1317 297

2016 1113 8 738 536 503 439 1444 385

افراد ملکی کشته و زخمی شده به اساس حوزه ھای جغرافيايی 
2016-2009جنوری الی جون  


