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گزارشوتمامگزارشهادرموردمحافظتافرادملکیدردرگیریهایمسلحانهدرافغانستانکهاین

ذیلقابلدسترسمیآدرسدراینگزارشبهعنوانمرجعاستفادهشدهاست،درویبسایتیونامادر

باشد:

 reports-civilians-of-http://unama.missions.org/protection 



جوالی۱یطالبانباالیمحوطهوزارتدفاعدرمرکزشهرکابلبهتاریخدرانفجارناشیازحمله

دیگرمجروحشدند.اینانفجارتاثیرجدیفردملکی۱۴۴،یکپسروششمردملکیکشتهو۲۰۱۹

آسیبدیدکهصنوفطوریومکاتبهمجوارداشت.ششمکتبدرآنمحلنهایخانهها،دکارو

درسیآنتخریبشدومواددرسیازبینرفت.



 هارونسباوون/یوناماازعکس:

 

  

  

http://unama.missions.org/protection-of-civilians-reports
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دریمسلحانهدرگیریهادرنتیجهملکیافرادتلفات"اینگزارش

ادهاییرابهتمامدوپیشنهثبتمیکن۲۰۱۹درجریانسالراافغانستان

کشتهطرفهایدرگیریبهمنظورکاهشتلفاتملکیارائهمینماید.با

فردملکیازآغازثبتسیستماتیک۱۰۰۰۰۰بیشازومجروحشدن

حاال،گرچندخیلیباتأخیر،،تاکنون۲۰۰۹سالیعنیازتلفاتملکی

ایانگذاشتهشود.دینقطهپنیوتراژآنرسیدهتابهاینبحرانانساوقت 

جلوگیریازقتلومجروحیتافرادملکیهماناقطعبهترینراهبرای

جنگاست.باتوجهبهاینکهتلفاتملکیبهبلندترینسطحرسیدهاست،

اکنونبیشترازهروقتدیگرنیازاستتاهرنوعتالشهابرای

میایدرگیریمامطرفهصلحبهخرجدادهشود.منازتیبرقرار

"برایانجاماینکاراستفادهنمایند.ممکنخواهمکهازهرفرصت

 تادامیچی یاماموتو

برایافغانستاننمایندهویژهسرمنشیمللمتحد

کابل

 ۲۰۲۰فبروری

 

"مردمافغانستانهنوزهمبعضیازشدیدترینانواعخشونتهاعلیهافراد

تجربهمیکند.ربع آمارشاهدبیشترین۲۰۱۹سومسالملکیبیگناهرا

درگیریهایمسلحانهبود.افرادبیشمار،خانوادههاوتلفاتملکیناشیاز

نجمیبرند.اجتماعاتازآسیبهایفزیکی،روانی،اجتماعیواقتصادیر

زنانواطفالوحشتزدهشدم.تنهاازطریقناسب منازمیزانتلفاتنامت

یتوانامیدواقعیبرایعفو،پذیرفتن،نتودرگیریمدارروندخشواختممعن

کهدرافغانستانفرصتتامینصلحبرایآنانینیزشگوفائیداشتووعدالت

زندگیمیکنندمساعدشود."

 لیتیمیشل بچ

کمیشنرعالیمللمتحدبرایحقوقبشر

 ژنیو

 ۲۰۲۰یفبرور
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 ماموریت

یریهایمسلحانهدرافغانستانتوسطبخشگادملکیدردردرموردمحافظتافر۲۰۱۹گزارشساالنه

۳۱جنوریالی۱یزمانیدورهحقوقبشرهیئتمعاونتمللمتحددرافغانستان)یوناما(تهیهشدهو

یرد.گرادربرمی۲۰۱۹دسامبر

۲۴۸۹ارهزارشرادرچارچوبماموریتیونامادرمطابقتباقطعنامهشمگبخشحقوقبشریونامااین

اینماموریت":که(شورایامنیتمللمتحدتهیهنمودهاست؛دربخشیازاینقطعنامهآمدهاست۲۰۱۹)

بهمنظورنظارتازوضعیتافرادملکی،بههدفهماهنگیتالشهاجهتحصولاطمینانازمحافظت

ساسیواحکامملآزادیهایاآنها،]...[،جهتترویجپاسخگوئی،]...[وبهمنظورمساعدتدرتطبیقکا

حقوقبشریقانوناساسیافغانستانومیثاقهایبینالمللیکهافغانستانعضوآناست،بهویژهمفاددر

."،بنانهادهشدهاستموردبهرهمندیزنانازحقوقبشریشان

  

یامنیتدرموردنظارتوگزارشدهیدوامداربهشورااهمیت،(شورایامنیت۲۴۸۹)قطعنامهشماره

.تأییدمیکنددردرگیریهایمسلحانهبهویژهدررابطهبهتلفاتافرادملکیراوضعیتافرادملکی

ثیراتدرگیریهایمسلحانهباالیافرادملکیبهشمولأرابههدفکاهشتییونامایکسلسلهفعالیتها

افرادیدادهاییکهشاملمرگیامجروحیتگیرد:نظارتمستقلوبیطرفانهرومواردآتیرویدستمی

ثرازدرگیریهایمسلحانه؛وتدابیرأخواهیبهمنظورتقویتمحافظتافرادملکیمتدادملکیمیشود؛

قانوناساسینیزوبینالمللینورمهایحقوقبشربشردوستانهبینالمللیوحقوقجهتترویجرعایت

درتمامطرفهایدرگیرتحقزندگیومصئونیتفزیکیتوسطوقوانینافغانستانبهشمولرعای

.منازعهمسلحانه
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 یتودولوژیم
 سال ملکی۲۰۰۹از تلفاتافراد موارد یوناما بدینسو،

استفادهازیردرافغانستانراباگطرفهایدرمنسوببه

ونهمنظمثبتنمودهاستکهاینروشگمبهروشمتداو

زارشدهیگسالو به زمینهرابرایرویکردتحلیلسال

زارشهایگبدینسو،۲۰۱۲فراهمساختهاست.ازسال

 برایساالنه متحد ملل عالی کمیشنری دفتر با ً مشترکا

بهنشرمیرسد.فعالیتهاییوناما(OHCHRحقوقبشر)

حقوق بتنیبراصولدررابطهبهمحافظتافرادملکیم

بینالمللیصورتوحقوقبینالمللیبشر بشردوستانه

تپذیرفتهشدهامیگیرد،ومیتودولوژیآنبرمبنایاجر

ونظریاتورهنمائیهایدفترکمیشنریعالیمللمتحد

یباشد.(مOHCHRبرایحقوقبشر)

نقضیینمعنینیستکهموجودیتتلفاتملکیبها

صورتگرفتهاست،هرچندآماربلندتلفاتممکنبیانگر

یامنعکسکنندهمواردآسیبباشد.مواردنقض

 تثبیت تلفات ملکی و معیار های اثبات

بهمنظورتهیهگزارشدرموردمحافظتازافرادملکی،

در یونامافقطمواردتأییدوتثبیتشدهیتلفاتملکیرا

تلفاتملکیزمانیتحت ۱.خودشاملمیسازدارشاتگز

عنوانموارد"تأییدشده"ثبتمیشودکه،نظربهمجموع

بهمعلوماتیکهیونامامروروبررسیکردهاست،یوناما

ایننتیجهگیریبرسدکهاسنادومدارک"واضحوقناعت

بخش"وجودداردکهنشانمیدهدمردمانملکیکشته

مجر یوناماویا منظورتحققاینمعیار، به اند. وحشده

میمیاموجودیتحداقلسهمنبعمتفاوتومستقلراالز

قربانی،شاهدان،داندتاوقوعرویدادراتثبیتکند،مانند

کارمندانصحی،مقاماتمحلی،تصدیقرویدادازسوی

و محل بزرگان مواردطرفدرگیری، سایر حد .یا تا

معلوم اظهاراتاولیامکان، شهوداتاز یا و قربانیان ه

صحنهوازتحقیقاتدرمحلحادثهجمعآوریمیشود.

یکهمانعاینگونهحقیقتیابیهاالبتهبهدلیلموانعامنیت

دسترسیبهمحلواقعهمیشود،همیشهممکننیست.در

اینگونهموارد،یونامابرمجموعهایازروشهابرای

اط آوری هایالجمع شبکه طریق بخصوصاز عات،

اطال و منابع ازیکسلسله استفاده با عاتمتنوعمعتبر

مورداطالعاتاتکاءمیکندکهاعتبارتماماینمنابعو

زیابیقرارمیگیرد.اینروشهاشاملبررسیمدارکار

دیجیتالیجمعآوریشدهازمحلحادثهازقبیلعکسها

هایصوتی،بازدیدازشفاخانهوتصاویرویدیوییونوار

ریاستمصئونیتو گزارشهای صحی، مراکز و ها

تامنیتمللمتحدوسایرنمایندگیهایمللمتحد،اظهارا

دو دست منابع سویاطالعاتم، از شده آوری جمع

نهادهایغیردولتیوسایرطرفهایثالث،ونیزخود

م منابع  با یوناما میشود. ختلفیازطرفهایمنازعه

زنانومردانونیزباکسانیکهبهاقلیتهاینژادی،

مذهبی،قومیوگروههایبهحاشیهراندهشدهیجامعه

فعات بطور دارند، العلق نظریاتنه تا کند می مشورت

در جانبداری احتمال و نموده آوری جمع متفاوتی

بهحداقلآنکاهشد اطالعاتهرگاههد.گزارشدهیرا

ویدادازلحاظکمیتوکیفیتبراییونامابهیکرمربوط

قناعتبخشنباشد،یونامارویدادمتذکرهراتأییدشدهنمی

دناشدهگنجانیدهنشدهداند.دراینگزارشرویدادهایتأیی

است.
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 تماس با طرف های منازعه 

یونامامعلوماتدرموردرویدادهایتاییدشدهراباطرف

کمیسازدتاازدقتدرگزارشدهیهایمنازعهشری

دردرگیرهایخوداطمینانحاصلنمایدونیزبهطرف

منازعهکمککندکهتاثیراتعملیاتنظامیشانباالی

مردمانملکیرابهتردرککنندتابتوانندبهخساراتیکه

واردکردهاندرسیدگینمودهوتدابیریراجهتمحافظت

خاذنمایند.اگریکیازطرفهایبهترازافرادملکیات

دحقایقدرمنازعهمعلوماتیدراختیارداردکهمیتوان

موردرویدادهایشاملتلفاتملکیراروشنسازد،آنها

شریک یوناما با را معلومات این که شوند ترغیبمی

را معلوماتموجود درستیواعتبارتمام یوناما سازند.

دتلفاتملکیارزیابیمیحینبررسیصحتوسقمموار

  کند.

 محافظت از منابع

تلفاتافرادملکی،یونامااحتیاطبهحینثبترویدادهای

آسیبپذیر ازمنابع که احتمالدرخرجمیدهد برابر

جویانهبهسببارائهمعلومات،محافظتکند؛تالفیاَعمال

 شامل یوناما احتیاطی تدابیر درمالقاتاین منابع آن با

مصئون، انجاممصاحبهبازناندرمطابقتبانورماماکن 

ماعیوتوقفروندحقیقتیابیدرصورتهایرایجاجت

منابع آن، ادامه اطالعاتیکه بهمخاطره میاندازدرا ،

.شود

نگاممصاحبهبامردماناعضایتیمحقوقبشریوناماحینانجامماموریتحقیقتیابیهمراهباکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستاندرولسوالیبکواوالیتفراهه

        .۲۰۱۹علیهکارخانههایمتهمبهپروسسموادمخدردرماهجونمحلدرموردتلفاتملکیناشیازیکسلسلهحمالتهوایینیروهاینظامیایاالتمتحده
 :یونامااز عکس
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 نسبت دادن مسئولیت

ازآنجائیکهچندینطرفدرگیرمنازعهمیباشند،یوناما

ادثههطرفمسئولیکحبهخرجمیدهدکتالشنهایت

ما،نماید.اممکنتشخیصحددقیقترینیمشخصراتا

بهعلتمحدودیتهایناشیازمحیطعملیاتها،اینکار

اصلی منابع مثال، برای نباشد. مقدور همیشه شاید

شایدنتوانندطرفهایمسئولراشناسائیکننداطالعات

گرو میاننیروهایمختلفنظامیویا هایمختلفویا

همیشه شاید و شوند قایل تفکیک مورد هر در مسلح

دادازسویطرفیندرگیریبهعهدهگرفتهمسئولیتروی

نشود.یوناماهرموردتلفاتافرادملکیرایابهنیروهای

طرفداردولتویابهعناصرمخالفدولتویامشترکاً

.نسبتمیدهد "بههردوطرفویابه"عاملیننامشخص

رگیریهایزمینیبیننیروهایطرفداردولتدرقضیهد

ولتکهدرآنتلفاتافرادملکیرانمیوعناصرمخالفد

توانبهیکطرفدرگیرینسبتداد،یونامامسئولیترا

تحتیک وتلفاتملکیرا بههردوطرفنسبتداده

کتگوریمشخصبنام"نیروهایطرفداردولتوعناصر

ثبتمیکند.درمواردیکهموادانفجاریمخالفدولت"

تافرادملکیمیگرددوباقیماندهازجنگباعثتلفا

یاچندطرفمسئولیتآنرانمیتوانمشخصاًبهیکو

شایدآنموادازجنگهایقبلی منازعهنسبتدادویا

برجایماندهباشد،دراینصورتیونامااینگونهموارد

."عاملیننامشخص"نسبتمیدهدتلفاتملکیرابه

یوناما افراد ملکی را طوری تعریف می کند که   

بین المللی   حقوق بشردوستانهانعکاس دهنده 

است. طرف های منازعه در تحلیل حقوقی خویش 

در مورد تعریف افراد ملکی متفاوت از یوناما عمل 

 می کنند. 
 

 ملکی بودن قربانیانتثبیت 

گزارشدربعضیموارد،ملکی دادهشدهبودنقربانیان 

رانمیتوانبهطورقطعیتثبیتکردویاملکیبودنو

است.یوناماافرادملکیبهاختالفیانبودنقربانیانمورد

عضو یا عضوینیروهایمسلحو که کسانیمیگوید

افراد درصورتیکه نباشند. گروهایمسلحسازمانیافته

رکتکنندوکشتهویازخمیملکیمستقیماًدرجنگهاش

،یونامامرگومجروحیتآنانرابهعنوانتلفاتشوند

ملکیثبتنمیکند؛همینقسم،یونامامرگومجروحیت

بین بشردوستانه حقوق مطابق که شده محافظت افراد

المللی،افرادملکیمحسوبنمیشوند،مانندسربازانیکه

کارکنانصحیویزوناندازمیدانمحاربهخارجشده

مسلحرانیزدرجمعتلفاتافرادملکیمذهبیقوتهای

نامادرموردملکییاجنگجوبودنیو۲کند.حسابنمی

معیار آنانرا سن اند، سنجنگیرسیده به مردانیکه

قضاوتقرارنمیدهد.بلکهاینگونهادعاهارابراساس

 .ابیمیکندواقعیتهایموجوددرموردهرقربانیارزی

تکافیدردسترسنباشد،اینگونهدرصورتیکهمعلوما

تلفاتدرگزارشاحصائیهیتلفاتافرادملکیگنجانیده

.نخواهدشد

ادعانمیکندکهارقامارائهشدهدراینگزارش  یوناما

کاملمیباشدواینرامیپذیردکهشایدتلفاتافرادملکی

کمتریمرتبطبهمحیطجنگی،راباتوجهبهمحدودیتها

.ازآنچهکههستگزارشدادهباشد

 

 تفاوت در آمار تلفات ملکی با طرف های منازعه

کهیوناماکهآمارتلفاتملکیخاطرنشانمیسازدیوناما

ممکناستباآنچهکهطرفهایمنازعهثبتثبتمیکند

ای،متفاوتباشد.یونامادریافتهاستکهطرفهمیکنند

لکیبرخاستهازعملیاتهایشانرامنازعهآمارتلفاتم

پیوستهکمترازیافتههاییوناماگزارشمیدهند.طرف

وریمعلوماتوآهایمنازعهازنقطهنظرروشجمع

تحلیلحقوقیشانازتعریفازنقطهنظرمهمترازهمه،

 ازیوناماعملمیکنند.افرادملکیمتفاوت
تعری ملکیوناما افراد ف که را حقوقی دهنده بازتاب

این به نظر المللیاستبکارمیبرد. بین بشردوستانه

تعریف،افرادملکیبهکسانیگفتهمیشودکهعضویت

در باشند. نداشته را نیروهایمسلحطرفهایمنازعه

اعضای شامل این داخلی، مسلحانه منازعات شرایط

اعضا نیز و دولتی مسلح مسلحنیروهای گروهای ی

میشود.یافتهنسازما ۳طرفهایغیردولتیمنازعه

مسلحسازمانیافتهمشخصاًبهیاصطالحاعضایگروها

کسانیاطالقمیشودکهعضویتشاخهمسلحیانظامی
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طرفهایغیردولتیمنازعهراداشتهباشنددرحالیکه

اشخاصدیگریکهمشغولانجامسایروظایفویاخدمات

لتیمنازعهاند،اعضایگروهایرایطرفهایغیردوب

شوند. نمی شمرده یافته سازمان رهنمود4مسلح طبق

تفسیریکمیتهبینالمللیصلیبسرخدرمورداصطالح

مشارکتمستقیمدرمخاصمتهاطبقحقوقبشردوستانه

بینالمللی،کهازسویبرخیازمکانیزمهاوماموریت

رعایتشدهبشرسازمانمللمتهاینظارتیحقوق حد

"معیارتعیینکنندهدرموردعضویتیکشخصاست،

دریکگروهمسلحسازمانیافتهایناستکهآیاآنشخص

وظیفهدوامداریدرگروهمسلحبرعهدهداردووظیفهاو

ویا شود می ها مخاصمت در مستقیم مشارکت شامل

فتههمسلحسازمانیابنابراین،افرادیکهازیکگرو"5خیر.

میحمایتدیگرینحویبهیاومالی،سیاسی،شکلبه

مسلحسازمانیافتهوظیفهکنند ولیدرتشکیلآنگروه

محاربویدوامداریراعهدهدارنیستند،بهمفهومحقوق

بشردوستانهبینالمللی،عضوآنگروهمسلحسازمانیافته

ی،آنهادرمقابلمحسوبنمیشوند.بهعنوانافرادملک

آنها زمانیکه تا و اینکه مگر اند شده محافظت حمالت

6اًدرمخاصمتهااشتراکمیورزند.مستقیم

تعریفمقید طرفهایمنازعه استکه دریافته یوناما

همدرسطحپالیسیوهمدرعمل"افرادملکی"تریاز

نسبتبهآنچهکهدرحقوقبشردوستانهبینالمللیانعکاس

یافتهاستبکارمیبرندکهاینامرسببشدهاستکه

ملکیموردهدفقرارگیرند.بخشبزرگتریازجمعیت

یوناماپیوستهنگرانیخودرادرموردتعریفافرادملکی

مطرحکردهاستوعیننگرانی۷کهطالبانبکارمیبرند

رادرتماسهایخودبانیروهایطرفداردولتنیزمکرراً

است.بی کرده از۸ان ملکی تعریفافراد تفاوتدر این

بشردوست حقوق های تدابیرمعیار روی المللی بین انه

ملکیتاثیرمنفیگذاشتهوسبب محافظتیکلیازافراد

شدهاستکهطرفهایمنازعهآمارتلفاتملکیراکمتر

ازآنچهکهیوناماثبتمیکند،گزارشدهند.

 

 افغانستان ن مستقل حقوق بشرهمکاری با کمیسیو

مورد در یابی حقیقت های بررسی انجام هنگام یوناما

حوادثدررویدادهاوهنگامتجزیهوتحلیلرویدادهاو

بهمجموع افغانستان، بشر حقوق مستقل کمیسیون با ،

خصوصباتیمتحقیقاتویژهیآن،هماهنگیوهمکاری

وقبشرافغانستانگاهمیکند.یوناماوکمیسیونمستقلحق

بهخصوصدرموردرویدادمشترکاموریتهایمگاهی

را مهم دهندهای می .انجام سال و۲۰۱۹در یوناما ،

کمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانهیئتمشترکیرابه

ساحهتحتکنترولطالباناعزامنمودندتادرموردتلفات

مللیدرینالامیبظملکیبرخاستهازحمالتنیروهاین

۹د.نمایبررسیتحقیقوآنمحل
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 خالصه گزارش

تلفاتکماکانباعثدرگیریهایمسلحانهدرافغانستان

چنانچهیوناماشده،۲۰۱۹درسالملکیافرادگستردهی

موردتلفاتملکیرابرایششمینسال۱۰۰۰۰بیشاز

فاتیوناماثبتتل.اززمانیکههاستمتوالیبهثبترساند

بهگونهمنظمدرسال آغازکرد،۲۰۰۹افرادملکیرا

موردتلفاتملکیرابه۱۰۰۰۰۰اینماموریتبیشاز

۶۵۰۰۰کشتهو۳۵۰۰۰بیشترازثبترسانیدهکهشامل

باتوجهبهآسیبهایگستردهومجروحمیشود.باآنهم،

رفا و اقتصادی اجتماعی، روحی، فزیکی، هیدوامدار

هاافراد،خانوادههاوجوامع،تأثیراتایندرگیریروی

 فراترازآماروارقامارائهشدهمیباشد.

۶۹۸۹کشتهو۳۴۰۳موردتلفاتملکی)۱۰۳۹۲یوناما

کههبتنمودمجروح(ناشیازدرگیریهایمسلحانهراث

بوده۲۰۱۸کاهشپنجدرصدیدرمقایسهباسالبیانگر

 سال از تلفاتافراد۲۰۱۳و میزان ترین پائین بدینسو

اینکاهشناشیازکاهشتلفاتافراد۱۰ملکیمیباشد.

شاخهخراساندولتاسالمیعراقوشامملکیمنسوببه

توسطتلفاتافرادملکیمیباشد.(داعش)شاخهخراسان

بخصوص درگیر های طرف وسایر نیروهایطالبان

.تهاستافزایشیافنظامیبینالمللی

درطولسال،نوساناتچشمگیردرمیزانخشونتهابه

کههمزمانباپیشرفتهاوعقبنشینیهادر،وجودآمد

میانطالبانوایاالتمتحدهامریکادردوحهگفتگوهاخالل

ود.ششماهنخستسالشاهدحمالتشدیدهوائیتوسطب

توسطنیروهاینظامیبینالمللیوعملیاتهایتالشی

نیروهایافغانستانبهویژهنیروهایخاصریاستامنیت

باعثکشتار اینعملیاتها افرادملکیبیشترملیبود.

 دولتتوسط طرفدار ۱۱نیروهای به افرادنسبت کشتار

–شددرنیمهسال۱۲اصرمخالفحکومتعنملکیتوسط

۱۳ثبتنکردهبود.۲۰۱۹سالازقبلیوناماکهرویکردی

چشمگیرهاافزایشومسالکهخشونتباربعساینروند

تلفاتملکیدریکربعسالتعدادبیشترینیافتهوباعث

زمان  از سال در تلفاتملکی توسط۲۰۰۹ثبتمنظم

شد بود۱4یوناما همراه به است، ه افزایش این اساساً.

ملکیناشیاز برخاستهازبلندرفتنمیزانتلفاتافراد

موادمنفجرهغیرانتحاریبااستفادهازحمالتانتحاریو

تعبیهشدهتوسطعناصرمخالفدولتبهویژهطالبانو

انتخاباتمی به خشونتهایمربوط نتیجه در همچنان

باشد.باوجودمیزانپائینتلفاتافرادملکیدرربعچهارم

اینسالبا۲۰۱۸،۱5سالدرمقایسهباعینزماندرسال

ت میزان هوائبلندترین حمالت از ناشی ملکی ولفات ی

عملیاتهایتالشیطییکسالوهمچنانبیشترینتعداد

با غیرانتحاری حمالت از برخاسته ملکی افراد تلفات
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بدینسو،۲۰۱۵تفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهازسالاس

خاتمهیافت.عناصرمخالفدولتکماکانباعثبیشترین

شدند.آنها۲۰۱۹کیدرسالدرصد(تلفاتافرادمل۶۲)

تعبیه۲۰۱۹درسال شدهدربهاستفادهازموادمنفجره

حمالتانتحاریوغیرانتحاریدربلندترینسطحادامه

مشترکاًباعثبلندترینمیزانتلفاتدادند؛ایندورویکرد

درصدمجموعتلفاتملکیراتشکیلمی۴۲ملکیشدکه

۳۴۵۱کشتهو۸۸۵تملکی)موردتلفا۴۳۳۶دهد.یوناما

استفاده از ناشی یمجروح( شده تعبیه منفجره درمواد

غیرانتحاریحمالت ثبتنمودانتحاریو ششه،را که

با۲۰۱۸نسبتبهسالرادرصدکاهش نشانمیدهد.

مشخصاًمنسوببهطالبانکهازآنهم،تلفاتافرادملکی

نفجرهتعبیهشدهاثرتاکتیکهایمرتبطبهانفجارموادم

کنونبهوقوعپیوست،بهبلندترینحدیرسیدکهیوناماتاا

 طییکسالبهثبترسانیدهاست.

، حمالت انتحاری بشمول حمالت ۲۰۱۹در سال 

 پیچیده توسط طالبان در واقع افزایش یافته است.

به تعبیهشده ازموادمنفجره استفاده حمالتانتحاریبا

توسطعناصرمخالفدولتدرسالشمولحمالتپیچیده

)۲۰۷۸باعث۲۰۱۹ تلفاتملکی و۳۷۸مورد کشته

درمقایسهدرصدکاهش۲۶مجروح(شدکهبیانگر۱۷۰۰

 سال کاهش۲۰۱۸با این آن، باوجود باشد. اساساًمی

ازکاهشچشمگیردرمیزانچنینعملیاتها برخاسته

ازسوید۱6توسطشاخهخراسانداعش یگر،میباشد.

مانندافزایشدرمیزانحمالتطالبانبااستفادهازمواد

 بزرگ وسایط در شده جاسازی هایمنفجره )”بمب

الری در شده ۱۷(“جاسازی شمول، به انتحاری حمالت

بهگونهقابلمالحظه۲۰۱۹درسالآنهانیزحمالتپیچیده

 افزایشیافت.

موادارانفجیوناماافزایشدرتلفاتافرادملکیناشیاز

توسططالبانومنفجرهتعبیهشدهدرحمالتغیرانتحاری

.هاستراثبتکرد۲۰۱۹درسالشاخهخراسانداعش

باعث مواد اینگونه از استفاده مورد۲۲۵۸حمالتبا

( ملکی ۵۰۷تلفات و که۱۷۵۱کشته گردید مجروح(

می۲۰۱۸درصدافزایشدرمقایسهباسال۲۴نمایانگر

باشد. تلفاتملکیباآنهم، بیشتر برابر باعثسه طالبان

منفجره ازمواد استفاده ناشیازحمالتغیرانتحاریبا

شاخهخراسانداعششد درمقایسهبا استتعبیهشده .ه
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 نگرانیاست، مایه منفجرهادامهآنچه ازمواد یاستفاده

نوع شده عنوانماینضدتعبیه به که فشاریمیباشد

ملمیکند.یونامامواردیراثبتکردهکهطیپرسونلع

آناینگونهموادکهتوسططالبانجاسازیشدهبود،فقط

واردشدنوزنیکطفلرویآنمنفجرمیگردید. با

یونامایکباردیگراکیداًازطالبانمیخواهدکهاستفاده

عبیهشدهنوعفشاریکهبهوسیلهقربانیازموادمنفجرهت

امالًمیشودواساساًبدونتفکیکعملمیکنندراکفعال

متوقفنمودهوتعهدقبلیشانمبنیبرعدماستفادهازماین

هایضدپرسونلدرعملیاتهایشانرارعایتنمایند.

درگیریهایزمینیعمدتاًمیاننیروهایطرفدارحکومت

عناصر تلفاتو مخالفدولتکماکاندومینعاملمهم 

.پسازسالهاستباقیماند۲۰۱۹ادملکیدرسالافر

،یوناماپائینترینمیزانتلفاتافرادملکیناشی۲۰۱۳

ثبترسانید به استازدرگیریهایزمینیرا ازه .۱

،درگیریهایزمینیدر۲۰۱۹دسامبر۳۱جنوریالی

کشتهو۷۶۳وردتلفاتملکی)م۳۰۵۷افغانستانباعث

درصدکاهشدرمقایسه۱۰هبیانگرمجروح(شدک۲۲۹۴

سومینسالکاهشدربودهومنعکسکننده۲۰۱۸باسال

میباشد.کاهشمجموعیدرتلفاتملکیبرخاستهمتوالی

درصدی۳۷کاهشاساساًازاثرازدرگیریهایزمینی

مستقیمبودهولی(انداخت)شلیکدرتلفاتملکیناشیاز

ًمتأثرازافزایشهفت درصدیتلفاتملکیازاثرقسما

انداخت)شلیک(غیرمستقیممیباشد.برخالفسالهای

قبلکهعناصرمخالفدولتباعثتلفاتملکیبیشتراز

شدند،نیروهایطرفداردولتمیاثردرگیریهایزمینی

تلفاتملکیناشی۲۰۱۹درسال تقریباًباعثمیزانبیشتر 

اینآمار که اینتاکتیکشدند دلیلافزایشاز به ً اساسا

وسطختغیرمستقیمتاندکدرتلفاتملکیبرخاستهازاندا

نیروهایملیامنیتیافغانستانمیباشد.تلفاتافرادملکی

ناشیازدرگیریهایزمینیتوسطعناصرمخالفدولت

درحالیکهاینگونهتلفاتتوسط،دکاهشیافتدرص۱۱

.هاستفزایشداشتدرصدا۲۵نیروهایطرفداردولت

یهدفقرارگرفتنمشخصاًمایهنگرانیاست،ادامهآنچه

با که ملکیتوسطعناصرمخالفدولتمیباشد افراد

استفادهازانواعمختلفتاکتیکهابهشمولموادمنفجره

۱۸حاریوغیرانتحاریصورتگرفتهاست.تعبیهشدهانت

ناشیازایندرتلفاتملکدرصدیرا۳۱یوناماکاهش

،ثبتنمود۲۰۱۸درمقایسهباسال۲۰۱۹سالاکتیکدرت

ناشیازکاهشچشمگیردرمیزانتلفاتافرادکه اکثراً

ملکیبرخاستهازحمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیده

د خراسان باشد.توسطشاخه ملکیمی افراد اعشعلیه

یکهبهتلفاتملکیناشیازحمالتعمدیعلیهافرادملک

کاهشیافته ششدرصد صرفاً شده، داده نسبت طالبان

این حالیکه در شاخهاست، به منسوب حمالت گونه

نشانمیدهد.۴۸خراسانداعشالی درصدکاهشرا

 این، بهباوجود یوناما مجموعی، کاهش ناحیهرغم از

افزایشتلفاتافرادملکیناشیازحمالتعمدیکهقضات

 سارنواالن، رسانو امداد کارکنان و صحی، کارمندان

حمالتشاخهموردهدفقرارمیگیرندوهمچنانادامه

 خراسانداعشعلیهجمعیتمسلماناهلتشیعکهبیشتر 

مشخصاً تشکیلمیدهد، ها هزاره قومی  گروه شانرا

اینحمالتشاملواقعهمرگبارسالنگ است. رانکننده

تاریخ به که شود بایکحآگست۱۷می انتحاری مله

انگیزهفرقهگرایانهتوسطشاخهخراسانداعشدرکابل

اکثراشتراککنندگانآنرا دریکمراسمعروسیکه

ودرداد،بهوقوعپیوستتشکیلمیاهلتشیعمسلمانان

تندیگربهشمولزنانو۱۴۳کشتهوفردملکی۹۱آن

طالبا حمالت از یوناما شدند. مجروح باالیاطفال ن

 کارکنان و بشر حقوق مدافعین رسان برایامداد که

نگرانانکشافوتامینحقوقبشرفعالیتمیکنند،نیز

 مورخ حمله شامل حمالت این باشد؛ ۸می علیه می

 Counterpartمؤسسهغیردولتیکونترپارتانترنشنل)

Internationalبینالمللی مؤسسه که کابلمیشود در )

نیزمتأثرساختCare Internationalپاملرنه) و،(را

کی،یریاختطافوقتلعبدالصمدامرندهیهمچناندربرگ
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حقوقبشرنیتنازمدافع مستقلحقوقونیسیکموکمیشنر 

سپتامبرکهبرایوالیتغوربشرافغانستان دردرماه

 .باشدیمگرفت،صورتوردکدانیمتیوال

درعلیهافرادواهدافملکیپسازحمالتمتأثرکننده

،یوناماحمالت۲۰۱۸جریانانتخاباتپارلمانیدرسال

علیهرایدهندگان،کارمندانتیمهایانتخاباتی،نامزدان

کهبههثبتنمودوسایرافراددخیلدرروندانتخاباترا

سال جمهوری ریاست انتخابات برای آمادگی منظور

اکثر.گرفتهشدهبودودرجریانآنرویدست۲۰۱۹

 متذکره یافتهحمالت انجام طالبان استتوسط استفاده.

غیرمستقیمدرساحاتمزدحمملکیدرانداختگستردهاز

وتلفاتخساراتروزانتخاباتباعثمیزانقابلمالحظه

ملکیبهشمولاطفالدرخانههایشانشد،درحالیکه

دیکییاداخلمراکزجاسازیموادمنفجرهتعبیهشدهدرنز

دهی زی،رای خطراتاحتمالی با را دهندگان ادیرای

که یکباردیگراذعانمیدارد یوناما ساختند. مواجه

حمالتعمدیبهمنظورهدفقراردادنافرادواهداف

ملکینقضجدیحقوقبشردوستانهبینالمللیمیباشد

کهممکنجرایمجنگیمحسوبشوند.

 ثبتکرددیرمور۹یوناما کهعناصرمخالفدولتها

دلیوقضائیموازیشان،عنهادظاهراًبرمبنایفیصله

غیرانسانیوتوهینآمیز بهشمولبهمجازاتظالمانه،

اعداماقدامکردند.یوناماتاکیدمیکندکهچنینمجازات

تخطیونقضحقوقبشرمحسوبشدهومجازاتشدید

حق نقضجدی اعدام، المللیمانند بین بشردوستانه وق

شوند.محسوبمیشودکهممکنجرایمجنگیتلقی

۷۰۰موردتلفاتملکی)۱۰۴۵،یوناما۲۰۱۹درسال 

درنتیجهحمالتهوایینیروهایمجروح(را۳۴۵کشتهو

افزایشاندکیرقممتذکرههاست.ثبتکردطرفداردولت،

ائینیروهایرادرمجموعتلفاتملکیناشیازحمالتهو

یبرایطرفداردولتنشانمیدهدوشاهدروندصعود

باعثبلندترینمیزانونیزمینسالمتوالیمیباشدپنج

است. کل۱۰حمالتهوائی۱۹تلفاتملکیشده درصد

( آن اکثر که دهد می تشکیل را ملکی افراد ۷۲تلفات

درصد(توسطنیروهاینظامیبینالمللیصورتگرفته

ه دسامبراست. پساز افغانستان هوائی نیروهای رچند

و۲۰۱۸ کردند کسب را هوائی حمالت انجام ظرفیت

احتمالافزایشتلفاتملکیمنسوببهایننیروهاوجود

منسوبکهیوناماکاهشیرادراینگونهتلفاتاماداشت،

 ۲۰.هاستثبترسانیدبهست،بهآنها

یش در تلفات  یوناما برای پنجمین سال متوالی افزا

ت هوائی را به ثبت افراد ملکی ناشی از حمال

رسانید که منجر به افزایش بی پیشینه میزان تلفات  

 ملکی گردید. 

یونامامشخصاًدرموردپالیسیهایهدفگیریمربوطه

-USFORتان)بهنیروهاینظامیایاالتمتحدهدرافغانس

Aمستقیم(نگراناستکهبهاساسآنافرادیکهبهگونه

یمسلحانهرابهدردرگیریهاسهمندارندوفعالیتها

گونهدوامداربراییکگروهمسلحانجامنمیدهند،بطور

عمدیموردهدفقرارمیگیرند.مثالً،افرادیکهممکن

 داعش خراسان شاخه یا طالبان میبه مالی مساعدت

که۲۱نمایند. سازد می نشان خاطر دیگر یکبار یوناما

سی،مالیافرادیکهگروهمسلحمخالفراازطریقسیا

ی فعالیتمسلحانه ولی کنند حمایتمی دیگر انواع یا

دوامداررابرایگروهمسلحسازمانیافتهانجامنمیدهند،

یگروهمسلحبهاساسحقوقبشردوستانهبینالمللیاعضا

دربرابربهعنوانافرادملکی،آنها۲۲محسوبنمیشوند.

حمالتمصئونمیباشندمگرهنگامیکهبهگونهمستقیم

درصورتیکهاینافراد۲۳دردرگیریسهمداشتهباشند.

درفعالیتهایجنائیسهمبگیرند،اقداممناسبدربرابر

امی.آنهاتنفیذقانونمیباشد،نهاقداماتنظ

یقواملکیناشیازاستفادهتلفاتیونامابهثبتمیزانبلند

ه،ادامهدادتشبانه(جریانعملیاتهایتالشی)حمالدر

اینتلفاتتوسطنیروهایخاصامنیتملیونیروهایکه

 و خوست محافظت توسط طرفدارهمچنان مسلح گروه



 

9 
 

درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان۲۰۱۹گزارشساالنه  

یندولتمستقردروالیتپکتیکاموسومبهنیروهایشاه

کهیونامابراینخستینبارتلفاتافرادملکیرادرسال

.یوناماچندیناستتداد،صورتگرفتههانسببهآن۲۰۱۹

رویدادقتلهایعمدیافرادملکیرادرجریانعملیات

ییکهبعضیآنهااعدامهایصحراههایتالشیثبتکرد

محسوبمیشوند.

زنانواطفالکماکانبهگونهنامتناسبازدرگیریهای

۳۴۵)موردتلفاتزنان۱۲۰۲.یونامامتاثرشدندمسلحانه

 و کرد۸۵۷کشته ثبت را افزایشچهارهمجروح( که

نشانمیدهد.میزان۲۰۱۸درصدیرادرمقایسهباسال

زناندرنتیجهاستفاده تلفات  یموادمنفجرهتعبیهافزایش 

شدهدرحمالتانتحاریوغیرانتحاریبیشترازمیزان

کاهشدراینگونهتلفاتبراثرحمالتهوائیودرگیری

 یوناما باشد. می زمینی تلفاتاطفال۳۱۴۹های مورد

کهسهدرصدهمجروح(راثبتکرد۲۲۷۵کشتهو۸۷۴)

نشانمیدهد.تلفات۲۰۱۸افزایشرادرمقایسهباسال

صدکلتلفاتافرادملکیراتشکیلمیدهددر۱۲زنان

درصدمیباشد.۳۰درحالیکهاینرقمدرتلفاتاطفال

طالبان،نیروهایملیامنیتیافغانستانکانتوسطاطفالکما

وگروهایمسلحطرفداردولتاستخدامومورداستفاده

پیشرفتهاییتوسطنیروهایملی هرچند گرفتند. قرار

افغانست رسمیامنیتی استخدام جلوگیریاز زمینه در ان

محافظتاطفالدرمراکزواحدهایاطفالازطریقفعالیت

نی جذب صورتگرفتهجلبو پولیسافغانستان روهای

استفادهازاطفالبهویژهپولیسمحلیافغانستانامات،اس

درپوستههایامنیتیواستفادهازپسرانبهمقاصدجنسی

باوجودآن،۲4معضلباقیماندهاست.همچنانبهعنوان

کهتوسطیونامااطفالازاکثرقضایایاستخدامواستفاده

شد،گردیدتثبیت استبهطالباننسبتداده ه یافتههای.

کهکمیسیونشکایاتوجلوگیریازیونامانشانمیدهد

 سال در طالبان اقدامات۲۰۱۹تلفاتملکی یکسلسله

 در را اطفالعرصهمثبت استخدام ادعاهای تحقیق ی

یوناما بود. گرفته دست روی طالب فرماندهان توسط

رغرضجلوگیریازاستخدامطالبانرابهتالشهایبیشت

اطفالتشویقمیکند.

)یکنوعبدرفتاری۲5بچهبازینگاریعملبهرغمجرما

وبهرهکشیجنسیازپسران(درکودجزایجدید،یوناما

جرایم چنین ارتکاب بر مبنی هایی گزارش به کماکان

مشخصاًتوسطنیروهایملیامنیتیافغانستان،دستمیابد.

،یوناماازپیگرد۲۰۱۸ذکودجزادرفبروریپسازتنفی

تن جزاعدلیموفقانه کود مبنایاحکام بر یکقضیه ها

ومالمتکردنشرمساری،سکوتفرهنگ۲6.آگاهیدارد

راهتالشهابرایپاسخگوقربانیچالشهایبزرگفرا

قراردادنمرتکبینعملبچهبازیمیباشند.

ه شفاخانه مکاتب، باالی کارمندانحمالت و معلمین ا،

ه و مردمصحی توانائی روی ارعاب و تهدید مچنان

بشری حق از گیری بهره در اطفال ویژه به افغانستان

دسترسیبهآموزشومعیارهایبلنددستیافتنیبرای

،۲۰۱۹صحتفزیکیوروانیاثرگذاشتهاست.درسال

انتخاباهاشفاخانهحمالتباالیمکاتبو جریان تدر

گامیبهوقوعپیوستکهازایناماکنریاستجمهوریهن

منحیثمراکزرایدهیاستفادهصورتگرفت.یونامادر

رابطهبهمیزانبلندحمالتنامتناسبوبدونتفکیککه

درطولسالتوسططالبانصورتگرفتوباعثتخریب

اگردانومریضاندرمکاتبوشفاخانههاوآسیببهش

 این یونداخل باشد. می نگران شد، ناحیهاماکن از اما

تأثیراتعملیاتهایتالشینیروهایطرفداردولتروی

هایصحیوباالیکارکنانصحیدراینخدماتعرضه

 ۲۷اماکننیزنگرانمیباشد.
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 ملکی افراد نسبت دادن تلفات 
  موارد اکثر یعنیتلفاتیوناما به۶۲ملکی را درصد

درصد۴۷منسوبکرده،کهازجملهعناصرمخالفدولت

درصدرابهشاخهخراسانداعشوسه۱۲رابهطالبان،

درصدرابهطرفهاینامعلوموسایرعناصرمخالف

دولتنسبتدادهاست.

درصد۲۸باعث۲۰۱۹نیروهایطرفداردولتدرسال

درصدتوسطنیروهایملی۱۶تلفاتافرادملکیشدندکه

افغانس امنیتی تان، ً نیروهایتقریبا توسط درصد هشت

دودرصدتوسطگروهایمسلحتقریباًنظامیبینالمللی،

سهدرصدتوسطگروهاینامعلومکمترازطرفداردولتو

 ۲۸.استیانیروهایمتعددطرفداردولتصورتگرفته

درصد را   ۶۲اما اکثر موارد تلفات ملکی یعنی یون 

ده، که از جمله  مخالف دولت منسوب کر  به عناصر

درصد را به شاخه   ۱۲ درصد را به طالبان، ۴۷

های   خراسان داعش و سه درصد را به طرف

نامعلوم و سایر عناصر مخالف دولت نسبت داده  

 . است

تبادلآتشمیانعناصرمخالفدولتونیروهایطرفدار

بههیچمشخصاًدولتدرجریاندرگیریهایزمینیکه

ه،باعثهفتدرصدتلفاتادهنشدیکیازطرفیننسبتد

به منسوب های باری گلوله است. گردیده ملکی افراد

تلفاتافراد نیروهاینظامیپاکستانکمترازیکدرصد 

 را است.ملکی داده تلفات۲۹تشکیل باقیمانده درصد دو

افرادملکیکهاکثراًازاثرانفجاربقایایموادانفجاریاز

ازطرفهاییسته،بههیچیکدورانجنگبهوقوعپیو

درگیرنسبتدادهنشدهاست.





 

11 
 

درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان۲۰۱۹گزارشساالنه  

عناصر مخالف دولت

یوناما۲۰۱۹درسال ملکــی۶۴۴۷، تلفاتافراد مورد

(۱۶۶۸ و ۴۷۷۹کشته را مجروح( مخالفبه عناصر

هشتدرصدکاهشرادررقممتذکرهکههدولتنسبتداد

هشفعالیتپسازکا۳۰دهد.ینشانم۲۰۱۸مقایسهباسال

ششماه طول داعشدر خراسان شاخه و طالبان های

نخستسال،تلفاتملکیمنسوببهعناصرمخالفدولت

دلیلعمدهآنحمالتودرربعسومسالبهاوجخودرسید

طالبانبود.

۳۶۰۳کشتهو۱۳۰۱موردتلفاتملکی)۴۹۰۴یوناما

درصد۲۱ممتذکرهرقکههمجروح(رابهطالباننسبتداد

آمار.نشانمیدهد۲۰۱۸افزایشرادرمقایسهباسال

درصدمجموعتلفاتافرادملکیراتشکیلمی۴۷متذکره

کشته۳۰۹موردتلفاتافرادملکی)۱۲۲۳یوناما۳۱دهد.

کههمجروح(رابهشاخهخراسانداعشنسبتداد۹۱۴و

نشانمی۲۰۱۸درصدکاهشرادرمقایسهباسال۴۴

درصدکلتلفاتافرادملکیراتشکیل۱۲.رقممتذکرهدهد

۳۲میدهد. تلفاتملکی)۳۲۰یوناما و۵۸مورد کشته

مجروح(رابهعناصرنامعلوممخالفدولتنسبت۲۶۲

.هاستداد

تلفاتملکیناشی۲۰۱۸برخالفسال انفجارمواداز،

بیشتراز۲۰۱۹غیرانتحاریدرسالیمنفجرهتعبیهشده

وبزرگترینهتهازحمالتانتحاریبوداتملکیبرخاستلف

عاملتلفاتملکیتوسطعناصرمخالفدولتدراینسال

.موادمنفجرهتعبیهشدهغیرانتحاریباعثتلقیمیگردد

جروح(م۱۷۵۱کشتهو۵۰۷موردتلفاتملکی)۲۲۵۸

درمقایسهباسال۲۴کههشد ۲۰۱۸درصدافزایشرا

ح مینعاملمالتانتحاریدونشانمیدهد. تلفاتمهم 

کهمنجربههملکیمنسوببهعناصرمخالفدولتبود

مجروح(۱۷۰۰کشتهو۳۷۸موردتلفاتملکی)۲۰۷۸

است گردیده کاهش بیانگر آمار این در۲۶. درصدی

عمدتاًبرخاستهازکاهشمیباشدو۲۰۱۸مقایسهباسال

تانتحاریمنسوبدرصدیتلفاتملکیناشیازحمال۷۶

درحالیکهتلفاتافراد،داعشمیباشدبهشاخهخراسان

درصد۱۳۳ملکیبرخاستهازحمالتانتحاریطالبانالی

درصدکاهشدرتلفاتافراد۱۱.یونامااستافزایشیافته

عناصرملکیناشیازدرگیری هایزمینیمنسوببه

تلفاتمورد۱۲۲۹کهباعثهمخالفدولتراثبتکرد
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 .هاستمجروح(شد۹۶۸کشتهو۲۶۱ملکی)

نیروهای طرفدار دولت

 ۱۴۶۰کشتهو۱۴۷۳موردتلفاتملکی)۲۹۳۳یوناما

هاست.نیروهایطرفداردولتراثبتکردتوسطمجروح(

ملکیدرافراددرصدافزایشدرتلفات۱۳رقممتذکره

۲۰۰۹ونیزبلندترینرقمازسال۲۰۱۸مقایسهباسال

ازثبتسیستماتیکتلفاتبهاینطرفیعنیاززمانآغ

نیروهای به که نشانمیدهد را ملکیتوسطیوناما افراد

عمدتاًاز.اینافزایشطرفداردولتمنسوبگردیدهاست

تملکیدرجریاندرگیریهایزمینیاثرافزایشدرتلفا

وهمچنانافزایشاندکدرمجموعتلفاتملکیناشیاز

التهوائیمیباشدکهدربلندترینحدخودباقیماندهحم

۳۳طرفداردولتاست.تلفاتملکیمنسوببهنیروهای

درصد۳۹درصدافزایشراطیسهربعنخستسالو

درربعچهارمسالدرم سالکاهشرا ۲۰۱۸قایسهبا

تلفاتملکیمنسوببهدرصد(۴۳نشانمیدهد.اکثر)

دول طرفدار زمینینیروهای های درگیری خالل در ت

درصد(و۳۶کهبهتعقیبآنحمالتهوائی)هاتفاقافتاد

درصد(قراردارد.حمالتهوائی۱۲عملیاتهایتالشی)

نیر ملکیمنسوببه افراد وهایبزرگترینعاملکشتار

تقریباًنیممجموعکشتهشدگانطرفداردولتبودکهباعث

روهاشدهاست.افرادملکیمنسوببهایننی

 )۱۶۸۲یوناما تلفاتملکی ۶۸۰مورد و ۱۰۰۲کشته

 سال در را امنیتی۲۰۱۹مجروح( ملی نیروهای به

کهبیانگرافزایشاندکدرمقایسهباهافغانستاننسبتداد

 ۲۰۱۸۳۳سال یوناما باشد. تلفاتملکی۸۶۷می مورد

مجروح(رابهنیروهاینظامیبین۲۲۷کشتهو۵۵۹)

درصدافزایشرادرمقایسهبا۱۸کههلینسبتدادالمل

موردتلفاتملکی۱۸۴نشانمیدهد.یوناما۲۰۱۸سال

گروههایمسلحطرفدارمجروح(توسط۸۲کشتهو۱۰۲)

کهدودرصدافزایشرادرمقایسهباهدولتراثبتکرد

و۲۰۱۸سال نشانداده تلفاتهنوزهم آمار برابر دو

 میباشد.۲۰۱۷ملکیدرسال

،تلفاتافرادملکیتوسطنیروهایطرفدار۲۰۱۹درسال

درصدافزایشیافته۲۰۱۸،۱۳دولتدرمقایسهباسال

ملاصلیاینافزایشتلفاتناشیازجنگهایاست.عا

 زمینیبودهاست.

، تلفات افراد ملکی که به نیروهای ۲۰۱۹در سال 

مقایسه سال  طرفدار دولت نسبت داده شده است، در

درصد افزایش را نشان می دهد، البته  ۱۳، ۲۰۱8

ناشی از جنگ های زمینی   دلیل اصلی افزایش تلفات

  می باشد. 

تلفاتملکی۱۲۶۰نیروهایطرفداردولتباعث مورد

(۳۶۳ و درگیریهایمجروح(۸۹۷کشته جریان در

درصدافزایشدرمقایسهباسال۲۵زمینیشدندکهبیانگر

بودهوبرخالفروندینزولیمیباشدکهدردو۲۰۱۸

موردتلفاتملکی۱۰۴۵.یوناماثبتشدهبودسالمتوالی

حمالتهوائیرادرنتیجهمجروح(۳۴۵کشتهو۷۰۰)

استثبتکرد ۳4.ه یوناما اینآمار، مورد۵۵۷ازجمله

نیروهایبهمجروح(را۲۰۹کشتهو۵۴۶تلفاتملکی)

کشتهو۱۱۳موردتلفاتملکی)۲۳۱ی،نظامیبینالملل

نیروهایهوائیافغانستانومتباقیبهمجروح(را۱۱۸

تلفاتملکی)۵۹ به۱۸کشتهو۴۱مورد مجروح(را

.عملیاتهاستنسبتدادنیروهاینامعلومطرفداردولت

کشتهو۲۷۸موردتلفاتملکی)۳۶۰هایتالشیباعث

شد۸۲ چهارهمجروح( سه حدود توسو موارد این طم

نیروهایخاصامنیتملی،نیروهایشاهینونیروهای

نیروهایمتذکرههاست.محافظتخوستبهوقوعپیوست

 ۳5ند.شوتوسطنیروهایبینالمللیحمایتمی
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 پیشنهادات

یوناماپیشنهاداتذیلرابرایطرفهایدرگیرارائهمی

یراتقویتکندتاتالشهایشانجهتمحافظتافرادملک

مکلفیتهاینیزوکردهبخشیده،ازتلفاتملکیجلوگیری

قواعدبشردوستانهبینالمللیوحقوقبراساسراشان

.رعایتنمایندبینالمللیحقوقبشر

تمام عناصر مخالف دولت:

هرنوعموادازبدونتفکیکونامتناسبیاستفاده •

مزدح ساحات در ویژه به شده تعبیه ممنفجره

 .سازندمتوقف را

غیرمستقیم)هاوان،راکتهایاستفادهازانداخت •

.سازندمتوقفرا(درساحاتمزدحمنارنجکو

بههدف • عمدی شکل به ملکی افراد دادن قرار

شمولکارمندانملکیدولت،مدافعینحقوقبشر،

قضات،خبرنگاران،سارنواالن،معلمینمکاتب،

انامدادرسانرافوریمددرساناناولیهوکارمند

متوقفسازند.

و • تأسیساتصحی علیه تهدید و حمله نوع هر

و واکسیناتوران شمول به صحی کارکنان

پولیورامتوقفسازند؛هرنوعحملهوکمپاینران

تهدیدعلیهمکاتبوکارمندانسکتورمعارفرا

متوقفسازندواطمینانحاصلنمایندکهعملیات

دسترسیاطفالبهمعارفنمیهاینظامیمانع

شود.

مجازاتظالمانه،غیرانسانییاتحقیرآمیزاجرای •

سازند.راباالیافراد،بالفاصلهمتوقف

 طالبان

حاصلنمایندکهتماماوامروفرامیندراطمینان •

مطابقتباحقوقبشردوستانهبینالمللیبهویژه

نانیاصولاحتیاط،تفکیکوتناسبقرارداردوآ

راکهحمالتبدونتفکیکانجاممیدهندیاافراد

واهدافملکیراعمداًموردهدفقرارمیدهند،

افر تعریف دادند. قرار پاسخگو ملکی کهاد

قرار المللی بین بشردوستانه حقوق با همخوانی

؛اعالمیههایرهبریطالباننمایندداردراتطبیق

مناطقمزدحمراکهحمالتباالیافرادملکیو

املکیرامنعقرارمیدهد،نافذکنند؛اوامریر

اجراءنمایندکهبهاعضایطالباندستورمیدهند

؛پالیسیهایکنندیریتاازتلفاتافرادملکیجلوگ

طالباندرموردمحافظتافرادملکیراهمگانی

.ندساز

وسیلهاستفاده • به که شده تعبیه منفجره مواد از

مثالًموادمنفجرهتعبیهشده،فعالمیشودقربانی

یماینهایتعبیهشدهنوعفشاریراکهبهمثابه

ضدپرسونلعملمیکنند،بایدبالفاصلهمتوقف

ازماین سازندوتعهدقبلیمبنیبرمنعاستفاده

ضدپرسونلرارعایتنمایند.

ازتدابیر • جلوگیری پیرامون اوامر جهتتطبیق

طفالراتقویتبخشندوازیااستفادهاستخدامو

و استخدام را اطفال که فرماندهانی پاسخگوئی

حاصل اطمینان دهند، می قرار استفاده مورد

نمایند.

فوریوواضحرابهفرماندهانپیرامونهدایات •

وضعیتمحافظتشدهکمیسیونمستقلحقوقبشر

مثابه به بشر حقوق مدافعین سایر و افغانستان

کهبرایحقوقافراددرافغانستانارمندانملکیک

مدافعین این تا نمایند صادر کنند، می فعالیت

وظایفشانرابدونممانعتوهراسانجامدهند.

هرنوعتهدیدوحملهعلیهرسانهها،وهرنوع •

فعالیتیکهمانعآزادیرسانههاوآزادیبیانمی

سازند.متوقفشودرا

فعالیت • شکایاکمیسیهای ازون جلوگیری و ت

کمیسیون با ارتباط شمول به ملکی افراد تلفات
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تحقیقرویداد بر افزون تقویتدهند. نظامیرا

هایتلفاتملکی،تمرکزرویجلوگیریازاین

گونهتلفاترامنجملهازطریقتدویربرنامههای

حقوق پیرامون جنگجویان برای آموزشی

.،افزایشدهندبشردوستانهبینالمللی

تمام نیروهای طرفدار دولت:

بهموقعوجامعازطرزالعملهایتثبیتبررسی •

شمول به احتیاطی پیشگیرانه تدابیر و هدف

ارزیابینحوهعملکردفردموردنظربهویژهدر

خصوصعملیاتهایهوائیبهمنظورارزیابی

روی پیشنهاداتبرایبهبودرا موثریتوارائه

رند.دستگی

اوتحقیقاتپساعملیاترابعدازدرجهبررسی •

شناسائی منظور به ملکی تلفات های ادعا

گستردگیخسارات،بهبودفعالیتهایعملیاتیو

حصولاطمینانازپاسخگوئی،تقویتبخشند.

تحقیقاتدرموردرویدادهایتلفاتملکیشفافیت •

ملکیوراافزایشدهندونتایجآنراباقربانیان

 غرامتاقارب پرداخت از شریکسازند؛ شان

وارده آسیب برابر در فوری و مؤثر مناسب،

اطمینانحاصلنمایند؛وسایرانواعغرامتغیر

تا گیرند نظر در معذرتخواهیرا مالیمانند

ثرمجدداًاحیاءگردد.أاعتمادمیانافرادمت

افغانستانحکومت 

دو • طرفدار مسلح گروهای شمولتمام به لت

خوستونیروهایشاهینرانیروهایمحافظت

یاپسازبررسینمایند؛منحلوخلعسالحفوری

رسماًشاملصفوفنیروهایملی،دقیق را آنها

در پاسخگوئی و شفافیت کنند؛ افغانستان امنیتی

موردعملیاتهاینیروهایخاصامنیتملیکه

نظروقوکنترولرسمیحکومتبهخارجازس

افزایشبخشند نیروهاینظامیمیرسدرا وبا

هاینقض ادعا تمام بینالمللیهمآهنگینمایند؛

حقوق و المللی بین بشر حقوق های نورم

حصول منظور به را المللی بین بشردوستانه

و ها تخطی برابر در پاسخگوئی از اطمینان

یافته ارتکاب های هایبدرفتاری اعدام منجمله

ردهند.افراقضایی،موردتحقیققراصحراییی

راکتواستفاده • )هاوان، ازانداختغیرمستقیم

نارنجک(وسایرموادمنفجرهدارایساحهتخریب

وسیعدرمناطقمزدحمرامتوقفسازند؛بهطرح

وبهبودرهنمودهایتاکتیکی،قواعددرگیریو

مرب های طرزالعمل ازسایر استفاده به وط

یجنگی،ادامهدهند.هواپیماها

رهبرانمذهبیوهمچنانتالشهابرایمحافظت  •

 جمعیتاقلیتمسلماناناهلتشیعدربرابرحمالت 

فرقه انگیزه شمولبا به مختلف طرق از ئی،

تقویت افزایشتدابیرمحافظتیوامنیتیموجود،

اطمین وحصول هایپیشگیرانه، ازمیکانیزم ان

متهماهنگیوارتباطبهت افراد بیشترأربا ثررا

نمایند.

ارتقایظرفیتنیروهایملیامنیتیافغانستاندر •

مواد برضد ها عملیات مؤثر اجرای راستای

موادمنفجرهشدهمنفجرهتعبیه بهشمولاستحصال 

تعبیهشدهراادامهدهند؛اطمینانحاصلشودکه

تطبیق بخاطر را الزم منابع افغانستان حکومت

انفجاریکامل  علیهمواد استراتیژیملیمبارزه

تعبیهشدهاختصاصدهد.

طرزالعملبررسیپروسه • ارزیابیتعیینسنو

یتبخشیدهشود.دقیقافرادحیناستخدامبایدتقو

حیطهفعالیتواحدهایمحافظتاطفالدرچوکات

پولیسملیافغانستانراگسترشدهندتانظارت

امنیتیبهمنظورجلوگیریپیگیررادرپوستههای
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مقاصد برای اطفال از استفاده موارد توقف و

جنگیوغیرجنگیتوسطاعضاینیروهایملی

؛احکامکودجزاویدستگیرندامنیتیافغانستانر

راتطبیقکنندوازپاسخگوئیبچهبازیدرمورد

علیه جنسی خشونت جرایم برابر در مرتکبین

یند.اطفالاطمینانحاصلنما
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 نیروهای نظامی بین المللی 

نیروهای ایاالت متحده در افغانستان

دراختیارتیمکاهشتلفاتملکیمنابع • بیشتررا

قراردهندتااینتیمراقادرسازدکهبررسیهای

عمیقتروبهموقعرادرموردرویدادهایتلفات

ملکیرویدستگرفتهووظایفتیمراگسترش

ینهبرایبکارگیریتجاربآموختهشدهدادهتازم

فراهمشود.

منظپروتکل • به را ورجلوگیریازهایموجود

تلفاتملکیبهویژهدرجریانحمالتهوائیکه

درحمایتازنیروهاینظامیافغانستان/نیروهای

بینالمللیکهدرزمینموردحملهقرارمیگیرند،

تحتهرشرایطیباالیتأس یساتوحمالتیکه

و بازنگری جامع گونه به را گردد می اجراء

تقویتنمایند.

پساعملیاتراپسازدرجادعااتتحقیقبررسیو •

هایتلفاتملکیناشیازحمالتهوائیوعملیات

هایتالشیبهمنظورشناسائیمیزانآسیبوارده،

بهبودفعالیتهایعملیاتی،ترویجپاسخگوئیو

ثرؤداختغرامتمناسب،محصولاطمینانازپر

وفوریبرایقربانیان،ادامهدهندوازشفافیت

ینهاطمینانحاصلنمایند.درزم

عملیات • از ناشی ملکی تلفات صورتیکه در

برای ها تالش باشد، پیوسته وقوع به مشترک

مسئولین با ملکی تلفات های رویداد بررسی

زشیافغانستانراافزایشبخشند؛برنامههایآمو

مؤثر ارزیابی منظور به را بیشتر مساعدت و

 نیروهای اختیار جنگدر امنیتیخسارات ملی

افغانستانقراردهند؛سهمگیریباقربانیانمنجمله

ازطریقنیروهایافغانستاندرموردرویدادهایی

افزایش کهتلفاتملکیبهوقوعپیوستهاسترا

بخشد.

کپالیسی • افرادی هدفگیری گونههای به نه ه

درگیریدخیلبودهونههمفعالیتهایمستقیمدر

ابرایگروهمسلحانجاممیدهند،دوامدارجنگیر

بازنگریوبازبینینمایدتادرمطابقتوهمخوانی

باحقوقبشردوستانهبینالمللیقرارگیرد.

حمایت قاطع

بهحمایتازدولتافغانستاندرامرتطبیقپالیسی •

 تدویرملی طریق از ملکی تلفات از جلوگیری

هایآموزشیوفراهمآوریمنابعدوامداربرنامه

امنیتی ملی نیروهای به الزم های مساعدت و

افغانستاندرسطوحپالیسی،عملیاتیوتاکتیکی

بهبهویژهرویدستگرفتنتدابیرکاهشدهنده

منظورجلوگیریازخساراتبهافرادملکیازاثر

سالحهایانفجاریدارایاند اختغیرمستقیم،

 سیعوهواپیمایجنگی،ادامهدهند.ساحهتخریبو
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عوامل سیاسی و امنیتی که روی محافظت از . ۱

 افراد ملکی تأثیر می گذارد 
جنگمسلحانهدرافغانستانکماکانتلفاتسنگینیبر 

بهخصوصبرزنانو۲۰۱۹مردمانملکیدرسال

.سالهاجنگدوامدارسببهاستکردکودکانوارد

آوارگیهایداخلیگسترده،جراحاتوصدمههای

،بیثباتیاقتصادیبرایبیوهزنانیکهیویرانگرحیات

سرپرستیخانوادهرابردوشدارند،نیازمندیهایروز

انیکهازخساراتافزونبهصحتروانیبرایکس

شده،ستندارندمکرررنجبردهاندوبهخدماتاولیهد

است.

برایرسید تالشها که چنانچه ایاالتن بین توافقی به

متحدهامریکاوطالباندردوحهقطردرجریانهشتماه

بههمانپیمانهخشونتهادر۳6نخستسالشدتگرفت،

متحدهامریکا،بهعنوانمیداننبردنیزتشدیدگردید.ایاالت

قرار هدف جهت خود سیاست از رهبرانبخشی دادن

 منظور به توافقطالبان برای شرایط ساختن "مساعد

انداختکهح۳۷،سیاسی" راه به هواییرا مالتسنگین

نیروهای به منسوب ملکی تلفات آمار رفتن بلند سبب

گردید. سال دوم و اول ربع جریان در دولت طرفدار

برعکس،حمالتازسویعناصرمخالفدولتدرنیمه

اهشچشمگیردررقمتلفاتملکیبرخاستهاولسال،باک

طالبا به منسوب انتحاری حمالت داعش،از گروه و ن

تا تلفاتملکی که سببگردید عوامل این کاهشیافت.

اواسطسالبهنیروهایطرفداردولتنسبتبهعناصر

نسبتدادهشود،چیزیکهقبالًرقمبلندترمخالفدولت

دهبود.ازسوییونامابهثبتنرسی

خودیاپریل،طالبانآغازحمالتتهاجمیبهاری۱۲بتاریخ

پایاندادنبهاشغال"عملیاتالفتح"بههدفنامراتحت

سیسنظاماسالمی"اعالمکردند.اگرچهدرأ"تخارجیو

روزهایبعدازایناعالن،شماررویدادهایامنیتیدر

ادحمالت،امابطورکلی،تعدسراسرکشورافزایشیافت

مل تلفات هایو عملیات جریان در آن از برخاسته کی

عدومسال،درحدپایینترازمیزانتلفاتطالباندررب

۳۸باقیماند.۲۰۱۸ملکیثبتشدهدرعیندورهدرسال

با همزمان سال سوم ربع جریان در امنیتی وضعیت

پیشرفتمذاکراتدردوحهوآغازکمپاینهایانتخابات

۷ستجمهوری،بهشدتشکنندهگردید.بتاریخهایریا

قطردوحهدراالفغانیبینصلحکنفرانسجوالی،۸و

افغانستان،حکومتاعضایآندرکهگردیدبرگزار

هایظرفیتدرطالبانومدنیجامعهسیاسی،اپوزیسیون

نمودنداشتراکشانخودشخصی ایندرنیززنان.

جانبازکهاستذکرقابلیولنمودنداشتراککنفرانس

اینکنفرانساشتراکنکرد.درختمدرزنیهیچطالبان

اینگفتگوهااشتراککنندگانقطعنامهدوصفحهیصادر

که بود شده خواسته طرفها درآنازتمام که نمودند

خشونتهاراکاهشدهند،بهنهادهایعامهالمنفعهحمله

"صفر"برسانندوبهمکاتببهنکنند،تلفاتافرادملکیرا

۳۹لیواماکنمسکونیاحترامقایلشوند.ونهادهایتحصی

،طالبانعملیاتهایدرتناقضآشکاربااعالمیهدوحه 

خودرادرماهجوالیافزایشدادهوچندینحملهانتحاری

گستردهازجملهحمالتپیچیدهانجامدادندوحمالتبا

بم بزرگ شدهگذاربوسایط ی مواد)موتر از مملو

انفجاری در که ) سر۲۰۱۸سال از را بودیم آن شاهد

گرفتند.اینحمالتعاملاصلیبلندرفتنتلفاتملکیدر

آنماهبود.نیروهایایاالتمتحدهامریکاوافغانستاننیز

علیه خود تالشی های عملیات و هوایی حمالت شدت

۲کردند.بتاریخطالبانوداعشرادرعینزمانحفظ

ن زلمیخلیلزاد، برایسپتمبر، ایاالتمتحده ویژه ماینده

مصالحهدرافغانستاناعالمکردکهطالبانوتیممذاکره

کنندهایاالتمتحدهامریکادرپرنسیببهتوافقرسیدهاند

واینموافقتنامهتابعمنظوریحکومتایاالتمتحدهاست.

سجمهورترامپادامهمذاکراتسپتمبر،رئی۷اما،بتاریخ

متوقفکردودلیلآنراحملهطالباندرکابلباطالبانرا

سپتمبردانستکهدرآنیکسربازامریکایی۵بتاریخ

4۰کشتهشد.
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 چند۲۸بتاریخ از بعد انتخاباتأتمدتسپتمبر، خیر،

چهارمینکه–ریاستجمهوریسرانجامبرگزارگردید

.بودبدینسو۲۰۰۴سالازهوریمجریاستانتخابات

برگزاریروزبهمنتهیهایروزوهاهفتهدرطالبان

خواهندمختلراانتخاباتکهبودندکردهاعالمانتخابات

بودندکهدرانتخاباتمردمبهوکرد ملکیهشدارداده

اگرچه ازگزندحمالتدرامانباشند. اشتراکنکنندتا

روزبرگزاریانتخاباتثبتنشد،هیچرویدادپرتلفاتیدر

تلفات مورد انتخاباتصدها به خشونتهایمرتبط اما

اثراستفادهگستردهملکیرابوجودآوردکهبیشترازنیمیآناز

ازسالحهایغیرمستقیمازقبیلراکت،هاوانونارنجک

4۱بوجودآمد.

یبلندترینرقمتلفاتافرادملک۲۰۱۹درسومینربعسال

۲۰۰۹منظمتلفاتملکیرادرسالاززمانیکهیوناماثبت

نآبهثبترسیدکهدلیلعمدهدریکربع،هبودآغازکرد

حمالت از برخاسته تلفاتملکی در توجه افزایشقابل

وغیرانتحاریتوسططالبانبود.خشونتهادریانتحار

شدنو دلیلتسلیم به ازجمله کاهشیافت، ربعچهارم

گجویانداعشدرجریانماهآوارهشدنصدهاتنازجن

نومبرکهاینروندازولسوالیاچینوالیتننگرهارآغاز

مذاکراتبینطالبانوایاالتمتحدهدرماهدسمبر4۲گردید.

رفتهشدکهباکاهشخشونتهاازهردوطرفگازسر

ریدراردیدکهاینموضوعسببافزایشامیدوگهمراه

سبتبهاحتمالتوافقدرموردکاهشخشونتافغانهانمیان

ردد،گهاکهمنتجبهآغازمذاکراتبیناالفغانیوآتشبس

شد.
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 . تاثیرات درگیری مسلحانه باالی افراد ملکی ۲

 . زنان و درگیری مسلحانهالف
ثرساخت.أدرگیریهایمسلحانهزنانراکماکانشدیداًمت

موردتلفات۱۲۰۲ونامادسامبر،ی۳۱جنوریالی۱از

کهچهارهمجروح(راثبتکرد۸۵۷کشتهو۳۴۵زنان)

 سال نسبتبه افزایشرا میدهد.۲۰۱۸درصد نشان

۱۴۸موردتلفاتزنان)۶۵۸عناصرمخالفدولتباعث

درصدمجموعتلفات۵۵مجروح(شدندکه۵۱۰کشتهو

نیروهایطرفدار تشکیلمیدهد؛ دولتباعثزنانرا

مجروح(شدند۲۶۱کشتهو۱۷۲موردتلفاتزنان)۴۳۳

.تبادلآتشدرباشدرصدتلفاتزنانمید۳۶کهبیانگر

ازطرفهاییجریاندرگیریهایزمینیکهبههیچیک

موردتلفات۱۰۰،باعثهمشخصدرگیرینسبتدادنشد

4۳.هاستمجروح(گردید۸۱کشتهو۱۹زنان)

 تلفد۲۴افزایش در رصدی زنان حمالتبواسطهات

وهمچناناف ۴۸زایشانتحاریبهشمولحمالتپیچیده

از استفاده درصدیبرخاستهازحمالتغیرانتحاریبا

درصدیدرتلفاتزنان۱۴موادمنفجرهتعبیهشدهکاهش

درصدیبرخاستهاز۹ناشیازحمالتهوائیوکاهش

ناماچهارمورد.یواستدرجگردیدهدرگیریهایزمینی

کهطیآنطالبانبهاساسهنقضحقوقبشریراثبتکرد

تمعدلیخود،زنانرابهاتهامزنایاداشتن"روابطسیس

غیراخالقی"موردمجازاتقراردادند.درسهمورداز

رویدادهایفوق،زنانشالقزدهشدندودریکمورد

.هاستدامشددیگر،یکزنبهاتهامفرارازمنزلاع

خانمتوسططالباناعدامشد،بهکیآنیکهطیدادیرو

تیوالکوهستانیولسوالدر۲۰۱۹نوامبر۲۲خیتار

آنمردکیدادیرووقوعازقبلشب.افتاداتفاقابیفار

مرکزمنظوربهراخانم در دولت مسئولین با مالقات

منظو به خانم راداریولسوالیکوهستانهمراهیکرد؛

دادخواهیبرایاینکهشوهرشباخانمدیگرازدواجکرده

دهبود،بهمرکزاداریولسوالیواوراازخانهبیرونکشی

مراجعهکرد.هنگامیکهاینمردوخانمدرراهبودند،

باششانومحلبوداگرفتهوبهطالبانهردویشانر

نامبازگرداندهوآنهارابراییکشبدرمنزلولسوال

نظر بگیرد که من زن عروسی شده بودم و   "پسر کاکایم من را اختطاف و باالی یک فرمانده طالبان فروخت بدون اینکه در

از شوهر نخست خود چهار ماه حمل داشتم. روزی که من نخستین فرزند خود را به دنیا آوردم، فرمانده طالبان امر کرد که 

به اساس قانون شرعی، این یک امر غیر قابل قبول بود. طفل در  –فل نبود فرزند من از بین برده شود چرا که وی پدر ط

بل چشمانم مورد شکنجه قرار گرفت. بعد از والدت، من توانائی حرکت را نداشتم و بیچاره بودم و نتوانستم دختر خود مقا

شنیدم. آنها فکر را نجات دهم. من فقط صدای گریه وی را که ناشی از درد شکستن دست و دور دادن گردن طفل بود، می 

من رها کردند. دخترک کوچکم از این شکنجه زنده ماند ولی روز بعد جان   کردند که طفل از بین رفته و جسد او را در مقابل
سپرد. من تحت فرمان فرمانده طالبان باقی ماندم و تمام خانواده وی مرا شکنجه می کردند. از من به عنوان برده استفاده 

گامی که بیمار گشتم، مرا  تمام کار های خانه را انجام دهم. وضعیت صحی من خراب تر شد و هن می شد و مجبور بودم

فرستادند که با والدین خود زندگی کنم و در آنجا به کندی صحتمند شدم. زمانی که مطلع شدم که والدینم آماده بودند تا مرا 

. خوشبختانه، من به موقع نجات داده شدم و به شفاخانه  دوباره نزد فرمانده طالبان بفرستد، من اقدام به خودکشی کردم

دم و بعداً به خانه امن زنان انتقال یافتم. من میدانم که اگر دوباره برگردم، والدینم مرا دوباره نزد فرمانده طالبان  منتقل گردی

 خانمسیویکسالهکهقربانیاختطافطالباندروالیتبادغیسشد.       می فرستد. 
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ولسوال فیصله اساس به کردند. نگهداری طالبان نهاد

لبانورضایتپدرخانمکهیکیازاعضایطالبانبود،طا

اعضایطالبانخانمرابه"اتهام"فرارازمنزلاعدامکرده

زدند.شالق۴۰ومردرا

بهگونهنامتناسب تاثیراتوسیعتردرگیرینیززنانرا

مرتاثیراتمنفیرویبهرهگیریازمتاثرساختهکهاینا

ورفتوآمدیکسلسلهحقوقاساسیبهشمولآزادی

دسترسیبهآموزش،خدماتصحیوعدالتداشتهاست.

معرض در را زنان نیز خانواده مردان دادن دست از

فقروخشونتقرارمیدهدزیرامرداناهمیتتبعیض،

انوادههاادیخاقتص–زیادیدرزندگیوامنیتاجتماعی

درافغانستاندارند.مشخصاً،درگیریها،بیجائیاجباری،

ازدستدادنمعیشیتودسترسیمحدودبهخدماتابتدائی

و محافظت به مبرم نیازم زن قربانیان که شده باعث

44هباشند.مساعدتداشت

 



کهیونامابهثبتقضایایخشونتهایجنسیعلیهزنان

 درگیری از تبودههاناشی دهد. می ادامه اینأ، ثیرات

ازاثرنورمهایسنتی رویقربانیانبهویژه رویدادها

جامعه،میتواندمخربباشد.برعالوهپیامدهایفزیکی

اعضای ترد و طعن مورد معموالً قربانیان روانی، و

خانوادهوجامعهقرارمیگیرند.بنابراینعوامل،بهنظر

م قضایای که رسد ی علیه جنسی اکثراًخشونت زنان

گزارشنمیشودوفرهنگمعافیتازمجازاتبهعنوان

یکنورمباقیماندهاست.

یونامایکباردیگراذعانمیداردکهدولتافغانستان

مکلفاستکهپالنملیعملدرموردقطعنامهشماره

لحودرموردزنان،صشورایامنیتمللمتحد۱۳۲۵

تمویلوتطبیقنمایدتازنانودخترانرامالًکاراامنیت

دربرابرنقضقانون،پالیسیواجرااتمحافظتنماید.

 مهم ترین عوامل تلفات زنان

 

 در نتیجه جنگ های زمینی

 اد انفجاری تعبیه شده ی انتحاریدر نتیجه مو

 در نتیجه مواد انفجاری تعبیه شده ی غیر انتحاری

 در نتیجه حمالت هوایی
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 ب. اطفال و درگیری مسلحانه

افغا در ازاطفال ناشی شدید آسیب معرض در نستان

درگیریهایدوامداربهشمولقتلومجروحیتبرخاسته

ادمنفجرهتعبیهازبقایایموادانفجاریازدورانجنگ،مو

شدهوحمالتهوائی،استخدامواستفادهتوسططرفهای

درگیریبرایفعالیتهایجنگییاحمایوی،بهرهکشیو

چهبازی،قراردارند.نیروهایتجنسیبهشمولبخشون

طرفداردولتوعناصرمخالفدولتبهخاطرخشونت

ضمیمه شامل اطفال، علیه جدید ساالنههای گزارش ی

سرمنشیدرمورداطفالودرگیریهایمسلحانهگردیده

 45اند.

شاخهخراسانکهتوسط۲۰۱۹آگست۱۷مورخقبلازطلوعآفتابدرحومهکابل،اقاربدرسوگدفنقربانیانینشستندکهیکروزپسازحملهانتحاری
فردملکیدراینحملهکشتهشدندکه۹۱یبهخاکسپردهشدند.درمجموع،درحضیرهدرجریانمراسمعروسیصورتگرفت،دولتاسالمیعراقوشام

 مرگبارترینرویدادتلفاتملکیدرطولسالحسابشد.عکساز:اندریوکویلتی
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درسال۳۰اطفال ملکیرا مجموعتلفاتافراد درصد

تشکیلمیدهدکهدودرصدبیشترازآمارسال۲۰۱۹

از۲۰۱۸ ،۲۰۱۹دسامبر۳۱جنوریالی۱میباشد.

 )۳۱۴۹یوناما تلفاتاطفال ۸۷۴مورد و ۲۲۷۵کشته

کهسهدرصدافزایشرانسبتبههکردمجروح(راثبت

درصدکلتلفات۲۹نشانمیدهد.دختران۲۰۱۸سال

درصداین۷۱اطفالراتشکیلمیدهددرحالیکهپسران

دهد. می تشکیل را بنابر46تلفات اطفال تلفات افزایش

انتحاریویافزایشدراستفادهازموادمنفجرهتعبیهشده

کاهشمخالفدولتمیباشدکهغیرانتحاریتوسطعناصر

تحتشعاعقراربواسطهتلفاتاطفال حمالتهوائیرا

موردتلفات۱۵۳۵عناصرمخالفدولتباعث.هاستداد

( ۳۲۱اطفال و ش۱۲۱۴کشته بیانگرهدمجروح( که

درصدیمیباشددرحالیکهنیروهایطرفدار۱۴افزایش

۶۲۴هوکشت۴۰۸موردتلفاتاطفال)۱۰۳۲دولتباعث

کهنشاندهندهدودرصدافزایشمیباشد.همجروح(گردید

موردتلفاتاطفال)هشتکشته۳۹یوناماباابرازنگرانی

منسوبگلولهباریهایسرحدیمجروح(ناشیاز۳۱و

بهنیروهاینظامیپاکستانرادروالیتهایکنر،زابل

کهکهبیشازدوبرابرآماریاستهنمودثبتوخوست

۷۸اطفالکماکاناکثریت)4۷ثبتشدهبود.۲۰۱۸درسال

دوران از انفجاری مواد بقایای از ناشی تلفات درصد(

جنگوماینهایزمینیراتشکیلمیدهندکهتعدادآن

ب و۱۱۳تلفاتملکی)۴۰۳ه می۲۹۰کشته مجروح(

 این سالآرسد. کاهشنسبتبه درصد پنج بیانگر مار

میباشد.۲۰۱۸

 اطفال تلفات عامل نیتر مهم

 

 در نتیجه جنگ های زمینی

ی تعبیه شده ی غیر انفجاردر نتیجه مواد 
 انتحاری

 در نتیجه مواد انفجاری تعبیه شده ی انتحاری

 در نتیجه مواد انفجاری باقی مانده از جنگ

 در نتیجه حمالت هوایی
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درگیریهایزمینیمیانعناصرمخالفدولتونیروهای

ترینعاملتلفاتاطفالباقیمهمطرفداردولتکماکان

درصدتلفاتاطفال۳۹باعثتاکتیکچنانچهاینه؛ماند

استهگردید باعث زمینی های درگیری مورد۱۲۱۳.

کهنشانهمجروح(شد۹۴۳کشتهو۲۷۰تلفاتاطفال)

ًدهنده میباشد.اکثریت۲۰۱۸سالبابهآمارمشاتقریبا

همطلقاینتلفاتازاثرشلیکغیرمستقیمبهوقوعپیوست

.حمالتغیرانتحاریبااستفادهازموادمنفجرهتعبیهاست

تلفاتمهم اصرمخالفدولتدومینعاملتوسطعنشده

موردتلفات۵۷۵باعثتاکتیکمتذکرهچنانچه؛اطفالبود

( ۱۴۷اطفال و شد۴۲۸کشته ومجروح( درصد۱۱ه

نشانمیدهد.۲۰۱۸افزایشرادرمقایسهباسال

مجروح(۳۹۹کشتهو۶۱موردتلفاتاطفال)۴۶۰یوناما

دربواسطه را حمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیده

درصدافزایشرانسبتبه۶۷کههثبتکرد۲۰۱۹سال

۲۰۱۸سال یوناما اینتلفات۳۵۲نشانمیدهد. مورد

هدادمجروح(رابهطالباننسبت۳۳۲کشتهو۲۰اطفال)

افزایش ۳۲۴که سال با مقایسه در ۲۰۱۸درصدیرا

۴۰مورداینتلفات)۹۲نشانمیدهد.یونامامسئولیت

مجروح(رابهشاخهخراساندولتاسالمی۵۲کشتهو

سهدرصدکاهشرادرمقای۳۹کههعراقوشامنسبتداد

نشانمیدهد.۲۰۱۸باسال

روحشد،نشستهدرولسوالیدرهصوفپایانوالیتسمنگانمج۲۰۱۹می۱۰طالبانبهتاریخ(RPG7راکتی)مادریدرکنارپسرسهسالهاشکهازاثرحمله
 مجموع،دراینحملهدوطفلوسهزنکشتهوهفتطفل،دوزنویکمردمجروحشدند.عکساز:محمدعاطفعیاناست.در
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تلفاتاطفالناشیازحمال میزانبلند ازتداوم تیوناما

هوائینگراناست.هرچندتلفاتاطفالبرخاستهازاین

یتلفاتنسبتبهمیزانبیپیشینه۲۰۱۹تاکتیکدرسال

هنوزیونامایافتههایکاهشیافتهاست،۲۰۱۸درسال

۲۰۱۹سالجریانیکدههگذشتهکهدرنشانمیدهدهم

فالباالترینرقمتلفاتاط۲۰۱۸دومینسالیبودکهبعداز

بود اختصاصداده نتیجهحمالتهواییبخود در 4۸.را

۳۴۱حمالتهوائیتوسطنیروهایطرفداردولتباعث

کههمجروح(شد۱۳۰کشتهو۲۱۱موردتلفاتاطفال)

نشانمی۲۰۱۸درصدکاهشرادرمقایسهباسال۳۱

درصد(تلفاتاطفالبرخاسته۶۹دهد.بیشازدوسوم)

بهنیروهاینظامیبین۲۰۱۹رسالازحمالتهوائید

 آمار۲۷المللی، نیروهایهوائیافغانستانو به درصد

باقیماندهبهنیروهاینامشخصطرفداردولتنسبتداده

.هاستشد

پسربود،۱۴لمورداختطافاطفالراکهشام۹یوناما

موردآنبهطالبان،یکموردبه۷نیزبهثبترسانیدکه

ا ملی مسلحپولیس گروهای به مورد یک و فغانستان

.بطورمثال،بهتاریخهاستطرفداردولتنسبتدادهشد

مارچدرولسوالیمرهورهوالیتکنر،اعضایطالبان۲۸

پیوندبهسالهرادر۱۸سالهویکمرد۱۷و۱۶ر دوپس

ادهقربانیاناختطافکردند.اینمنازعهباالیزمینباخانو

۱۲برایبیشازدوهفتهدربندبودندوبهتاریخدوپسر

بهتاریخ اپریلپسازوساطتبزرگانمحلرهاشدند.

تهپوروالیتکنر،گروهیازااکتوبر،درولسوالیو۲۳

فردملکیبهشمولچهارطفله۱۰طالبان ۱۴شتتا

سالهراهنگامیبازداشتکردندکهاینافراددرحالسفر

شانبودند.آنهامتهمبهحمایتهایسویخانهموتربهبا

ازشاخهخراساندولتاسالمیعراقوشامدرآنمنطقه

بودند.ایناطفالدرهمانروزآزادشدنددرحالیکهافراد

ربندبودند.بزرگسالالیزمانتهیهاینگزارش،د

 در مورد محافظت داخلی پیشرفت ها در ساختار حقوقی 

 اطفال از

قانونمحافظتموادمارچ،رئیسجمهورغنی۵تاریخبه

حقوقطفل)قانونطفل(راازطریقفرمانتقنینیشماره

فردیتعریفاینقانونطفلرا4۹(تصویبکرد.۳۶۲)

 که میکند ۱۸سن نکردهسالگیرا "تکمیل" باباشد.

خاطربراه"نقشهیهاتیاولواینقانونیکیازتصویب

؛نقشهقانونیبخودگرفتشکل۲۰۱۴"برنامهعملتطبیق

به۲۰۱۱ل راهمذکوراقداماتبرایتطبیقکاملپالنعم

منظورختماستخدامواستفادهازاطفالدرنیروهایملی

ورهمچنانامنیتیافغانستانراتوضیحمیدهد.پالنمذک

شاملاحکامپیرامونمنعبچهبازیواستخدامواستفاده

می۲۰۱۸سالجدید طفالدرمطابقتباکودجزایازا

باشد.یونامابهگونهفعالبادولتدرتماسبودتاازتلفیق

آناطمینانحاصلگردد.

حقوقاطفالرابهمحافظتازقانوناطفالکمیسیونملی

وظیفهومرئیسجمهورنیزایجادکردکهریاستمعاوند

آنرعایتومحافظتازحقوقطفل،نظارتوارزیابی

تطبیقاحکاماینقانون،وحصولاطمینانازهماهنگی

سساتدولتیوغیردولتیذیربطمیؤمیانوزارتهاوم

تاریخ به تخنیکیملی۲۲باشد. کمیته تحتاکتوبر، که

بود،براینخستینبارگردیدهایجادکمیسیونفوقالذکر

تدویرجلسهدادتاپالنعململیرابهمنظورتطبیققانون

طفلتهیهنمودهومیکانیزمنظارتیجهتحصولاطمینان

ازتطبیقکاملاینقانونراایجادنماید.

انباآنهم،تالشهابرایتصویبقانوناطفالتوسطپارلم

که–ریاستجمهوریروزپسازفرمان۳۰درخالل-

موفقانهنبودهاست.بهتاریخ5۰درقانونتصریحشدهاست،

دسامبر،ولسیجرگهفرمانتقنینیمذکوررابهبحث۹

گرفتوتعریفحقوقیطفلراموردتعمققرارداد.در

حالیکهطرفدارانتصویبفرماناستداللکردندکهتعریف

وقطفلمللمتحدبایددرهمخوانیباکنوانسیونحقطفل

قرارداشتهباشد،مخالفیناینقانون–سال۱۸زیرسن–

احکامشرعی اذعانداشتندکهاینتعریفدرتناقضبا

عالیم تعریفمیکند طفل فردیرا چنانچه دارد قرار

ترک بلوغیتدرویدیدهنشود.مخالفینتاالرجلسهرا

تقنینیراحالیکهسایراعضایپارلمانفرمانکردنددر

ف ها بعد نصابتصویبکردند؛ که حینجلسهیصلهشد

فاقداعتباروازاینجهتآراءهرایگیریتکمیلنبود

شناختهشد.
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استخدام و استفاده از اطفال توسط طرف های . ۱

 مسلحانه  در منازعه  درگیر

امنیتی ملی نیروهای طالبان، توسط اطفال استخدام

گروهایمسل و ادامهافغانستان دولتکماکان طرفدار ح

دارد در . سال به۲۰۱۹طول دولت مخالف عناصر ،

حمایوی جنگیو اطفالبرایمقاصد استفاده و استخدام

در افغانستان امنیتی ملی نیروهای هرچند دادند. ادامه

اطفالپیشرفتهاییداشتند،استفادهجلوگیریازاستخدام

یتوسطاندازهنوتاازاطفالتوسطپولیسمحلیافغانستا

پولیسملیافغانستاندرپوستههایامنیتیبرایمقاصد

جنگیوحمایویبهعنوانیکنگرانیباقیماندهاست.

پسررا۶۴،یونامااستخدامواستفادهاز۲۰۱۹درسال

.ماموریتمللمتحدهاستلتثبیتکردیشماحوزهدر

،سهموردراهطالبانپسرراب۵۸استخدامواستفادهاز

پولیسمحلی به را یکمورد پولیسملیافغانستان، به

افغانستان،یکموردرابهگروهایمسلحطرفداردولت

مشترکاًبهپولیسمحلیافغانستانوگروویکموردرا

.باوجودآن،باهاستولتنسبتدادهایمسلحطرفدارد

طبهمصئونیتتوجهبهحساسیتهاونگرانیهایمربو

یبهپیمانهوسیعاطفال،بهنظرمیرسدکهاینرویدادها

میشوند.دادهکمترگزارش

ثبتکرد را قضایای برایهیوناما را اطفال طالبان که

جاسازیموادمنفجره،انتقالموادانفجاری،همکاریدر

و انتحاری حمالت اجرای استخباراتی، معلومات کسب

درگیری در مسلحانهاشتراک مورد،های و استخدام

داد قرار ااستفاده ه تاریخ به مثال، بطور آگست۲۲ند.

پولیسملی،درشهرجاللآبادوالیتننگرهار،۲۰۱۹

سالهرابهظنشراکتدرقتلشش۱۳افغانستانیکپسر

تنازنیروهایملیامنیتیافغانستانتوقیفکردند.طبق

ازسویاظهاراتمنابع،اینپسرآمو زشهایویژهرا

طالبانبرایازبینبردننیروهایملیامنیتیافغانستان

افتنمودهبهویژههدفقراردادنمنسوبینامنیتملیدری

از پس داشت. فعالیت شهر در ماه چند برای و بود

دستگیریاینپسر،والیوقوماندانامنیهدریککنفرانس

ینقتلهاراپذیرفتهمطبوعاتیادعاکردندکهموصوفا

با مبارزه واحد به برایتحقیقاتبیشتر را پسر آنان و

نماهبهتروریزموزارتامورداخلهانتقالدادندودرهما

مرکزاصالحوتریبتاطفالمنتقلشد.

کهتوسطهیونامایکسلسلهاقداماتمثبترامالحظهنمود

البانبهکمیسیونجلوگیریازتلفاتملکیوشکایاتط

دقضایایمنظورتحقیقواتخاذتدابیراصالحیدرمور

است. شده دستگرفته روی اطفال، استفاده و استخدام

پسرکه۱۴،بهتعداد۲۰۱۹رماهآگستبطورمثال،د

فاریاب والیت تگاب شیرین ولسوالی در طالبان توسط

استخدامومورداستفادهقرارمیگرفت،توسطهیئتبلند

هاینکمیسیونپسازآنرهاشدندکهشکایاتتوسطپای

باشندگانمحلصورتگرفت.هیئتطالباناینپسرانرا

ادوبارهخانوادههایشانتسلیمخلعسالحکردهوآنانر

کهدرآیندهازایننمودندوبهفرماندهانشانهدایتدادند

باآنهم،بهمجردیکههیئتمذکور عملخودداریکنند.

تن۱۲احهراترککردند،بهیوناماگزارشرسیدکهس

اطالبانپیوستهدرحالیکهدوتنازاینپسراندوبارهب

خانوادههایشانبهایرانسفرکردند.باقیماندهبهکمک

یونامااینگزارشراغرضپیگیریباکمیسیونطالبان

.هاستشریکساخت

 افغانستان دولت های پیشرفت از راستاییوناما در

نجملهازطریقفعالیتهایجلوگیریازاستخداماطفالم

واحدهایمحافظتاطفالدرمراکزجلبوجذبپولیس

ایجادشد،۲۰۱۸والیتدرسال۳۴تانکهدرملیافغانس

استقبالمیکند.طبقاظهارتیونیسف،اینواحدهادر

زیرسنبهصفوف۴۳۹مانعپیوستن۲۰۱۹سال فرد

یسملیافغانستانشدهاست.پول

باوجودآن،یوناماکماکانگزارشهاییرامبنیبراستفاده

 و حمایوی و جنگی مقاصد برای اطفال بهاز همچنان

عنوانمحافظوبرایتهیهچایوغذادرپوستههایامنیتی

بهویژهبرایپولیسمحلیوپولیسملیافغانستاندریافت

دخشونتهایرد،اطفالمور.دربعضیمواهاستکرد

در۲۰۱۹جنسینیزقرارگرفتند.بطورمثال،درماهمی

اتهامسالهتوسطپولیسبه۱۳حوزهشمالشرق،یکپسر

شبتحتتوقیفحملتفنگچهبازداشتشد.ویبراییک

پولیسبودهومورداستنطاقپولیسقرارگرفت.درجریان

بدینسو۲۰۱۵ازسالاستنطاق،پولیسدریافتکهاینپسر

توسطفرماندهانپولیسمحلیافغانستانوگروهایمسلح
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طرفداردولتاختطافشدهودراینمدتموردبهرهکشی

مرکزاصالحو موصوفبه  است. جنسیقرارگرفته

جون ماه در و شده منتقل تمام۲۰۱۹تربیتاطفال از

ایناتهاماتبرائتحاصلنمودومحکمهفیصلهکردتا

می پسربهمرکزمحافظتاطفالکهتوسطدولتاداره

اجتماعیدرسطحکاروامورشود،منتقلگردد.رئیس

همخالفتکردهوادعاکردکهاینبافیصلهمحکموالیت

طفلدرفعالیتهایجرمیدخیلبودهوباعثایجادتهدید

نتیجه، در شد. خواهد مرکز این در اطفال سایر برای

مجدداًبهمرکزاصالحوتربیتاطفالمنتقلشد.هنامبرد

قرارجلبفرماندهانپولیسمحلیافغانستانوگروهمسلح

میشوددراینقضیهدخیلهستند،طرفداردولتکهگفته

صادرشدهولیطبقاطالعاتیوناما،اینافرادتاهنوز

توقیفنشدهاند.

درپالنعملیوناماازدولتمیخواهدکهتعهداتخود

۲۰۱۱ استفاده و استخدام ختم بر مبنی دراز اطفال

کامالًعملیسازد.یونامانیروهایملیامنیتیافغانستانرا

شدهتم رسیدگیوجه برای ناکافی های میکانیزم بهکه

نیازمندیهایاطفالیوجودداردکهقبالًشاملنیروهایا

خانهآزادشدند،گروهایمسلحبودند،اطفالیکهازتوقیف

واطفالیکهدرجریانرونداستخدامبهخاطرسنشان

حازصفوفایننیروهاتوسطپولیسونیروهایهایمسل

ایناطفالبدونآنکهپیگیریمناسب؛ساختهشدندخارج

صورتگیرد،کماکاندرمعرضاستخدامیااستفادهبیشتر

قراردارند.

رسیدگیبهاینموضوعاتهرچندیوناماچالشهافراراه

دولتافغانستانرابا،اینماموریتامامیکند،رادرک

هایی راه تا کند می تشویق جهانی جامعه راهمکاری

-جستجوکندکهدسترسیاطفالبهمساعدتهایروانی

اجتماعی،مراقبتهایصحی،تعلیم،آموزشهایحرفوی

افزایشبخشیدهومدآوبرنامههایدر درپیوستنزارا

وادهواجتماعشانمساعدواقعشود.همچنان،شانبهخان

های واحد وظایف که کند می تشویق را دولت یوناما

فالدرقطعاتپولیسملیافغانستانرابسطمحافظتاط

دهدتانظارتپیشگیرانهدرپوستههایامنیتیراروی

دستگیرند،احکامکودجزایجدیددرمورداستخدامو

استفادهازاطفالتوسططرفهایدرگیریوجعلتذکره

و ادعاها وازتحقیقاتموثرتمام نمایند، نافذ هویترا

اطمینانحاصلکنند.پیگیردمظنونین

  منازعه مسلحانهخشونت های جنسی مرتبط به . ۲

 علیه اطفال 

خشونتجنسیعلیهاطفالدرجریاندرگیریهایمسلحانه

گزارشدهیوموردرسیدگیقرارخیلیکمکهدرافغانستان

میگیرد،مایهنگرانیجدیمیباشد.دخترانوپسران

قربانیانخشونتهایجنسیتوسططرفهایدرگیری

بودهودرمعرضآزارواذیت،خشونتوتجاوزجنسی

قراردارند.

،یوناماهشتموردخشونتجنسیباالی۲۰۱۹درسال

کهپنجموردآنتوسطهثبتکردپسروپنجدختررا۱۳

طالبان،دوموردتوسطپولیسملیافغانستانویکمورد

گروهایمسلحطرفدار و افغانستان توسطپولیسمحلی

دولتارتکابیافتهاست.باوجودآن،باتوجهبهمشکالتی

آنمواجه درجریانگزارشدهیبا قربانیانوشهود که

ازهستندوهمچنانچالشهایکهی حینتثبتاینوناما

قضایاازاثرحساسیتهایزیادباآنروبرومیباشندو

نگرانیهادررابطهبهمصئونیتقربانیانوشهود،این

دراینقضایا؛چونمشکلنمیباشدوسعتآماربیانگر

فرهنگسکوتحکمفرمامیباشد.قربانیانبنابراحساس

شدهباالیشانراشرمندگینمیتوانندآسیبهایتحمیل

بهرهکشی،گزارشدهند؛اکثرآنهابهخاطرقربانیبودن

در و گیرند می قرار مالمتی مورد جنسی تجاوز و

ماعتردصورتیکهاینادعاهابرمالشوند،معموالًازاجت

میشوندیاحتیموردتهدیدقرارمیگیرند.

جنسییوناماکماکانگزارشهایبهرهکشیوسوءاستفاده

کههرادریافتنمود5۱ازبچههابهشمولعملبچهبازی

دالیلیتوسطنیروهایملیامنیتیافغانستانارتکابیافتند.

هایعدمپاسخگوئیدربرابرچنینجرایم،حساسیتمانند

فرهنگی،نیازبرایمحافظتبازماندگان،بدنامیوترداز

بهش مولبچهاجتماع،خشونتهایجنسیعلیهبچهها

اینجرایمکهباعثشدهکهایننگرانیایجادشودبازی

کمترگزارششدهوکمتربهآنرسیدگیصورتگرفته

یونامادولتافغانستانراتشویقمیکندکهقوانین5۲است.
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جزایجدیدراقانونوپالیسیهایمرتبطبهشمولمفاد

تطبیقکهعملبچهبازیراجرممیپندارد،بهگونهکامل

نمودهومرتکبینآنراموردپیگردقراردهد.همچنان،

ازمبرماستکهآگاهیودرکعامهدرموردبچهبازینی

قانونبهعنوانیکعملزشتوعملجرمیکهبهاساس

زاقابلمجازاتمیباشد،ازطریقبرنامههایمناسبج

احساسسازیارتقاءدادهشود.برعالوه،یونامادولتر

محافظت مورد در ویژه به ها پالن تطبیق راستای در

بردنسط اقداماتبرایبلند اتخاذ و حقربانیانوشهود

ترغیب پذیرشقربانیانخشونتهایجنسیدرجامعه،

میکند.

چه–اطفالهیعلیجنسیانواعخشونتهاریوساوزتجا

یالمللنیبنورمهایحقوقبشرینقضجد–پسرایدختر

محسوبیالمللنیبشردوستانهبحقوقحیبودهونقضصر

م شده اساس به تواند. حقحقوقی اطفال المللی، بین

اولین عنوان به دولتافغانستان و دارند محافظتویژه

م بشری،ؤمرجع حقوق ترویج و محافظت برای ظف

مکلفاستکهاقداماتبرایمحافظتآنهادربرابرهر

ر و فزیکی خشونت استفادهنوع سوء شمول به وانی

رارویدست54وهمچنانشکنجهوبدرفتاری5۳جنسی

طالباننیزدرساحاتتحتکنترولشانمکلفیتگیرد .

دادگاه جهتمحافظتقربانیانوبه تدابیریرا تا دارند

کشیدنفرماندهانشانکهباعثاینآسیبشدهاند،روی

دستگیرند.

 معارفروی  ثیرات درگیری مسلحانهأج. ت

 به دسترسی حق جریانمعارفاطفال در منجمله را

درگیریدارند.باآنهم،اینحقمعموالًدرجریاندرگیری

حمالتو گسترده، ناامنی آن عامل که گردد نقضمی

تهدیداتمستقیمباالیمکاتب،معلمینودانشآموزان،و

از یوناما باشد. می مکاتب از نظامی استفاده همچنان

باأت درگیریهایمسلحانه الیآموزشبهثیراتناگوار

ویژهدخترانکماکاننگراناستزیراحینروبروشدن

از استکه ممکن بیشتر دختران ناامنی، و خشونت با

مکاتبدورباشند.اینمهماستکهمکاتببهعنوانمحل

محافظت،مصئونبرایآموزشتماماطفالدرافغانستان

شود.

وردیم۷۰،یوناما۲۰۱۹دسامبر۳۱الیوریجن۱از

هاست.ثرساختأکهدسترسیبهآموزشرامتهراثبتکرد

قتل،،اینمواردشاملحمالتعمدییااتفاقیباالیمکاتب

تهدیداتعلیهونیزمجروحیتواختطافپرسونلمعارف

اماکنوکارمندانمعارفمیشود.درجریانرویدادهای

معارفرا پرسونلأمتکه چهار مجموع در ساخت، ثر

همچنانگردید؛عارفکشتهشدوچهارتندیگرمجروحم

۵۲تندیگرمجروحشدند.بهتعداد۲۹متعلمکشتهو۹

کارمندمعارفاختطافشدند.اکثررویدادهایکهسکتور

ثرساخت،درحوزههایشرقیومرکزیأمعارفرامت

وقوعپیوستکهبهتعقیبرویداددرهرحوزه(به۱۸)

شمالشرقی آنحوزه اینآمار۱۲با دارد. قرار رویداد

نشان۲۰۱۸رادرمقایسهباسالیکاهشقابلمالحظه

 که دهد طیمی یوناما که۱۹۲آن ثبتکرد را مورد

موردخشونت۹۲شاملوهثرساختأسکتورمعارفرامت

اتبیکهبههایمرتبطبهانتخاباتمیشودکهباالیمک

عنوانمراکزرایدهیاستفادهشدند،صورتگرفت.

 نگرانیوناما حمالتطالباندرطولسال بلند آمار از

اطفالواماکنوکارمندانمعارفحمالتمتذکره.است

،یوناما۲۰۱۹.درجریانسالهاستثرساختأراشدیداًمت

بهمکتبراکهدرنتیجهعملیاتهایطالبان۲۴تخریب

ثبتکرد استوقوعپیوست، تاریخه به بطورمثال، .۱

 پیچیده۲۰۱۹جوالی حمله طالبان بخشی، باالی را

اجراءلوژستیکوانجنیریوزارتدفاعدرشهرکابل

کردند.پسازانفجارموادمنفجرهجاسازیشدهدرواسطه

تاثیرزیادیروی ورودیساختمانکه دردروازه نقلیه

کینومکاتبدرآنحوالیداشت،حملهکنندگانمنازل،دکا

واردساختمانشدهوآتشگشودند.دوحملهیپیادهباپا

کنندهکهلباسملکیبرتنداشتندوباسالحکالشینکوف

مسلحبودند،درمنزلفوقانیساختمانهمجوارکهمنزل

دانشآموز۳۰۰تقریباًوتحتانیآنمکتبخصوصیبود

در.موضعگرفتنمصروفدرسبودند،درصنوفشا

باهمراهیملکمردششوپسرکیات،یعملنیاانیجر

۷پسر،۲۱)یملکفرد۱۴۴وکشتهکنندهحملهچهار

درمجموع،.شدندمجروح(زن۱۵ومرد۱۰۱دختر،

صنوفدرسی–ثرشدأششمکتبازاثرانفجاراولیمت
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فتند.اگراینانفجارآسیبدیدندومواددرسینیزازبینر

آنساختمانقرارداشتآسیبتانکتیلراکهدرنزدیکی

طالبان شد. می بیشتر تخریبممکن میزان میرساند،

55مسئولیتاینحملهرابهعهدهگرفتند.

معارفراوکارمندانسیساتأاصرمخالفدولتنیزتعن

 یوناما دادند. قرار هدف مورد مستقیماً و ۲۹عمداً

کهدرآنعناصرمخالفدولتهراثبتکرد56دادیروی

عمداًموردحملهقراردادندمکاتبیاکارمندانمعارفرا

اختطاف مکاتب، کشیدن آتش به شامل موارد این که

،بهشکلجبریسیساتآموزشیأمسدودکردنتمعلمین،

وحمالتمستقیمباالیشاگردانوکارمندانمعارفمی

دروالیتپروان،۲۰۱۹ریل،درجنوبطورمثا5۷شود.

معلمرادرپاسخبهتصمیمدولتمبنیبرتغییر۴۹طالبان

این کردند. اختطاف معلمین، معاشات پرداخت سیستم

طریقوساطتبزرگانمحلرهامعلمیندوروزبعداز

۲۰۱۸شدند.اینرویدادبهتعقیبرویکردیکهدرسال

دولتتوسطعناصرمخالفحمالتوتهدیدات–ایجادشد

سیساتوکارمندانمعارفدرپاسخبهیکسلسلهأباالیت

بهوقوعپیوست.ازجنوریالیاپریل–اقداماتدولت

عم۲۰۱۹ تهدیدات و حمالت یوناما مکاتب، باالی دی

نیزثبتکرد را دروالیتفراه استدخترانبهویژه .ه

 مالحظه کهیوناما حاحتنموده که باالیهنگامی مالت

مشخصاًدخترانومکاتبدخترانهراهدفنمیعارفم

ثرمیأگیرد،آنهاازاثرخشونتهابهگونهنامتوازنمت

تمایلکمترشوندزیراوالدینشانمعموالًنسبتبهپسران

دارندکهدخترانشانرابهمکتببفرستند.

تثبیتکردکه5۸رویدادی۱۱،یوناما۲۰۱۹درسال را

ریاستامنیتنیروهایهشمولروهایطرفداردولتبنی

ملی،پولیسملیافغانستان،ونیروهاینظامیبینالمللی

سیساتمعارفشدند.بطورمثال،بهتاریخأباعثتخریبت

درولسوالیشیرزادوالیتننگرهار،۲۰۱۹جوالی۳۰

ریاستامنیتملیکهموردحمایتهوائیقرار۰۲قطعه

مخالفیناتتالشیشبانهرادرپاسخبهحملهداشت،عملی

رویدستگرفت.درجریاناینعملیات،نیروهایقطعه

کردند،۰۲ تالشی را لیسه یکبابمکتب امنیتملی

چشماندومحافظآنمکتبرابستهوآنهاراباخودبردند،

بعداًآنانرارهاکردند.نیروهایطرفداردولتچهارو

خریبباالیمکاتباجراءکردندوباعثتحملههوائیرا

حویلی،۱۲ کتاب، الماری اداری، دفاتر صنفدرسی،

دیوارهایاحاطه،تشنابها،چاهآب،دروازهورودیو

سایراسبابواشجارشدند.اینمکتبخدماتآموزشیرا

دانشآموزدختر۳۲۵دانشآموزبهشمول۱۳۳۷برای

فراهممیسازد.

زخشونتببهمکاتبراکهناشیارویدادآسی۲۱یوناما

هایمرتبطبهانتخاباتدرروزانتخاباتریاستجمهوری

عمدتاًبرخاستهازاستفادهبود،ثبتکرد؛اینخشونتها

توسطعناصرمخالفدولتبود. سالحهایغیرمستقیم

دولتدرروزانتخاباتصنوفدرسیتماممکاتبدولتی

کارخطراحتمالیآسیببهاطفالرارالغوکردکهاین

کهازحمالتمستقیمباالیمکاتبیناشیمیشدکهازآنها

بهعنوانمراکزرایدهیاستفادهمیشد،کاهشبخشید.

باآنهم،ساختمانمکاتبازاثرحمالتمستقیموتصادفی

آسیبدیدواینامرباعثکاهشدسترسیاطفالبهمعارف

دفضایناامنینزددانشآموزانشد.شدهوباعثایجا
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بشردوستانهبینالمللیحافظحقدسترسیاطفالبهحقوق

یوناما5۹معارفدروضعیتدرگیریمسلحانهمیباشد.

ازتمامطرفهایدرگیریمیخواهدتادانشآموزان،

ت و افراد عنوان به را مکاتب و ملکیأمعلمین سیسات

استفاده از و نمایند آأتمحافظت برایسیسات موزشی

مقاصدنظامیخوددارینمایند.یونامابهدولتافغانستان

اساس به که هایحقوقبشریادآورمیشود بیننورم

المللیمکلفیتداردتاازحقدسترسیاطفالبهمعارف

اطمینانحاصلنمایدونیروهایملیامنیتیافغانستانرا

مکاتبمص اعالمیه تا کند می مراترغیب را عاتئون

 نمایند.



 د. تاثیرات درگیری مسلحانه باالی خدمات صحی

درگیریهاکماکانباعثمحرومیتافرادازدسترسیبه

،۲۰۱۹خدماتابتداییصحیشد.ازجنوریالینوامبر

اثر از تاسیساتصحی تخریب و اجباری شدن مسدود

رویدادهایمرتبطبادرگیریهایمسلحانهباعثشدکه

ساعتضایع۲۴۰۰۰برایتقریباًعرضهخدماتصحی

6۰وعدهمالقاتصحیازدستبرود.۴۱۰۰۰شدهو

رویدادیراثبتکردکهخدمات۷۵،یوناما۲۰۱۹درسال

اینرویدادهاشاملحمالتمستقیم،صحیرامتاثرساخت

و پرسونلصحی حمالتباالیتاسیساتو به تهدید یا

تاسی به تصادفی آمارآسیب این شود. می صحی سات

نشانمیدهدکهطی۲۰۱۸افزایشرادرمقایسهباسال

 یوناما رویداد۶۵آن درچنین بود. ثبترسانیده به را

تندیگرمجروح۳۴،کارمندصحیکشته۱۳مجموع،

رویداد۵۷.یوناماگردیدندکارمندصحیاختطاف۳۵و

بهطالبان،دورارویداد۵۳،رابهعناصرمخالفدولت

به را درصد دو داعشو خراسان شاخه به را رویداد

۱۷.یوناماهاستعناصرنامعلوممخالفدولتنسبتداد

نیروهایطرفداردولت به را راویکمورد6۱رویداد

مشترکاًبهنیروهایطرفداردولتوعناصرمخالفدولت

نسبتدادهاست.

یپسازر،درساحهیکهقباًللیسهعالیپپنبودولدرولسوالیدهباالیوالیتننگرهادرفضایبازدرحالفراگیریتعلیم ،اطفالمکتب۲۰۱۹درمارچ
 عکساز:نورهللاشیرزاده  درگیریهایشدیدمیاننیروهایملیامنیتیافغانستانوشاخهخراسانداعشبهمخروبهمبدلشدهاست.
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هایطالبانبرایهدفیوناماازافزایشحمالتوفعالیت

اتوکارمندانمحافظتشدهصحیبهشمولگیریتاسیس

و چپاول ها، آمبوالنس ضبط واکسیناتوران، اختطاف

درسالد.مسدودساختناجباریکلینیکهانگرانمیباش

درحالیکههچنینرویدادراثبتکرد۵۳یوناما،۲۰۱۹

۱۹هموردمیرسیدک۳۱اینآماربه۲۰۱۸درسال

به.بطورمثال،هبودموردآندرحوزهشرقیاتفاقافتاد

 والیتننگرهار،۱۲تاریخ ولسوالیشیرزاد در نوامبر

طالبانیککلینیکرابهرویباشندگانمحلپسازآن

امنیتی ملی نیروهای با درگیری جریان در که بستند

افغانستانوشاخهخراسانداعشمتقبلتلفاتسنگینشدند

اکتوبر۲۸بهمراقبتصحینیازپیداکردند.بهتاریخو

درولسوالیآقچهوالیتجوزجان،جنگجویانطالبباالی

متعاقباًازشفاخانهولسوالیحملهوآنرااشغالکردندو

آنبهمقصدنظامیتاهنگامیاستفادهکردندکهنیروهای

رولخودملیامنیتیافغانستاندوبارهآنشفاخانهرابهکنت

ملکیو فرد شدندو باعثکشته اینحمله آوردند. در

.مجروحیتدوتندیگرازاثرشلیکسالحسبکگردید

ساختمانشفاخانهاندکیآسیبدید.

تاسیساتصحیازاثرخشونتهایمرتبطباانتخاباتدر

هرچند جریانانتخاباتریاستجمهورینیزمتاثرشد

ایسهبامکاتبنهایتاندکبود.میزاناینخساراتدرمق

بعضیازمراکزرایدهیدرکلینیکهایصحیایجاد

قرارشدهبودکهاینتاسیساترادرمعرضخطرحمالت

جریانانتخاباتریاستجمهوری،یوناماسهمیداد.در

رویدادیراثبتکردکهتاسیساتصحیرامتاثرساخت.

 هایرا رویداد تعدادیاز نیروهاییوناما که ثبتکرد

بهشمولنیروهایخاصریاستامنیت،طرفداردولت

ملیعملیاتهایتالشیرادرداخلتاسیساتصحیبه

انداختندکهعرضهخد وراه اخاللکرده ماتصحیرا

۹/۸منجربهتلفاتافرادملکیشد.بطورمثال،درشب

وردک، میدان والیت دایمیرداد ولسوالی در جوالی

یروهایخاصامنیتملیعملیاتیراباالیکلینیکصحین

هتوسطکمیتهسویدنبرایافغانستانتمویلمیشد،اجراک

دربیرونساختمانمحافظرامردکردند.ایننیروهایک

بهضربگلولهازبینبردندوداخلساختمانشدهوتالشی

مرداطاقبهاطاقراانجامدادند.نیروهایامنیتملیدو

راازساختمان–یکمحافظویککارمندالبراتوار–

بیرونکشیدندودیگرانراهشداردادندکهداخلساختمان

زدهدقیقه،صدایشلیکشنیدهباقیبمانند.بعدازدهالیپان

ًدر کارمندالبراتوارومحافظتقریبا واجساد ۲۰۰شده

رهردویمتریکلینیکدرحالیپیداشدکهگلولهبهس

مرگسهتنراشاناصابتکردهبود.یونامادرمجموع

۱۳تثبیتکرد.طوریکهگفتهمیشود،طالبانبهتاریخ

درسهکلینیکرا۴۲اد،جوالیودرواکنشبهاینروید

محلمختلفتحتکنترولشاندروالیتمیدانوردک

تقریباًبراییکهفتهبستند.

۲۰۱۹استکهطالباندراپریلمشخصاًمایهنگرانیاین

ایراصادروطیآنفعالیتهایسازمانجهانیاعالمیه

صحتراممنوعاعالننمودهوادعاکردندکهکارمندان

زمان[درجریانکمپاینواکسیناسیون"فعالیتهای]اینسا

آنهاممنوعیتباالیفعالیت6۲مشکوک"راانجاممیدهند.

هفتهاخیرماهسپتامبربهگونههایواکسینپولیورادر

مشخصاً،تطبیقواکسینپسازمشروطبرطرفکردند.

آنزمانصرفدرمراکزصحیاجازهدادهشدهاستو

یکمپاینواکسیناسیونخانهبهخانهتاهنوزممنوعیتباال

الی برجاست. قضیهمثبت۲۸دسامبر،افغانستان۳۱پا

آندرمناطقیگزارشمورد۲۳پولیوراگزارشدادکه

مشکلشدهکهواکسیناتوراندرامردسترسیبهاطفالبا

های فعالیت ممنوعیت، وضع دلیل به بودند. مواجه

واکسیناسیوندرربعد تطبیق۲۰۱۹وم گونهمحدود به

شد.پسازرفعممنوعیتدرماهسپتامبر،چهارکمپاین

ونبیرونازباآنهم،واکسیناسی،واکسیناسیونتطبیقگردید

قابلحیصرفدرمحالتغیرقابلدسترسمراکزص

 بودتطبیق برعالوه، واکسیناسیون. تکمیلی های فعالیت

تیمهایمانندجلوگیریدرمحالتغیرقاب لدسترسبا

واکسیناسیون تطبیق سازی، ایمن تقویت دایمی، انتقالی

ازسایرفرصتها استفاده توسطتیمهایصحیسیار،

کمپاینهایسرخکانبرایواکسینپولیودرمناطقمانند

غیرقابلدسترستطبیقمیشوند.

و بیمار افراد المللی، بین بشردوستانه قانون اساس به

ایدتداویومراقبتهایراکهنظربهحالتشانمجروحب
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نیازدارند،دریافتنمایندوطرفهایدرگیریمکلفیت

کنرابهمنظورمحافظتآنهادارندتاهرنوعاقداماتمم

این، بر افزون گیرند. دست روی بدرفتاری برابر در

مانند وسایط، شمول )به صحی پرسونل و تاسیسات

ًآمبو درمعالجهافرادبیمارومجروحالنس(کهمشخصا

بایدمصئونباشند. ازهرنوعحمله بر6۳دخیلهستند،

رافغانستاننیزمبنایقانونبینالمللیحقوقبشر،مردمد

خدماتفزی به دسترسی دارایدارایحق روانی و کی

جریان در باید که هستند ممکن های معیار بلندترین

64دد.درگیریمسلحانهنیزعرضهگر

 .  مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ـه

همهسالهصدهافردملکیدرافغانستانازاثربقایایمواد

اخیروسابقآسیبمیبینند.انفجاریازدورانجنگهای

لتعدادزیادیازاینتلفاتازطریقماینپاکیموثر،قاب

از ،۲۰۱۹دسامبر۳۱جنوریالی۱پیشگیریهستند.

۳۷۱کشتهو۱۴۹موردتلفاتافرادملکی)۵۲۰یوناما

مجروح(ناشیازموادانفجاریباقیماندهازدورانجنگ

رادرمقایسهباسالراثبتکردکهششدرصدافزایش

نشانمیدهدوبرعکسروندنزولیمیباشدکه۲۰۱۸

65تهجریانداشت.دردوسالگذش

اطفالکماکانبهگونهنامتناسبتوسطموادانفجاری

دندکهبیانگریکیازباقیماندهازدورانجنگمتضررش

،۲۰۱۹عواملعمدهمعلولیتاطفالمیباشد.درسال

۲۹۰کشتهو۱۱۳موردتلفاتملکی)۴۰۳اطفالبا

درصد۷۸تقریباًپسرمیشود،۳۶۰مجروح(کهشامل

کلتلفاتملکیناشیازموادانفجاریباقیماندهازجنگ

انفجاریراتشکیلدادند.اطفالیکهازبرخوردبامواد

مخربجانبهسالمتبردند،تاثیراتجنگباقیماندهاز

ایناطفالموجودمیباشدودوامدارآنرویزندگی

آنهایکیازاعضاءیابینائیخودراازدستدادهزیرا

اندویامجروحیتجدییاصدمهروحیدیدهاند.

اطفال آن طی که کرد ثبت را متعددی قضایای یوناما

هنگامیآسیبدیدندکهباموادانفجاریباقیماندهازدوران

داینموادرابهعنوانجنگبازیمیکردندیاتالشداشتن

بهتاریخآهنپارههایکهنهجمعآورینمایند.بطورمثال،

یک۱۷ کندزRPG7مرمیراکت)دسامبر، شهر در )

هنگامیمنفجرشدکهاطفالباآندرامتدادجادهعمومی

بازیمیکردند.درنتیجهآن،هشتطفل)یکدخترو

قریه مجروحشدند. درآهفتپسر( ناینرویدادایکه

اتفاقافتاد،تحتکنترولطالبانقرارداشت.یوناماروی

بردنسطح بلند آگاهیآگاهیاطفالازخطراتماینو

تلفات افراد ملکی ناشی از مواد 

از جنگ باقی مانده انفجاری  

 مردان

 زنان

 
 اطفال

مجموع کشته شدگان 
 نیو مجروح
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شاندرموردخطراتموادانفجاریباقیماندهازدوران

جنگتاکیدمیورزد.

تقریباًدوسومتلفاتملکیناشیازموادانفجاریباقیمانده

بهطرفهایدرگیری۲۰۱۹سالازدورانجنگدر

تلفاتملکی تعداد بیشترین و شد داده نسبت اخیر های

وعناصرمخالفدولتمشترکاًبهنیروهایطرفداردولت

منسوبگردید.یونامایکباردیگررویخطراتاحتمالی

کهدرحال شده هایبیجا کهخانواده بلندیتاکیدورزد

بالًشاهددرگیریهایبرگشتبهمناطقشانهستندکهق

قتلومجروحیت درمعرضآنقراردارند. بود، شدید

مهخواهدداشتافرادملکیناشیازموادمنفجرناشدهادا

نشانی راستایارزیابی، اقداماتملموسدر اینکه مگر

کردنوپاکسازیاینگونهمواددرساحاتمتاثرازجنگ

رویدستگرفتهشود.

 درگیری های کهطرف دارند انفجاریمکلفیت مواد

یا انتقال پاکسازی، نشانی، جنگرا دوران از باقیمانده

بهتخریبنمایندوهرنوعاقدا ماتپیشگیرانهممکنرا

منظورمحافظتافرادملکیدربرابرخطراتوتاثیرات

آنرویدستگیرند.تالشهایکنونیبهمنظورآگاهی

محافظتمردمضروریدهیدرموردخطراتماینبرای

راستای در دولت دوامدار اقدامات از یوناما باشد. می

باقیماندهازدرموردموادانفجاریاجرایتعهداتخویش

کنوانسیونممنوعیت۵برمبنایپروتوکولدورانجنگ

فبروری۹استفادهازبرخیازسالحهایمتعارفکهدر

نسجامماینپاکینافذشد،استقبالمیکند.ریاستا۲۰۱۸

 منظور به دولت داخل در را هایی مسودهتهیهتالش

 پروتوکول تطبیق در۵"میکانیزم گرفت. دست روی "

توسطنیروهایملی اینمسوده اینگزارش، زمانتهیه

امنیتیافغانستانتائیدوتحتبررسیشورایامنیتملی

ینقرارداشت.یونامایادآورمیشودکهنیروهاینظامیب

المللیمکلفیتدارندتادرراستایحصولاطمینانازاینکه

 پروتوکول های مکلفیت کند،۵دولت می رعایت را

ترغیب.تنمایندمساعد همچنانجامعهجهانیرا یوناما

تاحدممکنادامهدهند. بهارائهمساعدتها میکندتا

این مفاد که خواهد می طالبان از یوناما برعالوه،

سیونرارعایتنمودهوازدسترسیماینپاکاندرکنوان

مناطقتحتکنترولشاناطمینانحاصلنمایند.
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 دولت. عناصر مخالف ۳
 الف. نظر اجمالی

تقریباًدو–کماکانباعثبیشترینعناصرمخالفدولت

کهدرافغانستانشدند۲۰۱۹تلفاتملکیدرسال–سوم

سیببهمردمازاثراستفادهیآاینتلفاتناشیازادامه

ناسبموادمنفجرهتعبیهشدهمعموالًدرمراکزمزدحمنامت

ادامه و درشهرها ملکی افراد عمدی گیری هدف ی

بشردوستانه قانون با باشد.مغایرت می المللی بین ای

خشونتهایعناصرمخالفدولتکمککردتامردمبه

کویژ هنگامی سال سوم ربع جریان در هاه خشونت ه

ایهاوجخودرسید،بهگونهفزایندهمشخصاًتوسططالبانب

۳۱جنوریالی۱ازاحساسناامنیوسردرگمینمایند.

۱۶۶۸موردتلفاتملکی)۶۴۴۷،یوناما۲۰۱۹دسامبر

مجروح(توسطعناصرمخالفدولترا۴۷۷۹کشتهو

یهشتدرصدکاهشدرتلفاتدهندهثبتنمودکهنشان

کاهشدرتلفات66میباشد.۲۰۱۸ملکیدرمقایسهباسال

شمولحمالتافراد ملکیناشیازحمالتانتحاریبه

وهمچناندرگیریهایزمینی اندازهپیچیده ایتحتتا

تاثیرافزایشدرتلفاتافرادملکیبرخاستهازموادمنفجره

اریقرارگرفت.ییغیرانتحتعبیهشده

سالشاهدنوساناتدرتملکیدرجریانروندنزولیتلفا

،تلفات۲۰۱۹منازعاتبود.درجریاننیمهنخستسال

مخالفدولت ]نیمهملکیتوسطعناصر از خیلیکمتر

میان۲۰۱۸نخست[سال بودولیهنگامیکهگفتگوها

طالبانوایاالتمتحده

درربعسومسالبهپیشرفت،خشونتهادرمیدانجنگ

تقریباًنیمیازتلفاتملکیتوسطعناصر6۷یافت.افزایش

مخالفدولتدرجریانربعسومسالبهوقوعپیوست.

با ربعاول،دوموچهارمسالکهاین]ربعسوم[کامالً

ایرادرتلفاتملکیمنسوببهیوناماکاهشقابلمالحظه

متفاوت بودعناصرمخالفدولتثبتکرد، درجریان.

تلفاتملکیرااز،یونامابیشترینآمار۲۰۱۹ربعسوم

زمانیکهثبتسیستماتیکتلفاتملکیراآغازکرد،ثبت

 ۲۰۱۹مخالف دولت به اساس ربعوار در سال  تلفات ملکی توسط عناصر

 مجروحین کشته شدگان
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عمدتاًناشیدرخشونتهانمودهاست.اینافزایشسریع

ازافزایشفعالیتهایطالبانبهشمولافزایشدرحمالت

انتحاریبدونتفکیکدرمحالتمزدحمملکیوهمچنان

باانتخاباتمیباشد.خشونتهایمرتبط

 

ندتلفاتملکیناشیازرویدادهاییکهطالبانمسئولیتآنرابهعهدهگرفت

مجروح(۱۵۰۸کشتهو۲۰۴)۱۷۱۲

 عهدهنگرفتند تلفاتملکیناشیازرویدادهایمنسوببهطالبانکهمسئولیتآنرابه
مجروح(۲۰۹۵کشتهو۱۰۹۷)۳۱۹۲

رابهعهدهگرفتند تلفاتملکیناشیازرویدادهاییکهشاخهخراسانداعشمسئولیتآن

مجروح(۶۰۷کشتهو۱۸۱)۷۸۸

تلفاتملکیناشیازرویدادهایمنسوببهشاخهخراسانداعشکهمسئولیتآنرابهعهدهنگرفتند

مجروح(۳۰۷کشتهو۱۲۸)۴۳۵

ونسبتدادنآنبههیچیکازهگرفتهنشد مسئولیتآنبهعهدهکهلفاتملکیمنسوببهعناصرمخالفدولتت

مجروح(۲۶۲کشتهو۵۸)۳۲۰د.مشخصممکننبوه گرو
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بهطالبان،۷۶،یوناما۲۰۱۹درسال بهشاخه۱۹درصدتلفاتملکیتوسطعناصرمخالفدولترا درصدرا

6۸خراسانداعشوپنجدرصدرابهعناصرنامعلوممخالفدولتنسبتداد.

طعناصرمخالفدولتبااستفادهازیوناماکماکانآماربلندتلفاتملکیناشیازحمالتبدونتفکیکراکهتوس

ثبتمیکند.اینتاکتیکهاشاملحمالتانتحاریوانفجارموادمنفجرهتاکتیکهایمختلفبهوقوعمیپیوندد،

ی،استفادهازسالحهایغیرمستقیمدرمحالتمزدحمجاسازیشدهدروسایطنقلیهبزرگدرنزدیکیتاسیساتملک

یاستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهکهتوسطقربانیفعالمیشودود،وادامهدوننامتوازنداراکثراًتاثیراتبکه

 مانندماینهایزمینیعملمیکنند،میشود.

 . طالبان ۱

مجروح(برخاستهازحمالتطالبانراثبت۳۶۰۳کشتهو۱۳۰۱موردتلفاتملکی)۴۹۰۴،یوناما۲۰۱۹درسال

می۲۰۱۸درصدافزایشدرتعدادتلفاتملکیمنسوببهطالباندرمقایسهباسال۲۱نعکسکنندهکرد.اینآمارم

درتلفاتملکی(۲۰۱۸شدرمقایسهباسالدرصدافزای۱۳۳ایافزایشچشمگیر)عمدتاًدرنتیجهباشد.اینارقام

رحمالتغیرصد(درتلفاتملکیازاثدر۲۱وهمچنانافزایش)ناشیازحمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیده

انتحاری

۱۹بااستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهمیباشدکهبیشترازکاهشدرتلفاتملکیناشیازدرگیریهایزمینی)

رابهطالبان۲۰۱۹درصدمجموعتلفاتملکیناشیازدرگیریهایمسلحانهدرسال۴۷درصد(میباشد.یوناما

درصدبود،نشانمیدهد.۳۷کهاینرقم۲۰۱۸افزایشرادرمقایسهباسالدرصد۱۰.اینآمارنسبتداد

 6۹اختطاف و قتل کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

کمیسیونمستقلحقوقبشردروالیتغوردرولسوالیجلریزدفترسپتامبر،عبدالصمدامیری،سرپرست۳بهتاریخ

بود.کمیسیونحقوقبشردرهنگامیربودهشدکهتوسطبسازکابلبهسویوالیتغوردرحالسفروالیتوردک

ارسپتامبراخب۵هماهنگیباخانوادهآقایامیریدرحالیباطالباندرموردرهائیموصوفمذاکرهمیکردندکهدر

 ۲۰۱۹ – ۲۰۱۴تلفات ملکی توسط عناصر مخالف دولت 

 

 طالبان

 مجموع عناصر محالف دولت

 داعش 

 خص مخالف دولتعناصر نا مشسایر یا  
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اساسمعلوماتیوناما،آقایامیریچهارمرتبهحاکیازآنشدکهآقایامیربهضربگلولهبهقتلرسیدهاست.به

گلولهقرارگرفتهبود.کمیسیونحفاظتازافرادملکیطالباندرمورداینرویدادتحقیقاتازناحیهپشتموردهدف

دردسترسمردمقرارنگرفت.یآنالیزمانتهیهاینگزارشنتیجهکردندکه

۲۶بهتاریخقرارمیگیرد.نمستقلحقوقبشرافغانستانموردهدفایننخستینبارنیستکهیکعضوکمیسیو

درشهرجاللآبادوالیتننگرهار،موادمنفجرهتعبیهشدهنوعکنترولازراهدورکهدرکنارجاده۲۰۱۵اکتوبر

باعثکشتهشدناسطهنقلیهکارکنانکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانمنفجرشدکهجاسازیشدهبود،دربرابرو

فهایدرگیریهیچگاهمسئولیتاینحملهرابهعهدهدوکارمندومجروحیتششتندیگرگردید.هیچیکازطر

۷۰نگرفت.

داردکهقتلعمدیافرادملکیکهدریکباردیگرشدیداًاذعانمییوناماقتلعمدیآقایامیریرانکوهشکردهو

سوبگردد.بهاساسقانونبشردوستانهبینالمللیممنوعبودهوممکنجرمجنگیمحدرگیریهامستقیماًسهمندارند،

برعالوه،کارکنانکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانبهعنوانکارمنداننهادحقوقبشرداخلیکهدرمطابقتبا

یکصحرائیآقایامیریازاینجهت،اعدام۷۱عالیتمیکنند،مدافعینحقوقبشرشمردهمیشوند.اصولپاریسف

عملشنیعمحسوبمیگردد.
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دراواخرآگستواوایلسپتامبر،طالبانحمالتشدیدرا

شهرهایکندز،پلخمریوفراه–باالیمرکزسهوالیت

انجامدادندکههمزمانباپیشرفتدرگفتگوهاباایاالت–

فرادمتحدهبود.حملهباالیکندزبیشترینتاثیررارویا

هوکشت۲۰موردتلفاتملکی)۹۹ملکیداشتکهباعث

۷۹ از درگیری طول در ۳۱مجروح( الی ۱۱آگست

 که تلفاتملکی)۵۵سپتامبرشد ۱۳مورد و ۴۲کشته

موردتلفاتملکی)هفتکشتهو۴۴مجروح(بهطالبانو

مجروح(بهنیروهایملیامنیتیافغانستاننسبتداده۳۷

ینتلفاتبرخاستهازدرگیریهایزمینیبود.شدکهاکثرا

 و تهدیدات باالی رسانه ها و مخابراتحمالت 

مایهسالتهدیداتوحمالتطالبانباالیرسانههادرطول

تهدیداتتاثیر اینحمالتو که باشد می یوناما نگرانی

وحشتناکیرویآزادیمطبوعاتوآزادیبیاندرمجموع

تاریخ به کمیسیوننظامیطالبان۲۵داشتهاست. جون،

ییدرکردندکهدرآننهادهایرسانهایراصادراعالمیه

کهاینموضوعمورد۷۲افغانستانراتهدیدبهحملهکردند

گرفت. قرار جهانی جامعه و سال۷۳نکوهشیوناما در

،اختطافیکخبرنگارتوسططالبانومجروحیت۲۰۱۹

موادمنفجرهتعبیهشدهبهیکخبرنگاردیگرتوسطانفجار

۷4شد.طالباننسبتداده

یوناماتاکیدمیکندکهقانونبشردوستانهبینالمللیحمالت

باالیافرادملکیواعمالخشونتآمیزیاتهدیدبهآنبه

کهشاملکارمندانهدفگسترشهراسمیانافرادملکیرا

افزونرسانههامیشود،صراحتاًممنوعقراردادهاست.

زندگ جهانیحق حقوقبشر قانون حقبراین، یکردن،

آزادیوامنیتخبرنگارانرامحفوظنگهداشتهوهمچنان

کارشانرابرمبنایآزادیبرایجستجو،کسبوپخش

ایشفاهییاکتبییاازطریقاطالعاتونظریاتبهگونه

حفظمیکند.هرنوعرسانه

هاوررسانهها،طالبانفشارعالوهبرتهدیداتدربراب

باالی سالتهدیدات طول در را مخابراتی های شرکت

هابهخواستآنهاعملافزایشدادندتااینشرکت۲۰۱۹

هایمخابراتیدر شبکه قطع تهدیداتشامل این نمایند؛

جریانشبباغیرفعالساختناکثرشبکههایمخابراتی

انتخاباتریاست زمان در ویژه گردد.به جمهوریمی

افرادوتاسیسطالبان اتمربوطبهشبکهمخابراتیعمداً

سالمراکهتصدیدولتیبودهوبرخالفسایرشبکهها،

اکثراًخواستهایطالبانراردمیکند،موردهدفقرار

۷5دادند.

ایرانشرکردندکهاعالمیهآگست،طالبان۲۶بهتاریخ

اتآنراهدفنظامیخواندهدرآنشرکتمذکوروتاسیس

نمودندکهکارمنداناینشرکتمنحیثکارکنانواظهار

"یکارگاناستخباراتی"محسوبگردیدهواعالمکردندکه

بادارندگانسیمکارتسالمبرخوردقانونیصورتخواهد

۷6گرفت. ۲۳از ختم الی هفت۲۰۱۹جوالی یوناما ،

ثبتکردکهطالبانکارمن دانوجایدادهایرویدادیرا

انکاربراناینشرکتراموردهدفشرکتسالموهمچن

 تاریخ به دادند. چپرهار۲۵قرار ولسوالی در سپتامبر

والیتننگرهار،جنگجویانطالبواردیکیازساختمان

هایبرج)تاور(شرکتمخابراتیسالمشدند.آنهامحافظ

نفجرهتعبیهآنجارالتوکوبکردهوبستندودوموادم

رجابجاکردند.پولیسملیافغانستانشدهرادرداخلآنتاو

مداخلهکردهومحافظتاوررانجاتدادندوموادمنفجره

سپتامبر،طالبان۲۸راقبلازانفجارخنثینمودند.بهتاریخ

یک رایدهیو روز در آنحداقلروز تاور۲۵بعد

والیتکندزتخریبمخابراتیرادرولسوالیهایمختلف

کردند.

تن دانشجو در صنف حضور داشتند. من در حال   ۶۳قبل از ظهر بود و آن روز    ۱۰:۳۰"روز سه شنبه حوالی ساعت  

تشریح درس و نوشتن به روی تخته بودم که ناگهان انفجاری قوی در کنج صنف به وقوع پیوست. فشار انفجار مرا  

پایم مجروح شد. من به هوش بودم و توانستم خود را به دروازه صنف د و به سوی قطاری از چوکی ها در صنف بر

برسانم ولی هنگامی که آنجا رسیدم، نتوانستم که بیشتر قدم بردارم. کسی مرا کمک کرد تا به حویلی ساختمان در طبقه  

ن، از هوش رفتم. د خوهم کف بروم. مرا به شفاخانه غزنی منتقل کردند و در مسیر راه از اثر ضایع کردن مقدار زیا

 "داکتران برایم گفتند که نزدیک بود از بین بروم.
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دانشجویزنوششدانشجویذکورتوسطموادمنفجرهتعبیهشدهدر۲۰ذکورکهبادانشجویانیکتناز-- 

ملهمجروحشد؛شاخهخراسانداعشمسئولیتاینح۲۰۱۹اکتوبر۸داخلصنفدرسیدردانشگاهغزنیبهتاریخ

رابهعهدهگرفتهوانگیزهآنرااختالفاتمذهبیعنوانکردند.

. شاخه خراسان دولت اسالمی عراق و شام )شاخه ۲

 خراسان داعش(

شاخهخراسانداعشبهفعالیتهایخوددرحوزهشرقی

و دادند ادامه کنر و ننگرهار والیتهای در افغانستان

تند.یوناماتلفاکنترولخودداشتمناطقمحدودیراتحت

ملکیناشیازحمالتشاخهخراسانداعشدروالیتهای

،غزنی،هرات،لغمانوخوسترانیزثبتکرد.۷۷کابل

باآنهم،آنهاتوانائیاندکرادراجرایحمالتبزرگدر

نشاندادندواینامردرکاهشمجموعیتلفات۲۰۱۹سال

کهیوناما۲۰۱۸مقایسهباسالملکیمنسوببهآنهادر

۷۸دترینآمارراثبتکردهبود،نقشداشت.بلن

رویداد۱۵۷،یوناما۲۰۱۹دسامبر۳۱جنوریالی۱از

 تلفاتملکی)۱۲۲۳کهمنجربهرا کشتهو۳۰۹مورد

مجروح(شد،بهشاخهخراسانداعشنسبتدادکه۹۱۴

باشد.می۲۰۱۸درصدکاهشنسبتبهسال۴۴بیانگر

عمدتاًبرخاستهازکاهشدرحمالتانتحاریبه[تقلیلاین]

شمولحمالتپیچیدهوحمالتیکهافرادملکیومناطق

مزدحمملکیموردهدفقرارمیگرفت،میباشد.این

این۳۷گونهحمالت تلفاتملکیمنسوببه کل درصد

راتشکیلمیدهددرحالیکهاینرقم۲۰۱۹گروهدرسال

ودآن،اینرصدمیرسید.باوجد۸۷به۲۰۱۸سالدر

ًتحتتاثیرافزایشچشمگیردرتلفاتملکیکاهش قسما

منفجره مواد از استفاده ناشیازحمالتغیرانتحاریبا

درصدافزایش(وهمچناندرگیریهای۱۸۳)تعبیهشده

قرار۷۴۲زمینی) اینگروه منسوببه افزایش( درصد

۷۹د.کهایآنهامیباشدهتغییردرتاکتیگرفتکهنشاندهن

رویدادهایامنیتیمنسوببهشاخهخراسانداعشبیانگر

تاکتیکهایمشابهبودهچنانچهمللمتحدافزایشدرمیزان

کشفوانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهوهمچناندرگیری

هایزمینیدروالیتهایکابل،کنروننگرهارراثبت

درصدکل۱۲داعشتتوسطشاخهخراسانحمال۸۰کرد.

تلف نشان۲۰۱۹اتملکیدرسال که تشکیلمیداد را

میباشد.۲۰۱۸ایهشتدرصدکاهشنسبتبهسالدهنده

درطولماهنوامبر،صدهاجنگجویشاخهخراسانداعش

بهنیروهایافغانتسلیمشدندکهاینروندازولسوالیاچین

نستنددربرابر]اینگروه[نتوادووالیتننگرهارآغازش

شارهایبرخاستهازجنگبانیروهایملیامنیتیافغان،ف

ایدرحمالتهوائینیروهاینظامیبینالمللیوتااندازه

تاریخ به طالبانمقاومتنمایند. مقابلدرگیریزمینیبا

نیروهای۱۹ که کرد ادعا غنی جمهور رئیس نوامبر،

ستان"نابود"کردهانداعشرادرافغانشاخهخراسامنیتی

ویژه۴بهتاریخ۸۱ست.ا نماینده دسامبر،زلمیخلیلزاد،

"عملیاتهایموثرتوسطایاالتمتحدهدرتویترنوشتکه

امریکا نیروهای ویی افغان امنیتی نیروهای و ائتالف

همچنانطالبانباعثازدسترفتنمناطقتحتکنترولو

۸۲عششدهاست."جنگجویانشاخهخراسانداازبینرفتن

بهاساسمدارک،میزانفشارطالبانباالیشاخهخراسان

وبهگونه ایچشمگیرکمترازفشارداعشمختلفبوده

عملیاتهاینیروهاینظامیبینالمللیونیروهایملی

امنیتیافغانستانمیباشد.

 ۲۰۱۹الیاوایلدسامبر ، ً بهافرا۱۵۰۰تقریبا وابسته د

دند.درمیانداعشدرحوزهشرقتسلیمششاخهخراسان

آنها از نیم حدود که شود می گفته شده، تسلیم افراد

که افرادیرا دولتافغانستان بودند. خارجی شهروندان

به بودند، داعش خراسان شاخه با عضویت به مظنون

منظورپیگردعدلیتحتتوقیفقراردادند.طبقگزارش

بهستهبهشاخهخراسانداعشا،اکثرزنانواطفالوابه

اقاربشانسپردهشدند.پالیسیدولتدرمورداینگونه

زنانواطفالدارایشهروندیخارجیبهشمولآنانیکه

اند،واضحنمیباشد.حدود ۸۰درافغانستانمتولدشده

طفلکهتصورمیشودشهروندانخارجی۱۴۰خانمو

تقالشدندوبهنظرمیهتوقیفخانههایکابلانباشند،ب

دکهدرآنجاالیعودتبهکشورهایشانباقیخواهندرس
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ماند.هرچندشاخهخراسانداعشتهدیدغیرقابلمالحظه

بهشماررفتهوعقبنشینیچشمگیریدرجنوبوالیت

 اینگروه است، ازبیننرفتهودرننگرهارکرده کامالً

مق مالحظهگذشته قابل خاومت از اند؛ای داده نشان ود

نگرانیهایوجودداردکهشاخهخراسانداعشهمچنان

بهکنروکابلتغییرموقعیتدادهاند.
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ب. تاکتیک ها و انواع رویداد های که باعث بیشترین 

 آسیب به افراد ملکی شدند

 انتحاری(. مواد منفجره تعبیه شده )انتحاری و غیر ۱

گهان یک انفجار مهیب رخ داد. همه جا تاریک شد و مقابل یک تانک تیل بودیم، نا "هنگامی که ما در حال عبور از

بوی خیلی تند دود در همه جا پراگنده شد. من متوجه شدم که سه یا چهار تن از همکاران خانم ما از بین رفته بودند. 

مشاهده این صحنه، من از هوش   ن شان خیلی مشکل بود. به مجردای متالشی شده بود که شناختمغز سر شان تا اندازه

رفتم و وقتی به هوش آمدم، خود را در شفاخانه یافتم. من سه روز در شفاخانه بودم و خدا را شکر می کردم ولی در 

کنم.  ای تروریستان باالی افراد ملکی نیز فکر می کردم. من به اطفال کوچک خود فکر میمورد این عمل غیر موجه

چه روزی باالی شان میامد؟ من نمی دانم، عناصر مخالف    کسی از آنها سرپرستی می کرد؟  اگر من کشته می شدم، چه

دولت خود را مسلمان می دانند مگر ایشان از کدام طریقه و مذهب اسالمی پیروی می کنند؟ در این رویداد، من از ناحیه 

ر که غرض تداوی به خارج از کشو ار دارم. داکتران مشوره دادندسر مجروح شدم. در حال حاضر من تحت تداوی قر

 )پاکستان یا هندوستان( بروم ولی من توانائی مالی آن را ندارم." 

قربانییکانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهدرشهرکابلکهیکبسکارمنداندولتراهدفقرارداد؛دراین-- 

روحشدند.تندیگرمج۳۲رویدادهفتتنکشتهو

 ازمواد شدهاستفاده تعبیه توسطعناصرمخالفمنفجره

۲۰۱۹دولتدرحمالتانتحاریوغیرانتحاریدرسال

مشترکاًدربلندترینسطحآنادامهیافت؛ایندوتاکتیک

بزرگترینعاملتلفاتملکیدراینسالباقیماندچنانچه

تافرادملکیشد.درسالدرصدمجموعتلفا۴۲باعث

۲۰۱۹ یوناما تلفاتملکی)مور۴۳۳۶، و۸۸۵د کشته

انفجارموادمنفجرهتعبیهشدهدرمجروح(ناشیاز۳۴۵۱

هرچنداین۸۳حمالتانتحاریوغیرانتحاریراثبتکرد.

آماردرمجموعکاهشششدرصدیرادرمقایسهباسال

ازهردوتاکتیکنشانمیدهد،تلفاتملکیناشی۲۰۱۸

وغیرانتحاری[منسوبموادمنفجرهتعبیهشده]انتحاری

اماثبتاینرویدادهادریکبهطالباناززمانیکهیون

سالراآغازکردهاست،بهبلندترینحدرسیدچنانچهکه

 )۳۰۳۸باعث ملکی تلفات ۶۰۳مورد و ۲۴۸۰کشته

باسالدرصدافزایشرادرمقایسه۵۸مجروح(شدکه

خراسان۲۰۱۸ شاخه مقابل، در دهد. می داعشنشان

فادهمواددرصدکمترتلفاتملکیناشیازاست۵۴باعث

منفجرهتعبیهشدهدرحمالتانتحاریوغیرانتحاریشد.

در شده تعبیه منفجره انواعحمالتمواد تمامی هرچند

به نشده، داده قرار ممنوع المللی بین بشردوستانه قانون

تفکیک،اکثراًقواعدنحویکهاینحمالتاجراءمیشوند

حمالت۸4وپیشگیریدرجنگرانقضمیکند.تناسب

انتحاریاکثراًبهمنظورهدفقراردادنعمدیافکارافراد

ملکیطراحیمیشوندتاتاثیراتمخربرویآنهارابه

حداکثررساندهوباعثبیشترینآسیبوصدمهاجتماعی

الت[بهزیربناهایاساسیگردند.هنگامیکه]اینگونهحم

باالیاهدافنظامیمشروعاستفادهمیشوند،اکثراًدارای

اردایموتاثیراتبدونتفکیکبودهکهمنجملهدرنتیجه

آتیبهوقوعمیپیوندد:استفادهمقدارزیادموادمنفجرهکه

باعثتاثیراتگستردهدرساحهمیشود؛انفجارناخواسته

سروکارداشتنبادرساحاتمزدحمملکیکهاکثراًهنگام

موادتعبیهشدهیا"خانگی"صورتمیگیرد؛وهنگامی

اًدربیرونکهحملهکنندگانانتحاریموادمنفجرهراعمد

یانزدیکیمراکزنظامیمنفجرمیکنندکهازاینتاکتیک

بهمنظورشکستنکمربندامنیتیجهتواردشدنبههدف

برعالوه،استفادهازموردنظرشاننیزاستفادهمینمایند.

موادمنفجرهتعبیهشدهنوعفشاریکهتوسطقربانیفعال

از و دارد تفکیک بدون ماهیت شود، جهتمی این

ایآندرهرزمانغیرقانونمیباشد.استفاده

حمالتبدونتفکیکونامتناسببااستفادهازموادمنفجره

نقضجدیتعبیهشدهچهانتحارییاغیرانتحاریباشند،

وممکنجرایمجنگی بینالمللیبوده قانونبشردوستانه

مخالفازعناصرمحسوبگردند.یونامایکباردیگراکیداً
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یبدونتفکیکونامتناسبازدولتمیخواهدکهاستفاده

موادمنفجرهتعبیهشدهمنجملهدرساحاتمزدحمملکیرا

یهشدهکهتوسطمتوقفسازند،استفادهازموادمنفجرهتعب

قربانیفعالمیگرددوهمچنانعمداًهدفقراردادنافراد

واهدافملکیرافوراًمتوقفنمایند.

حمالت انتحاری

،حمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیده۲۰۱۹رسال

 باعث دولت مخالف عناصر تلفات۲۰۷۸توسط مورد

درصد۲۶مجروح(شدکه۱۷۰۰کشتهو۳۷۸ملکی)

رانشانمیدهد.اینکاهش۲۰۱۸اهشرامقایسهباسالک

ًبهدلیلکاهشچشمگیردرحمالتانتحاریتوسط عمدتا

ازسویدیگر،حمالت۸5شاخهخراسانداعشمیباشد.

از۲۰۱۹انتحاریتوسططالباندرسال استفاده همانند

موادمنفجرهتعبیهشدهدروسایطنقلیهبزرگ،بهگونهقابل

ظهافزایشیافت.مالح

۲۰۱۹درسال یوناما تلفاتملکی)۱۴۹۹، ۱۶۵مورد

شمولمجروح(ناشیازحمالتانتحاریبه۱۳۳۴کشتهو

درصد۱۳۳حمالتپیچیدهتوسططالبانراثبتکردکه

از۸6نشانمیدهد.۲۰۱۸افزایشرادرمقایسهباسال

به۲۰۰۹زمانیکهیوناماثبت]تلفاتملکی[رادرسال

فاتملکیگونهسیستماتیکآغازکرد،اینبلندترینآمارتل

توسططالبانناشیازاینتاکتیکمیباشد.

تلفاتملکیکه۱۴۹۹حملهشامل۲۶وعازمجم مورد

موردرا۲۳یونامابهطالباننسبتداد،طالبانمسئولیت

موردتلفاتملکیمیشود،رابهعهده۱۴۳۷کهشامل

رگذشته،هنگامیکهطالبانمسئولیتیکرویدادگرفتند.د

به را

عهده

میگرفتند،بازهمهرنوعتلفاتملکیراردمیکردند.

یانتحاریاستثناًء،آنهامسئولیتتلفاتملکیناشیازحمله

بااستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهدرواسطهنقلیهباالی

راکهبهتاریخریاستامنیتدرشهرقالتوالیتزابل

صورتگرفت،پسازبررسیتوسط۲۰۱۹سپتامبر۱۹

تکمیسیونجلوگیریازتلفاتملکیورسیدگیبهشکایا

شان،پذیرفتند)بهذیلمراجعهشود(.

بیشترینآمارحمالت۲۰۱۹درسال ،والیتکابلشاهد

موردازاین۱۵انتحاریبهشمولحمالتپیچیدهبودکه

امآنهادرشهرکابل(باعثبیشازنیمتلفاترویدادها)تم

ملکیناشیازاینتاکتیکشد.ششاینگونهحملهدروالیت

یدیگردروالیتغزنیصورتحملهچهارننگرهارو

تلفاتملکیدرهر۲۰۰بیشازگرفتکهباعث مورد

والیتگردید.



 ۲۰۱۹ – ۲۰۱۴سال  یبرا یانتحار یشده  هیتعب یتوسط مواد انفجار یتلفات افراد ملک

 عناصر نا مشخِص مخالف دولت ای ریسا ▪
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ی در شهر قالت والیت شفاخانه  ره در واسطه نقلیه که دمواد منفجره جاسازی شدبا استفاده از انتحاری  یحمله 

 به وقوع پیوست ۲۰۱۹سپتامبر  ۱۹به تاریخ زابل 

صبحبودکهمنبعدازاداینمازصبحازمسجدبیرونشدموانفجاریمهیباتفاقافتاد.]...[بعداز۵:۱۵"ساعت

وادهامبرزمینافتادهاندوجراحاتمتعددازاثرگذشتیکمدت،هنگامیکهبهخانهرسیدم،دیدمکهششعضوخان

نفردیگرکهازاثرشیشههای۱۰بعدًاتقریباًخانهکردم.شیشههایشکستهبرداشتهاند.منشروعبهتداویآنهادر

بهقربانیانیکهتاهنوز زیرشکستهمجروحشدهبودند،نزدمنمراجعهکردند.چندلحظهبعدبرایمزنگآمدتا

"ساختمانتخریبشدهقرارداشتند،بشتابم.منبابکسکمکهایاولیهامبهآنجاشتافتم.

داکترویکیازاقاربقربانیانمجروحشدهتوسطحملهانتحاری--

یدرشهرقالتوالیتزابل،طالبانمقرریاستامنیتملیآنوالیتراتوسطحمله۲۰۱۹سپتامبر۱۹بهتاریخ

منفجرشد،متریشفاخانهآنوالیت۲۰کهتقریباًدرموادمنفجرهجاسازیشدهدرواسطهنقلیهبااستفادهازریانتحا

فردملکیبهشمولحداقلدوطفلو۲۸موردهدفقراردادند.تاثیراتاینحملهبسیارگستردهبودوباعثکشتن

زنشد.اکثرقربانیاناینرویدادمریضانوخانواده۲۷طفلو۳۳فردملکیدیگربهشمولحداقل۱۳۰مجروحیت

وسایرکارکنانصح داکتران،نرسها بهساختمانشفاخانهآسیبجدیرسیدوآمبوالنسهاهایشان، یبودند.

کارکنصحی۱۹جبراًبهریاستصحتعامهآنوالیتمنتقلشد.تخریبووسایلاساسیطبیازبینرفتند.شفاخانه

دادبود.لهمجروحیناینرویدرجم

برازداشتندکههدفشانریاستامنیتملیمسئولیتاینرویدادرابهعهدهگرفتهواطالبانازطریقصفحهتویتر

یوالیتینیزقسماًآسیبدید."دراعالمیهدولتمقصرخواندهشدکهساختمانامنیتبودهولیپذیرفتندکه"شفاخانه

۸۷یرهایشیقراردادهاست.ملیرادرمنطقه

رمورداینرویدادرویدستگرفتوکمیسیونجلوگیریازتلفاتملکیورسیدگیبهشکایاتطالبانبررسیراد

هیئتیرابهساحهفرستادتاافراددرشفاخانه،مریضان،دانشآموزانوسایرینصحبتنماید.بهاساسیافتههایاین

گرمجروحشدند.گفتهمیشودکهحملهکنندهدراینرویدادبهقتلرسید.تندی۱۳۰تهوفردملکیکش۱۷کمیسیون،

کیدمینمایدکهطرفهایدرگیریبهاساسقانونبینالمللیمکلفهستندتااصولپیشگیرانهوتناسبرایوناماتا

نظامیمانندساختمانریاستامنیتحیناجرایحمالترعایتکنند.درجریانطرحپالنوفعالیت،فاصلهاهداف

پیشگیرانهممکنبهمنظورجلوگیری]ازتلفاتملکی[ملیازافرادواهدافملکیبهشمولشفاخانههاباتمامیتدابیر

بایددرنظرگرفتهمیشدتاازآسیب]بهافرادملکی[جلوگیریمیگردید.موجودیتساختمانریاستامنیتملیدر

.ایراکهدرمطابقتباایناصولقرارندارد،راتوجیهنمیکندحملهاینمکلفیترارفعنکردهیامنطقهرهایشی

یونامایکباردیگراکیداًاذعانمیداردکهبهاساسقانونبشردوستانهبینالمللی،اقداماتویژهپیشگیرانهدرخصوص

یکونامتناسبنقضجدیقانونبشردوستانهبینتاسیساتووسایطصحیدرنظرگرفتهشود.حمالتبدونتفک

ند.المللیبهشماررفتهوجرایمجنگیمحسوبشدهمیتوا

درشهرقالتطالبانباالیساختمانریاستامنیتملی۲۰۲۰سپتامبر۱۹یمورخآمبوالنسهاییکهازاثرحمله

عکستوسطاز:نصاراحمدسپندیبدیدند.عمیقاًآسوالیتزابلتخریبشدند.شفاخانهومریضانداخلآن
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انتحاری به شمول ماین های مواد منفجره تعبیه شده غیر 

تعبیه شده ضد پرسونل

بعد از ظهر بود و   ۱:۰۰"ما به سوی زیارت شاه آغا در نزدیکی ساختمان اداری ولسوالی روان بودیم. ساعت حوالی  

بودند. در مجموع، تعداد ما تقریباً    ی ما )باغی پل( سوار در دو بس کوچکیهتقریباً به مقصد رسیده بودیم. مردم قرما  

دقیقاً حساب نکرده بودیم. ما پول کافی نداشتیم تا موتر بیشتر کرایه می کردیم. اکثر آنها نفر می رسید هرچند    ۱۰۰به  

ما توته های اجساد اعضای خانواده ت انفجار رخ داد ]گریه را شروع کرد[.  را زنان و اطفال تشکیل می داد. در این وق

 خود را دیدیم. ما هیچگاهی نمی خواهیم دوباره به آنجا برویم."های 

۱۵یفشاریمتاثرشد؛اینانفجارکهبهتاریخیموادمنفجرهتعبیهشدهنتیجهسالهکهدر۴۰خانم--

تن۴۰فردملکیومجروحیت۱۳شتهشدنزوالیتکندهاربهوقوعپیوست،باعثکدرولسوالیخاکری۲۰۱۹جوالی

 دیگرشد.خانممذکورپنجعضوخانوادهخودراکهتمامشاناطفالبودند،ازدستداد.

،یوناماافزایشچشمگیریرادرتلفاتافراد۲۰۱۹درسال

ملکیناشیازانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهغیرانتحاری

از ماموریتمللدسام۳۱جنوریالی۱ثبتکرد. بر،

 )۲۲۵۸متحد ملکی تلفات ۵۰۷مورد و ۱۷۵۱کشته

مجروح(برخاستهازاینگونهموادراثبتکردکهبیانگر

میباشد.مواد۲۰۱۸دافزایشدرمقایسهباسالدرص۲۴

درصدمجموعتلفات۲۲منفجرهتعبیهشدهغیرانتحاری

مولملکیراتشکیلمیدهدوازحمالتانتحاریبهش

حمالتپیچیدهبهعنواندومینبزرگترینعاملتلفاتملکی

پسازدرگیریهایزمینی،سبقتگرفت.

طالبانوشاخهخراسانداعشاستفادهازموادمنفجرهتعبیه

شدتبخشیدند.تلفات۲۰۱۹یغیرانتحاریرادرسالشده

۲۱ملکیمنسوببهطالبانبرخاستهازاینتاکتیکالی

فزایشیافتدرحالیکهاینگونهتلفاتمنسوببهدرصدا

دردرصدافزای۱۸۳شاخهخراسانداعشالی شیافت.

تقریباًسهبرابربیشترازشاخهموع،طالبانهنوزهممج

منفجره خراسانداعشباعثتلفاتملکیناشیازمواد

شده دومینبیشترینمیزانتعبیه و یغیرانتحاریشدند

خاستهازاینموادرااززمانیکهیوناماتلفاتملکیبر

ثبتاینگونهرویدادهایمنسوببهگروهیادشدهراآغاز

مشخصاً،استفادهازموادمنفجره۸۸کرد،ثبتکردهاست.

ینوعینوعمقناطیسیوموادمنفجرهتعبیهشدهتعبیهشده

 سال در کنترول( )ریموت دور راه از ۲۰۱۹کنترول

درصد۳۸درصدو۴۸کهبالترتیبباعثافزایشیافت

شد.۲۰۱۸تلفاتملکیبیشتردرمقایسهباسال







 

ی نوع فشاری به شمول موادی که تعبیه شدهره  مواد منفج

 به عنوان ماین های ضد پرسونل عمل می کنند

ساله   ۱۳منفجر شد و پسر    که در کنار جاده جاسازی شده بود،  شده، مواد منفجره تعبیه  ۲۰۱۹سپتامبر    ۲8"به تاریخ  

نزدیکی مکتبی که به عنوان مرکز رای دهی استفاده می شد، شدیداً مجروح ساخت. مواد منفجره تعبیه شده در مرا 

جاسازی شده بود و هنگامی منفجر شد که مرکبی که پسر من بر آن سوار بود، روی آن قرار گرفت. ما خانواده بسیار 

و کردن را ندارد. پسر من در حال انتقال کچالو بود. من بسیار نگران پسرم هستم فقیر هستیم و شوهرم توان کار 

امیدوارم به زودی صحتمند شود. اگر خدای نکرده بینائی اش را از دست بدهد، من خواهم مرد. پسرم متعلم صنف 

 هشتم در مکتب قریه ما است."

ثمجروحیتیکپسردرولسوالیارگویاقاربیکقربانیانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهکهباع--  

ریاستجمهوریشد.جریانانتخاباتدر۲۰۱۹سپتامبر۲۸خوالیتبدخشانبهتاری
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بهافراد نگرانیخودمبنیبرآسیبشدید همواره یوناما

ینوعفشاریراابرازشدهملکیازاثرموادمنفجرهتعبیه

هاستتانمودهوازعناصرمخالفدولتمکرراًخواست

بالفاصلهمتوقفسازند.استفادهازاینگونهسالحهارا

هرچندتلفاتملکیبرخاستهازاینگونهموادکماکانرو

فیالسابقبهکاهشاست،میزانآسیببهافرادملکیکما

بهگونهچشمگیرباقیماندهاست.

کشته۲۷۵موردتلفاتملکی)۶۵۰،یوناما۲۰۱۹درسال

تعبیهمج۳۷۵و ینوعشدهروح(ناشیازموادمنفجره

درصدکاهشرادرمقایسه۱۴که۸۹فشاریراثبتکرد

ازمجموعاینتلفات،۲۰۱۸باسال ۹۶نشانمیدهد.

مورد۶۲۱درصدآنبهطالباننسبتدادهشدکهشامل

مجروح(میشود.۳۵۶کشتهو۲۶۵تلفاتملکی)

ینوعفشاریکهشدهتعبیهموادمنفجرهباتوجهبهماهیت

باالیهدف مواد اینگونه توسطقربانیفعالمیشود،

و تواند نمی گرفته قرار استفاده مشخصمورد نظامی

توانائیتفکیکافرادملکیونظامیانراندارد.طالباندر

حینچندسال اقداماتپیشگیرانهرا اخیرنشاندادندکه

میگیرندتاازآسیبرسیدناستفادهازاینموادرویدست

شاملبهافرادملکیجلوگیریصورتگیردواینتدابیر

مسدودساختنجادهها،هشداربهمردممبنیبرعدماستفاده

ازمسیرها،وکاهشمیزانباروتدرموادمنفجرهمی

د.باوجودآن،واضحاستکهباتوجهبهماهیتاینگرد

عالمیشود،هرگونهتدابیرنوعموادکهتوسطقربانیف

اتهدیدپیشگیرانهبهمنظورکاهشآسیبیکهافرادملکیر

میکند،ناکافیمیباشد.

 مردان

 زنان

 اطفال

توسط مواد  یتلفات افراد ملک
 یفشار یشده  هیتعب یانفجار

 ۲۰۱۹در سال 
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 ،درولسوالیبلخ۲۰۱۹اکتوبر۱بهتاریخبطورمثال،

ینوعوالیتبلخ،یکریکشاازاثرموادمنفجرهتعبیهشده

درفشاریکهتوسططالبانجاسازیشدهبود،منفجرشد.

سالهملکیکشتهشدهودومرد۵۰منتیجه،یکمالاما

دیگرمجروحشدندهرچندطالبانباشندگانمحلراهشدار

دادهبودندکهازآنجادهعبورومرورنهنمایند.بهتاریخ

۱۳ والیتغزنی،۲۰۱۹دسامبر جغتوی ولسوالی در ،

شده تعبیه منفجره طالبانمواد توسط که فشاری نوع ی

شدکهازاثرآنیکبسملکیجاسازیشدهبود،منفجر

کهدرحالسفرازوالیتدایکندیبهوالیتغزنیبود،

متاثرشد.دهفردملکی)پنجمرد،سهزن،یکدخترو

فرددیگر)ششمرد،دوپسرو۹یکپسر(کشتهشدو

درحالیاتفاق اینرویداد یکدختر(جراحتبرداشتند.

بع که کافتاد کردند ادعا منابع توسططالبانضی جاده ه

"مسدود"شدهبود.

ینوعفشاریوسایطافزونبراینکهموادمنفجرهتعبیهشده

نقلیهملکیراهدفقرارداد،اسنادیونامانشانمیدهدکه

ازاینسالحهابهعنوانماینهایضدپرسونلکهحتی

دهبهعملآمدهباوزنیکطفلنیزمنفجرمیشود،استفا

،درولسوالی۲۰۱۹اکتوبر۲۷بهتاریخطورمثال،است.ب

پشتونکوتوالیتفاریاب،یکپسرباالیموادمنفجره

ینوعفشاریقرارگرفتوباعثکشتهشدنتعبیهشده

سالو۱۵الی۱۳خودویوچهارپسردیگربینسنین

وسطسالهدیگرشد.موادمذکورت۱۰مجروحیتیکپسر

جادهعمومیدرنزدیکیپوستهامنیتیطالبانبهروییک

گردیدودرحالانتقالبهآمبوالنسمیباشد.قربانیانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهدرولسوالیخاکریزوالیتکندهار۲۰۱۹والیج۱۵کهبهتاریخیکطفل
رویداد،دراینوردکرد.ینوعفشاریهنگامیمنفجرشدکهقطاریازوسایطنقلیهکهدرحالبازدیدازیکزیارتگاهبود،برآنبرخموادمنفجرهتعبیهشده

 تندیگرمجروحشدند.عکساز:نعمان۴۰سیزدهفردملکیکشتهو
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نیروهایاردویملیافغانستانبهمنظورهدفقراردادن

ایننیروها،جاسازیشدهبود.

،یکسال۱۹۹۸خاطرنشانمیسازدکهدرسالیوناما

منعاستفاده،ذخیرهسازی،تولیدپسازوضعکنوانسیون

میثاقمنعرسونلوتخریبآنها)"وانتقالماینهایضدپ

ایراصادرکردودرآنماین"(،مالمحمدعمراعالمیه

و تقبیحکرد شدیداً پرسونلرا ازماینهایضد استفاده

داشته، اذعان را ملکی افراد باالی آن مخرب تاثیرات

خواهانمنععمومیدراستفادهآنشده،واظهارنمودکه

سییاسایرادبهدلیل"شخصی،سیاهرفردیکهازاینمو

مقاصد"استفادهکند،بهاساسقانوناسالمموردمجازات

ماین منع میثاق از اعالمیه این در گرفت. خواهد قرار

حمایتکاملصورتگرفت.باآنهم،طالبانبهاستفادهاز

شده تعبیه منفجره عنوانماینمواد به ینوعفشاریکه

دامهدادند.پرسونلعملمیکنند،ایضدهایتعبیهشده

را مواد این از استفاده تا خواهد می طالبان از یوناما

بالفاصلهمتوقفساختهوتعهداتقبلیمبنیبرمنعاستفاده

سال در مخالفدولت عناصر نمایند. رعایت را آن از

بهحمالتعمدیعلیهافرادملکیواهدافملکی۲۰۱۹

حمال این دادند؛ تاادامه مختلف انواع شامل کتیکهات

ملکیتوسطشلیکعمدیمنجملههدفقراردادن افراد

ینوعمقناطیسیوکنترولگلوله،موادمنفجرهتعبیهشده

ازراهدور)ریموتکنترول(،حمالتانتحاریبااستفاده

یازموادمنفجرهتعبیهشدهبهمنظورهدفقراردادنتوده

شود.بزرگافرادملکی،می

. حمالتی که افراد و اهداف ملکی عمداً مورد هدف ۲

 قرار گرفتند

عناصرمخالفدولتبهحمالتشانعلیهمردمواهداف

رگیریتاکتیکهایمختلفبابهکا۲۰۱۹ملکیدرسال

ازهدفگرفتنقصدیافرادمشخصبافیرنمودن،حمالت

و مقناطیسی های ماین با تا دور راه از حمالتکنترل

اتبزرگانسانیراهدفقرارداد،ادامهانتحاریکهتجمع

دادند.

مورد۲۸۳۲،یوناما۲۰۱۹دسامبر۳۱جنوریالی۱از

۸۱۷تلفاتملکی) ناشیاز۹۰مجروح(۲۰۱۵کشتهو

هدفقرارگرفتنعمدیافرادملکیراثبتکردکهکاهش

نشانمیدهد.۲۰۱۸سالدرصدیرادرمقایسهبا۳۱

کاهش تلفاتاین در کاهشچشمگیر از برخاسته ً عمدتا

ملکیناشیازحمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیدهدر

باشد. می داعش خراسان شاخه توسط ملکی اجتماعات

موردهدف ملکیعمداً حمالتانتحاریکهدرآنافراد

کشتهو۲۷۱موردتلفاتملکی)۱۰۳۲قرارگرفتندشامل

رادرمقایسهدرصدکاهش۵۷یشودکهمجروح(م۷۶۱

هدفنشانمیدهد.تلفاتملکیبرخاستهاز۲۰۱۸باسال

نسبتداده طالبان به ملکیکه عمدیافراد گرفتن قرار

الیششدرصدکاهشیافتدرحالیکهاینگونه۹۱شد،

درصدکاهش۴۸حمالتتوسطشاخهخراسانداعشالی

انمیدهد.رانش

مشخصاًدرموردافزایشنامامجموعی،یوبهرغمکاهش

قابلمالحظهدرتلفاتملکیناشیازحمالتعمدیباالی

مدد کارکنان و صحی، کارمندان سارنواالن، و قضات

است. نگران شیعه مسلمانان جمعیت همچنان و رسان

حمالتباالیرایدهندگان،کارمندانکمپاینها،کاندیدا

رگزاریرروندآمادگیهابرایبها،وسایرافراددخیلد

انتخاباتریاستجمهوریودرجریانانتخاباتریاست

یاینرویکرددرسالجمهوریهمانندمیزانآزاردهنده

،ادامهیافت.۲۰۱۸

 یکبار بهیوناما حمالتعمدی که دارد می ابراز دیگر

منظورهدفقراردادنافرادواهدافملکینقضجدی

تانهبینالمللیبودهکهممکنجرایمجنگیقانونبشردوس

محسوبگردد.افزونبراین،اگراینگونهاعمالبهعنوان

جمعیتب هر سیستماتیکعلیه و گسترده حمله از خشی

 ممکن گیرد، صورت شمردهملکی بشریت علیه جرایم

شود.مشخصاً،هرگاهاینحمالتعلیهگروهقابلتفکیک

انانشیعهبنابردالیلمذهبییاهرماننداقلیتمذهبیمسلم

شده ایناعمالجرمدلیلشناخته یدیگرصورتگیرد،

ردهخواهدشد.مجازاتنیزشم

 در۱۷یوناما قضائیهرا حملهعمدیباالیاعضایقوه

۲۰موردتلفاتملکی)۳۱ثبتکردکهباعث۲۰۱۹سال

سهمجروح(شدواینآمارافزایشیرادرمقای۱۱کشتهو

نشانمیدهدکهباعث۲۰۱۸باپنجرویدادمشابهدرسال
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 تاریخ به شد. ملکی فرد پنج شدن در۷کشته نوامبر

آغ بهولسوالیمحمد چهارعضومحکمهوالیتپکتیا ه،

پکتیا سکرتریتمحکمه قاضیویککارمند شمولسه

توسطجنگجویانطالببهضرفگلولههنگامیکشتهشدند

رشخصیبهسویکابلدرحرکتبودند.کهدریکموت

تاریخ دیگر۵به یکعضو سپتامبردرعینولسوالی،

جنگجویطالب۱۵تقریباًمحکمهپکتیادرخانهاشتوسط

کهلباسهاینظامیبهتنداشته،چهرههایشانپوشیده

وباسالحکالشینکوفمسلحبودند،بهضربگلولهبهقتل

ییبهخانهیورشبردندبهگونهبرسید.آنهادرجریانش

کهبعضیشانازباالیبامواردخانهشدهویکتعداد

یکهبرادرقربانیشاندروازهرادقالبابکردند.هنگام

کارمند و بستند ویرا طالبان داد، پاسخ الباب[ دق ]به

محکمهپکتیاراکشتندوحینترکمحل،موترویرابا

خودبردند.

های   تاکتیکلت با استفاده از خالف دو عناصر م

مختلف، به حمالت عمدی باالی افراد و اهداف  

 ادامه دادند.   ۲۰۱۹ملکی در سال 

کارمندانیعمدیباالیحملههشت۲۰۱۹سالیونامادر

کشته۹تلفاتملکی)مورد۲۲راثبتکردکهباعثصحی

به۲۰۱۸مجروح(شددرحالیکهاینرقمدرسال۱۳و

ورویدادمیرسیدکهباعثدوموردتلفاتملکی)یکد

اپریلدرشهر۴بهتاریخ۹۲کمجروح(شدهبود.کشتهوی

 تعبیه منفجره مواد بغالن، والیت نوعشدهپلخمری ی

کنترولازراهدور)ریموتکنترول(درکلینیکشخصی

و داکتر شدن کشته باعث که گردید منفجر داکتر یک

مریض شش شد.مجروحیت یکزن شمول طبق۹۳به

عاونگزارشهایکهبهیونامارسید،تقریباًششماهپسرم

والینامنهادطالبانتوسطریاستامنیتملیبازداشتشده

بود.طالبانباالیداکترفشارآوردهبودندتاتصدیقنماید

بهاینصحتروانیآنپسرخوبنیستولیموصوفحاضرکه

رابهطالبانهدیدشد.یونامااینرویدادکارنشدوبهمرگت

نسبتداد.

حمل رویداد پنج مخالفهیوناما عناصر توسط عمدی ی

منتجبه که ثبتکرد را دولتباالیکارمندانرسانهها

هشتموردتلفاتملکی)یککشتهوهفتمجروح(در

میانخبرنگارانوکارمندانرسانههاویکمورداختطاف

،یوناماسهموردمشابهراثبتکرده۲۰۱۸شد.درسال

 باعث که )۲۲بود ملکی تلفات ۱۲مورد و ۱۰کشته

مجروح(درمیانکارمندانرسانههاگردید.بطورمثال،

بعدازظهر۴:۰۰حوالیساعت۲۰۱۹آگست۴بهتاریخ

ینوعفشاریکهدرشدهدرشهرکابل،موادمنفجرهتعبیه

یکبسحاملکارمندانیکبایسکلجاسازیشد بود، ه

 تلویزیون وشبکه داد قرار آماج را خصوصیخورشید

منفجرشد.دومرد،یکرانندهتاکسیویککارگرتانک

تلویزیونخصوصی تیلمحلیکشتهوسهکارمندشبکه

خورشیدمجروحشدند.شاخهخراسانداعشمسئولیتاین

۹4حملهرابهعهدهگرفتند.

ت جمهوریانتخابات ریاس

یوناماازتاثیراتچشمگیرخشونتهایمرتبطباانتخابات

دملکیکهعمدتاًتوسططالبانصورتگرفتهوعلیهافرا

شاملهدفقراردادنعمدیافرادواهدافملکیمیشود،

۸نگرانمیباشد.ازروندثبتنامتقویتیکهبهتاریخ

سال الیختم ۲۰۱۹جونآغازشد یوناما رویداد۲۷۷،

من که ثبتکرد انتخاباترا مرتبطبا به مورد۴۷۴جر

اختطاف۲۴مجروح(و۳۸۳کشتهو۹۱تلفاتملکی)

رویدادرا۲۶۶رویداد،یوناما۲۷۷شد.یوناماازمجموع

۳۲۱کشتهو۷۰موردتلفاتملکی)۳۹۱کهدربرگیرنده

تمامی و بوده طالبان۲۴مجروح( به اختطافرا مورد

بهشاخهنس تلفاتملکی)مجروحیت( یکمورد بتداد.

)مجر یکمورد داعشو هایخراسان گروه به وحیت(

تلفات متباقیموارد شد. دولتنسبتداده مسلحطرفدار

تلفاتملکی)۷۱ملکیبهشمول ۵۰کشتهو۲۱مورد

باالیدفترحزبسیاسی پیچیده ناشیازحمله مجروح(

عناصرنامعلومجوالی،به۲۸یخدرکابلبهتارسبزروند

مخالفدولتنسبتدادهشد.

دهی،طالبانهشدارهایمتعددرابرایقبلازروزرای

صادر متعلمین و معلمین شمول به افغانستان شهروندان

کردندکهازروندانتخاباتدورباشندتاازعملیاتنظامی

نشوند. متضرر الملل۹5آنها بین بشردوستانه یقانون

یریمکلفاندکههشدارصراحتداردکهطرفهایدرگ
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نافرادملکیرامتاثرسازد،رادرموردحمالتیکهممک

بطورکافیقبلازحمالتصادرنمایندمگراینکهشرایط

هرچندمکلفیتصدورهشدارقطعی۹6مجالآنراندهد.

نمیباشد،هرنوعهشداریکهصادرمیشودبایدموثر

ایاینکههشدارموثرتلقیشود،بایدفرصتعملباشد؛بر

توجهبهماهیتگستردهو۹۷کردنبهآنمساعدباشد. با

بدونتفکیکحمالتیکهتوسططالباندرروزانتخابات

صورتگرفت،موثریتهشدارهامنتفیشد؛افرادیکه

تصمیمگرفتندکهازروندانتخاباتدورباشند،بازهمدر

بهمعرضخطراتاح برعالوه، تمالیقویقرارداشتند.

،صدورهشداربهافراداساسقانونبشردوستانهبینالمللی

مکلفیت انتخاباتی، برمراکز حمله قصد ملکیدرمورد

تدابیر سایر اتخاذ شمول به دهنده هشدار طرف های

مشخصپیشگیرانهرارفعنمیکند.

رویداد۱۰۴سپتامبر،یوناما۲۸درروزرایدهیمورخ

انتخاباترا درسراسرافغانستانخشونتهایمرتبطبا

کشتهو۳۱موردتلفاتملکی)۲۸۱کهمنجربهثبتکرد

مجروح(شد.بیشازیکسوماینقربانیانرااطفال۲۵۰

رویدادتهدید،ارعابوآزارو۹۳تشکیلمیداد.یوناما

املاًشعمدتاذیترانیردرروزرایدهیثبتکردکه

جاسازیموادمنفجرهتعبیهشدهدرحوالیمراکزرایدهی

نهدفقراردادنمراکزاداریولسوالیهاتوسطوهمچنا

سالحهایغیرمستقیمبهمنظورجلوگیریرایدهندگان

ازاشتراکدررایدهی،میشود.اکثریتمطلقتلفات

رایملکیناشیازرویدادهایمرتبطباانتخاباتبهروز

بهطالباننسبتدادهشددرحالیکه–درصد۹۷–دهی

 های نیروهایملیقیماندهبهتبادلآتشمیانطالبانوبارویداد

امنیتیافغانستانویکموردبهگروهمسلحطرفداردولت

۹۸نسبتدادهشد.

پسازثبترویدادهادرجریانانتخاباتپارلمانیدرسال

میزانب۲۰۱۸ یوناما ملکیناشیاز، افراد آسیببه لند

رایتاثیراتبدونیسالحهایغیرمستقیمکهدااستفاده

تفکیکاست،رادرمناطقمزدحمملکیبهثبترسانید.

مورد۸۵یوناماباابرازنگرانی،مالحظهنمودکهحداقل

مجروح(هنگامیبهوقوع۷۳کشتهو۱۲تلفاتملکی)

ههایشانوبهدورازروندپیوستکهقربانیاندرخان

انتخاباتقرارداشتند.

راذعانمیداردکهانتخاباتیکروندیونامایکباردیگ

انتخابات برای که تاسیساتی و ها ساختمان است. ملکی

مورداستفادهقرارمیگیرند،اهدافنظامینبودهوازاین

جهتدربرابرحمالتمصئونمیباشند.هرنوعهدف

عمدیافرادیااهدافملکیجرایمجنگیشمردهشدهگیری

ق برمبنای تواند. قانونمی و جهانی بشری حقوق انون

افغانستان،اشتراکبدونتبعیضوبدونهرنوعمحدودیت

کارمندان یا دهنده رای کاندیدا، عنوان به انتخابات در

که آنچه برعالوه، باشد. می مصئون یکامر انتخاباتی

اینستکهبرایروند موثرانتخاباتضروریمیباشد،

کاندیداهاوحامیانشانیاچهرایدهنده،–تمامیافراد

حقدارنددرتماممراحل]انتخابات[–کارمندانانتخاباتی

شروعازثبتنامرایدهندگانوکاندیداهاالیرایدهی

یپسازانتخابات،ازهرنوعترسوارعابدوردورهو

۹۹ند.باش

برایکسبمعلوماتبیشتردرموردخشونتهایمرتبط

 اینبا مورد در یوناما ویژه گزارش به ً لطفا انتخابات،

(مراجعهفرمائید.۲۰۱۹اکتوبرموضوع)

حمالت به منظور هدف قرار دادن عبادتگاه ها، رهبران 

مذهبی و عبادت کنندگان

تملکیدرصدکاهشرادرتلفا۴۸،یوناما۲۰۱۹درسال

عبادتگاهها،ناشیازحمالتبهمنظورهدفقراردادن

رادرمقایسهباسال۱۰۰رهبرانمذهبیوعبادتکنندگان

ًناشیازکاهشدرثبتکردکهاینکاهش۲۰۱۸ عمدتا

در۱۰۱همچوحمالتتوسطشاخهخراسانداعشمیباشد.

 توسطعناصرمخالفدولتمنجربه۲۰مجموع، حمله

مجروح(شدکه۱۵۶کشتهو۸۰لفاتملکی)موردت۲۳۶

درصد(توسطشاخهخراسان۶۵رویدادها)اکثریتاین

تلفات مجموعی، کاهش رغم به گرفت. داعشصورت

ملکیبرخاستهازاینگونهحمالتتوسططالبانبیشاز

۱۰۲دوبرابرافزایشیافت.

انتحاریبهعنوانبزرگترینعاملایننوعحمالتحمالت

عبادتگاهها،رهبرانمذهبیوعبادتکنندگانراموردکه
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باقیماندچنانچهحمالتانتحاریباعث هدفقرارداد،

۱۰۳مجروح(شد.۶۵کشتهو۶۲موردتلفاتملکی)۱۲۷

۱۰4اکتوبر،درولسوالیدهباالی۱۸بطورمثال،بهتاریخ

۱۱۹انتحاریدرمسجدباعثینگرها،یکحملهوالیتن

ینرقممجروح(شدکها۵۸کشتهو۶۱تملکی)موردتلفا

بیشترازنیمآمارتلفاتملکیناشیازاینگونهحمالتدر

واسکتانتحاریخودرامیباشد.حملهکننده۲۰۱۹سال

درداخلمسجدودرجریاننمازجمعهمنفجرساخت.در

طفلدیگرمجروحشد.۱۰طفلکشتهو۲۰،میانتلفات

مسئولی داعشیوناما خراسان شاخه به را رویداد این ت

نسبتداد.

یوناماششرویدادیراثبتکردکهعبادتگاهها،رهبران

تعبیه استفادهازموادمنفجره مذهبیوعبادتکنندگانبا

۸۸یغیرانتحاریموردهدفقرارگرفتهومنجربهشده

مجروح(شد.بهتاریخ۸۲کشتهو۶وردتلفاتملکی)م

ینوعکنترولازراهدورشدهمی،موادمنفجرهتعبیه۲۴

)ریموتکنترول(کهدرداخلمسجدالتقویدرشهرکابل

تنبرای۷۰۰جاسازیشدهبود،درحالیمنفجرشدکه

اداینمازجمعهجمعشدهبودند.موادمنفجرهدرزیرمیز

ییکعالمدینیمشهوربهناممولویریحانکهدرهخطاب

انفجارحال این در بود. شده بجا جا بود، خطابه ایراد

صوف)مولویریحان(ودومردملکیدیگرکشتهومو

فردملکیمجروحشد.مولویریحانبهحمایتصریح۳۴

ازنیروهایملیامنیتیافغانستانمعروفبودویکیاز

طالب شد.منتقدان می داعششمرده خراسان شاخه و ان

ینرویدادرابهطالباننسبتداد.یونامامسئولیتا

 همچنان )۱۷یوناما ملکی تلفات ۱۰مورد و ۷کشته

یرویدادیهایثبتکردکهرهبرانمجروح(رادرنتیجه

مذهبیوعبادتکنندگانموردهدفقرارگرفتهوکشته

جون،یکعامدینیکه۲۷بهتاریخشدند.بطورمثال،

یتننگرهارنیزبود،سرپرستریاستحجواوقافوال

جال شهر در داعش خراسان شاخه والیتتوسط آباد ل

۱۰5ننگرهاربهضربگلولهبهقتلرسید.

افزونبرمنعحمالتباالیافرادواهدافملکیدرقوانین

بینالمللیوقانونجهانی قانونبشردوستانه بینالمللی،

راحمالتباالیعبادتگاههابهشمولمساجدحقوقبشر

قراردادهوآنکهدارائیفرهنگیمحسوبمیشود،منع

ربهاساسقانونحقوقبش۱۰6راجرمانگارینمودهاست.

در آزادیافراد که کشورهایعضومکلفاند جهانی،

اجرایعبادات،مسئولیتها،مناسکوآموزههایدینییا

تامینکند. همچنان،هرفردحقدارد۱۰۷عقیدتیشانرا

وبهرهگیریزندگیفرهنگیکهشاملحقدسترسیکهدر

۱۰۸افرادازمیراثهایفرهنگیمیشود،سهمداشتهباشد.





توسط شاخه خراسان داعش   فرقه گرایانهعمدی الت حم

به منظور هدف قرار دادن اقلیت مذهبی مسلمانان شیعه

یعناصرمخالفدولتیونامابهثبتحمالتفرقهگرایانه

خراسانداعشباالیجمعیتاقلیتمسلمانانبهویژهشاخه

بهگروهقومیهزارهمیباشند،شیعهکهاکثرآنهامربوط

یآسیبجدیبهاینجمعیتداد.اینآماربیانگرادامهادامه

بدینسوتوسطیوناماثبتشده۲۰۱۶کهازسالمیباشد

اقلیت۱۰۹است. ازمصئونیتوامنیتاینگروه ویوناما

حمالتباالیآزادیادیانوتحرکومنفیاینتاثیرات

کیفیتزندگی،همچنانشدیداًنگرانمیباشد.
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 خشونتهای۱۰یوناما مسلمانانفرقهرویداد برضد یی

 به منجر که ثبتکرد را تلفاتملکی۴۸۵شیعه مورد

درصدکاهش۳۵مجروح(شدکه۳۶۸کشتهو۱۱۷)

۲۰۱۸رمقایسهباسال]درتلفات[ناشیازحمالتراد

رویداد،شاخهخراسان۱۰ازمجموع۱۱۰نشانمیدهد.

کهنمودموردرابهعهدهگرفتهوادعا۷تداعشمسئولی

هدفقراردادناقلیتمذهبیشیعهبودهاست.آنهامقصد

کشته۱۱۲موردتلفاتملکی)۴۷۳اینهفترویدادباعث

مجروح(شد.۳۶۱و

اینتلفاتدر مراسمجریانفعالیتهایماکثر ربوطبه

فرهنگیومذهبیاقلیتمسلمانشیعهبهوقوعپیوست.این

یونامادرسالتلفاتشاملیگانهرویدادمرگباریاستکه

خراسانداعشحمله۲۰۱۹ شاخه که هنگامیثبتکرد

آگستدرمراسمعروسیکهاکثر۱۷انتحاریرابهتاریخ

لمانانشیعهتشکیلمیداد،بهاشتراککنندگانآنرامس

کشته۹۱موردتلفاتملکی)۲۳۴راهانداختکهمنجربه

۳۵کشتهو۱۵طفل)۵۰بهشمول۱۱۱مجروح(۱۴۳و

مارچ،شاخهخراسان۷مجروح(شد.برعالوه،بهتاریخ

داعشمرمیهاوانرابهسمتمراسمیادبودازکشتهشدن

بوحدتاسالمیعبدالعلیمزاری،رهبرهزارههایحز

درمصلیمزاریدرشهرکابلشلیککردند.اینرویداد

مجروح(۱۰۴کشتهو۱۱موردتلفاتملکی)۱۱۵باعث

۵یدیگررابهتاریخحملهراسانداعششاخهخ۱۱۲شد.

بهراهدرداخلمسجداهلتشییعدرشهرغزنیجوالی

لازینوعکنتروشدهانداختند.انفجارموادمنفجرهتعبیه

یموتکنترول(درداخلمسجدمحمدیهمنتجبهراهدور)ر

مجروح(کهاکثریت۲۲کشتهو۲موردتلفاتملکی)۲۴

تشکیلمیداد،شد.مطلقآنرااطفال

دورویدادیراثبتکردکههمچنان،یوناما۲۰۱۹درسال

شاخهخراسانداعشمسئولیتآنرابهعهدهگرفتهودانش

یانتحاریرادرجریانمراسمعروسیبهتاریخکفصالونعروسیدرکابلرازمانیپوشانیدکهشاخهخراسانداعشحملهخون
 یوناما/اجراءکردند.عکساز:فردینواعظی۲۰۱۹آگست۱۷
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تمذهبیمسلمانانشیعهراموردهدفقرارآموزاناقلی

رهاکتوبر،شاخهخراسانداعشموادمنفج۸داد.بهتاریخ

درداخلصنفدرسی دانشگاهغزنیواقعتعبیهشدهرا

موردتلفات۲۷شهرغزنیمنفجرکردند.اینانفجارباعث

دانشآموززنشد.برعالوه،بهتاریخ۲۰ملکیبهشمول

ینوعشدهراسانداعشموادمنفجرهتعبیهجون،شاخهخ۲

دانشگاه دانشجویان یکبسحامل در که را مقناطیسی

از بعد کردند. منفجر بود، نخست،جاسازیشده انفجار

یدومرابهشاخهخراسانداعشموادمنفجرهتعبیهشده

منظورهدفقراردادننخستینمددرسانانکهبهساحه

بودند،منفجرکر اینرویدادباعثکشتهشدنرسیده دند.

تنفرددیگرشد.۱۰یکفردملکیومجروحیت

اًعمدحمالتباالیمسلمانانشیعهکهدرآنافرادملکی

موردهدفقرارمیگیرند،نقضجدیقانونبشردوستانه

۱۱۳بینالمللیبودهوجرایمجنگیشمردهشدهمیتواند.

عن اعمالبه اینگونه اگر وانبخشیازحملهبرعالوه،

سیستماتی و صورتگسترده ملکی جمعیت هر علیه ک

مشخصاً، شود. بشریتشمرده علیه جرایم ممکن گیرد،

تعلیهگروهقابلتفکیکماننداقلیتمذهبیهرگاهاینحمال

یمسلمانانشیعهبنابردالیلمذهبییاهردلیلشناختهشده

یزشمردهدیگرصورتگیرد،ایناعمالجرممجازاتن

۱۱4خواهدشد.

آزادیدر حمالتباالیمسلمانانشیعهحقدسترسیبه

اجرایمراسمفرهنگیومذهبیکهحقبشریشاناست،

 چنینحمالتدر۱۱5نقضمیکند.را اینکه به توجه با

یادبود، بهشمولمراسممناسبتی،مراسم محالتگسترده

ه گردهمائی سایر و آموزشی مراکز ها، ایعبادتگاه

اجتماعیبهوقوعمیپیوندد،اینگونهحمالتزمینهنمایش

وبدونترسفرهنگومذهبوزندگیگذاشتنآزادانه

محدود را رویعادی دیگر یکبار یوناما سازد. می

مکلفیتدولتدرخصوصتامینامنیتومصئونیتاقلیت

هابهشمولاقلیتهایمذهبیوقومیدرهرزمانمنجمله

یانمراسممذهبیوفرهنگی،تاکیدمیورزد.دولتدرجر

اطمینانحاصلنمایدکههرنوع همچنانمکلفاستتا

قومیومذهبیکهباعثتحریکدامنزدنبهتفرقهملیتی،

تبعیض،عداوتیاخشونتمیشود،بهاساسقانونممنوع

۱۱6بودهواینکهاحکاماینقانونتطبیقمیشود.

 درگیری ها ملکی مرتبط با . اختطاف افراد۳

عنوان به ملکی اختطافافراد مخالفدولتبه عناصر

بهگسترشارعابوکنترولادامهداند. اختطافمعموالً

آغازسایرمواردنقضحقوقبشریمیباشد.نقطهعنوان

رویداد۲۱۸،یوناما۲۰۱۹دسامبر۳۱جنوریالی۱از

دفر۱۰۰۶کهراثبتکرد۱۱۷اختطافمرتبطبادرگیری

فردملکیو۵۰ثرساختهومنجربهمرگملکیرامتا

 آمار این شد. شان دیگر تن پنج درصد۴۶مجروحیت

سال به نسبت را ملکی افراد اختطاف تعداد در کاهش

نشانمیدهددرحالیکهتعداداختطافشدگانکه۲۰۱۸

 رسیدند، قتل ماند.به باقی همسان موارد۱۱۸تقریباً تمام

اخ عناصر –تمخالفدولتطافبه طالبان به –اکثراً

نسبتدادهشدبهاستثنایسهمورداختطافکهبهگروه

رویدادهایثبت۱۱۹هایمسلحطرفداردولتنسبتدادهشد.

و پاکان، ماین بشردوستانه، خدمات کارکنان شامل شده

 مثال، بطور بود. خدماتصحی کارمندان تاریخ ۱۴به

سمنگان،گروهیسوالیرویدوآبوالیتسپتامبردرول

ازجنگجویانمسلحطالبواردیککمپموسسهبینالمللی

ماینپاکیشدهوپنجکارمندآنموسسهرااختطافکردند.

آنهااختطافشدگانراهمراهباچهارواسطهنقلیهوتعدادی

یدرنزدیکیوالیتبردندومنطقهازوسایلماینپاکیبه

رهاهمراهبااکثرتجهیزاتآنهاراسپتامبر۳۰یخبهتار

 تاریخ به دیگر رویداد یک در در۱۶نمودند. اکتوبر

ولسوالینومیشوالیتدایکندی،طالباندوتنازمردان

واکسیناتورپولیورااختطافکردند.آنهااینواکسیناتوران

راسهروزبعدوپسازوساطتبزرگانمحلرهانمودند.

وی ابزاریناما عنوان اختطافبه از استفاده افزایشدر

برایاخذپولازکارمندانسکتورخصوصیبهویژهدر

 ثبتکرد. نیز را شمال حوزه تاریخ در۲۹به جوالی

ولسوالیدرهصوفیانوالیتسمنگان،طالبانیکپوسته

رانندهوسایطباربری۲۵امنیتیراباالیجادهایجادکردهو

لانتقالذغالبودند،اختطافکردند.اختطافدرحاراکه

شوندگانبدونکدامآسیببعدازپرداختپولآزادشدند.

تاریخ به همینترتیب، اکتوبردرولسوالیچهار۱۱به
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بولکوالیتبلخ،طالبانپوستهامنیتیراافرازوتانکر

هایتیلراکهمربوطیکشرکتخصوصیبود،متوقف

پنجرانندهووسایلآنهاراباوسایطشانباالبانکردند.ط

خودبهحوالیآنمنطقهبردهوبرایچندساعتنزدخود

۳۹۰افغانی)حدود۳۰۰۰۰تازمانینگهداشتندکهمبلغ

دالرامریکائی(برایتانکردریافتکردند.

یونامااختطافتوسطگروههایمسلحوگروهمجرمینرا
ترگزارششدهاست.هرچندیوناماکهکمنیزمالحظهنمود

موارداختطافراکهتوسططرفهایدرگیریصورت
نگرفتهباشدثبتنمیکند،ماموریتمللمتحدگزارشهای
کارکنان مواردیکه شمول به ها چنینرویداد از منظم
موسساتغیردولتیوکارمندانمللمتحدموردهدفقرار

گرفتند،رادریافتکرد.
حقوقاختطاف از را ها افغان درگیری با مرتبط های

اساسیکهدسترسیبهآزادیشخصیاست،محروممی

سازد.اختطافهاییکهتوسططالبانصورتمیگیردو

باعث ها، شاهراه و ها جاده در آن از ناشی تهدیدات

و فعالیتهایاقتصادیشده محدودیتآزادیحرکتو

زد.فضایترسرابیشترمیسا

آمیز در برابر  یا تحقیر. مجازات ظالمانه، غیر انسانی ۴

 افراد ملکی 

رویدادیراثبتکردکهعناصر۹،یوناما۲۰۱۹درسال

مخالفدولتمجازاتظالمانه،غیرانسانییاتحقیرآمیز

هایساختاریعدلیوقضائی فیصله عنوانتنفیذ به را

هفیصلهدولتبموازیشاناجراءنمودند.عناصرمخالف

قضایایجزائیومدنیتوسطساختارهایعدلیوقضائی

موازیشانبهویژهدرمناطقتحتکنترولشانکهمردم

قضائی و عدلی های میکانیزم به اندک خیلی دسترسی

عناصر توسط که مجازاتی دادند. ادامه دارند، رسمی

مخالفدولتاجراءشدشاملاعدام،قطعاعضاءوشالق

"گناهاخالقی"میشود.یوناماهشتملهبهجرمدنمنجز

رویدادیراکهمنجربههشتموردتلفاتملکی)پنجمرد

ویکزنکشتهویکزنویکمردمجروحگردیدند(را

بهطالبانویکموردراکهمنجربهمجروحیتیکمرد

ملکیگردید،بهشاخهخراسانداعشنسبتداد.

درسکنوالیتهرات،ریدرولسوالیاجنو۱۹بهتاریخ

پسازآنحلقآویزکردندکهمحکمهراطالبانیکمرد

نهادطالبانو آنشخصینام محکومبهمرگکرد. را

متهمبهقتلوسرقتموترسایکلیکمردبودودراوایل

 مذکور۲۰۱۸سال مرد داشت. قرار توقیفطالبان در

اشدوسیهداشتتااینکهتحتتوقیفقرارتقریباًیکسال

توسطسهمحکمهنظامعدلیموازیطالبانموردرسیدگی

اکتوبردرولسوالینرنگوالیت۱۱قرارگرفت.بهتاریخ

کنر،شاخهخراسانداعشگوشیکمردرادرمحضر

عامپسازآنقطعکردکهتوسطمحکمهنامنهادمحکوم

راکهباویوشیکمرددیگربهمجازاتشد.آنمردگ

اداشت،قطعکردهبود؛محکمهنامنهادشاخهخراساندعو

ایراصادرکردکهگوشهمانشخصبایدفیصلهداعش

 حدود گردد. فیصله۱۵۰قطع تطبیق حین محل باشنده

حاضربودند.

به شد، مخالفدولتاجراء عناصر توسط که مجازاتی

افغانستانجر نقضحقاساسقوانین و بوده وم وقبشر

مانندبدرفتا شدید مجازات برعالوه، شوند. می تلقی ری

بینالمللیمحسوب،اعدام نقضجدیقانونبشردوستانه

یونامااز۱۲۰شدهوجرایمجنگیمحسوبشدهمیتواند.

عناصرمخالفدولتمیخواهدتاتحمیلبرخوردظالمانه،

مجازات یا آمیز تحقیر انسانیو بالفاصغیر را لهافراد

متوقفسازند.

. استفاده از خانه ها یا سایر اهداف ملکی برای مقاصد ۵

 نظامی

مخالفدولت عناصر که هاییرا رویداد همواره یوناما

های خانه شمول به ملکی مناطق داخل از را حمالت

رهایشی،مارکیتهاومساجدانجامدادهوایناماکنرا

ازسوینیروهایطرف داردولتدرمعرضخطرحمله

قرارمیدهد،ثبتکردهودرزمینهابرازنگرانیمیکند.

مارچدرولسوالیچمتالوالیت۶بهتاریخبطورمثال،

بلخ،درجریاندرگیریزمینیمیاننیروهایملیامنیتی

افغانستانوطالبان،نیروهایاردویملییکمرمیهاوان

هایشیپنهانرابهسویجنگجویانطالبکهدریکخانهر

شدهبودند،شلیککردند.اینهاوانبریکخانهمسکونی

باعثکشتهشدنسهفردملکیبهشمولیکفرودآمدهو
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پسرششسالهومجروحیتسهطفلدیگرشد.بهتاریخ

نوامبردرولسوالیسیوریوالیتزابل،پارچههای۱۳

مرمیهاوانهنگامییکزنراکشتویکپسرشش

مجروحنمودکهنیروهایاردویملیافغانستانساله را

دنطالبانکهدرخانهبهمنظورهدفقرارداراهاوانی

نیروهای کرد. شلیک بودند، شده پنهان رهایشی های

اردویملیافغانستانطالبانرامسئولاینتلفاتدانستند.

ملکیرا مخالفدولتافراد عناصر بعضیموارد، در

درخانههاینگهداشتند.بطورمثال،بهخالفمیلشان

طالبانهرپلخمریوالیتبسپتامبردرش۱تاریخ غالن،

حمالتمتعددراازچندیننقاطباالیشهرانجامدادندوبه

زورواردخانههایرهایشیشدند.یونامارویدادیراثبت

کردکهجنگجویانطالبواردیکخانهشدهومالکخانه

 می که قتلرا به گلوله ضرب به نماید، فرار خواست

رسانید.

مسئولیتتلفاتملکیناشیمعموالًنیروهایطرفداردولت

ازعملیاتهایشانرابهعناصرمخالفدولتنسبتمی

دهندزیراآنهادرخانههایرهایشیپنهانشدهویااینکه

میکنند. استفاده ازافرادملکیبهعنوان"سپرانسانی"

با نباید که باوجودیکهعناصرمخالفدولتمکلفاند

یروهاازمحالتملکی،افرادپنهانشدنودرگیرشدنبان

نیروهایطرفدار درمعرضخطرقراردهند، ملکیرا

اقدامات تمامی که دارند همسان مسئولیت نیز دولت

پیشگیرانهممکنرابهمنظورمحافظتافرادملکیروی

ینمسئولیتدرشرایطیکهدشمندرمیاندستگیرندوا

یابد نمی کاهش شود، می پنهان ملکی بهافراد یوناما .

عناصرمخالفدولتیادآورمیشودکهعمداً،یکجاقرار

دادناهدافنظامیوملکیبهمنظورجلوگیریازهدف

قرارگرفتناهدافنظامی،بهاساسقانونبشردوستانهبین

۱۲۱اشد.المللیممنوعمیب
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 یروهای طرفدار دولت. ن۴
 نگاه اجمالی .الف

درصدافزایشکلیدرتلفاتملکیمنسوببه۱۳یوناما

درسال با۲۰۱۹نیروهایطرفداردولترا درمقایسه

رقمبرایدومینسالاین،ثبتکردهاستکه۲۰۱۸سال

می نشان تلفاتملکیرا افرایشدر دمتوالی هد. ۱از

،نیروهایطرفداردولت۲۰۱۹دسامبر۳۱جنوریالی

۲۹۳۳باعث و۱۴۷۳تلفاتملکی)مورد ۱۴۶۰کشته

گردیدند ملکی۱۲۲زخمی( تلفات افزایش به . منسوب

نیروهایطرفداردولتعمدآازبلندرفتنتلفاتملکیدر

اندک افزایش و زمینی های درگیری اثریاثر در کلی

بدینسویعنی۲۰۰۹لاحمالتهوائی،ناشیشدهاست.ازس

ملکیتوسط ثبتسیستماتیکتلفاتافراد زمانآغاز از

یوناما،اینبلندترینسطحیازتلفاتافرادملکیرانشان

میدهدکهبهنیروهایطرفداردولتمنسوبگردیدهاست.

روندهایتلفاتافرادملکیمنسوببهنیروهایطرفدار

همراهبودهاستامایدولتدرطولسالمذکوربانوسانات

الگویآننسبتبهروندهایعناصرضددولتیمتفاوت

بودهاست.درحالیکهپسازششماهنخستآرام،ارقام

تلفاتافرادملکیمنسوببهعناصرضددولتیدرربع

ملکی تلفاتافراد رسید، اوجخود به شده یاد سال سوم

ن ربع سه در دولت طرفدار نیروهای به تسخمنسوب

درصد(اماتلفات۳۳افزایشقابلمالحظهداشتهاست)

مذکوردرربعچهارمبهاندازهمشابهدرمقایسهباعین

 کاهشیافتهاست.فیصد۲۰۱۸،۳۹مدتهادر

درصد۲۸منسوببهنیروهایطرفداردولتتلفاتملکی

راتشکیلمیدادکهاینرقم۲۰۱۹تمامتلفاتملکیدر

افزایشاندکیرانشانمی۲۰۱۸درصددر۲۴سبتبهن

رفداردولتدهد.اکثرتلفاتملکیمنسوببهنیروهایط

درصد(درجریاندرگیریهایزمینیاتفاقافتادهکه۴۳)

درصد(وعملیاتهای۳۶تهوائی)بهتعقیبآنحمال

.۱۲۳درصد(قرارداشت۱۲تالشی)

 ۲۰۱۹های طرفدار دولت در هر ربع سال تلفات ملکی توسط نیرو

 مجروحین کشته شدگان
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 باعث دولت طرفدار ۱۲۶۰نیروهای تلفات ملکیمورد

(۳۶۳ و های۸۹۷کشته درگیری جریان در مجروح(

درصدافزایشدرمقایسهباسال۲۵زمینیشدندکهبیانگر

بودهوبرخالفروندینزولیمیباشدکهدردو۲۰۱۸

درصدافزایشدر۲۵.یوناما۱۲4سالمتوالیثبتشدهبود

نیروهایتلفاتملکیدراثرشلیکهایغیرمستقیمتوسط

ردولتراثبتکردکهاینامرموجببروزنگرانیطرفدا

دررابطهبهتاثیراتبدونتفکیکناشیازبکارگیریچنین

.۱۲5سالحهابخصوصدرساحاتپرجمعیت،گردیدهاست



 ۲۰۱۹-۲۰۱۴تلفات ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت 

 نیروهای طرفدار دولت در مجموع

 نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان 

 نیروهای نظامی بین المللی 
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 سال حمالتهوائیتوسطنیروهایطرفدار۲۰۱۹در ،

 باعث ۱۰۴۵دولت ( ملکی ۷۰۰تلفات کشته ۳۴۵و

درمقایسهرادرصدافزایش۳کهاینرقمح(گردیدهمجرو

.اینبزرگترینرقمتلفات۱۲6نشانمیدهد۲۰۱۸باسال

زمانیکه ملکیناشیازحمالتهوائیتلقیمیگردد،

تماتیکتلفاتملکیراآغازسثبتسی۲۰۰۹یونامادرسال

نیروهای حمالتهوائیمنسوببه همچنان، است. کرده

بزرگترینعاملمرگملکیانبحسابآمدهطرفداردولت،

شدهاست.کهتقریبآنیمیازتلفاتملکیانبهآنهانسبتداده

سومین تالشی های عملیات جریان در قوا از استفاده

ملکیمنسوببهنیروهایطرفداربزرگترینعاملتلفات

کشتهو۱۲۸تلفاتملکی)۳۶۰ملکیبودهکهمنجربه

گردیدهکهبیانگرواردشدن۲۰۱۹مجروح(درسال۸۲

بودهاست.یوناما۲۰۱۸صدماتدرسطوحبلندمشابهبا

 راخیز۲۰۱۸در ملکی تلفات در ای مالحظه شقابل

بود داده ت۱۲۷گزارش رقم بزرگترین این ملکی. لفات

درنتیجهعملیاتهایتالشیمیباشدکهیونامااززمان

الثبتنمودهاست.تابهح۲۰۰۹ثبتسیستماتیکدرسال

اکثرعملیاتهایتالشیتوسطقطعاتخاصریاستامنیت

حفاظتخ های نیروی  یعنی یکگروهیملی و وست

در ۲۰۱۹جدیدالتشکیلدروالیتپکتیکا به نیروی"که

یادمیشوند،صورتگرفتهاست.اینقطعات"شاهینهای

د رخارجازسلسلهمراتبرسمیدولتافغانستان،اغلبآ

با و ساحه در موجود المللی بین کنشگران با مشارکت

۲۰۱۹ودرحمایتهوائینیرویهاینظامیبینالمللی

درهماهنگیبانیرویهوائیافغان،زیادیتااندازهای

نمایند.فعالیتمی


از که ( مسئول جانب

سوییونامابهآننسبت

۱۲۸دادهشدهاست(

فیصدیمجموعیتلفاتملکیمجموعتلفاتملکیرادملکیمجروحفاشدهافرادملکیکشته

امنیتی ونیروهای

ملیافغاندفاعی

درصد۶۸۰۱۰۰۲۱۶۸۲۱۶

بین نظامی نیروهای

المللی

درصد۵۵۹۲۲۷۷۸۶۸

طرفدار مسلح گروهای

 دولت
درصد۱۰۲۸۲۱۸۴۲

نامعلوم نیروهای

طرفداردولت/نیروهای

دولتمتعددطرفدار

ددرص۱۳۲۱۴۹۲۸۱۳

 

 

 



 . نیروهای امنیتی ملی افغان ۱

موردتلفاتملکی۱۶۸۲نیروهایامنیتیملیافغانباعث

مجروح(شدندکهاینرقمافزایش۱۰۰۲کشتهو۶۸۰)

 نسبتبه ۱۲۹نشانمیدهد۲۰۱۸اندکیرا کاهشکلی.

تلفاتملکیاندراثرحمالتهوائیتوسطنیروهایهوائی

ازا ناشی ملکیان تلفات در جهشی افزایش با فغانستان

یونامادررابطهبهروندینیجبرانشد.درگیریهایزم

معکوسکاهشتلفاتملکیدراثردرگیریهایزمینی

بخصوصدرنتیجهاستفادهروزافزونازشلیکهایغیر

ستقیمباالیمناطقپرجمعیتنگراناست.م

شیهماننددراثرعملیاتهایتالدرحالیکهتلفاتملکیان

درسطوحبلندباقیمانده،تلفاتملکیمنسوب۲۰۱۸سال

ریاستامنیتیملیونیروهایمحافظتخاصبهنیروهای

خوستنسبتبهتلفاتملکیمنسوببهنیروهایشاهین

بهجدولذیلمراجعهشود(.یونامادرکاهشیافتهاست)

گومیرملکیانبهتناسبرابطهبهمیزاننامتناسبمر

 توسط تالشی های عملیات اثر در نیروهایمجروحین
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امنیتیملیافغاندردرجهاولناشیازحوادثمنسوببه

.۱۳۰نیروهایویژهریاستامنیتملی،کماکاننگراناست

 بمسئولجان

)کهازسوییونامابهآننسبت

دادهشدهاست(

 افرادملکی

کشتهشده

مجموعتلفاتملکییمجروحافرادملک

اردویملیافغان)بشمولقوای

هوائی(

۳۸۱۷۰۷۱۰۸۸

بشمول ملی امنیت ریاست

۱۳۱نیروهایخاصامنیتملی

۱۷۹۵۲۲۳۱

۲۳۶۷۹۰پولیسملیافغان

۹۲۷۳۶پولیسمحلیافغان

سایرنیروهایدفاعیوامنیتی

متعددافغانو نیزمرتکبین 

۸۸۱۴۹۲۳۷

 . نیروهای نظامی بین المللی   ۲

کشته۵۵۹موردتلفاتملکی)۷۸۶،یوناما۲۰۱۹درسال

زخمی(رابهنیروهاینظامیبینالمللینسبتداد۲۲۷و

را۲۰۱۸درصدینسبتبهسال۱۸رقمافزایشکهاین

دهد می توسط۱۳۲نشان ملکی تلفات تمامی مجموع از .

آنازحمالتهوائیدرصد۹۶نیروهاینظامیبینالمللی،

سنجیدهبشمولحمالتهوائیازقبلپالنشده)هدفگیری

علیهشده تهدیدات به واکنش در که هوائی حمالت و )

افغانونیروهاینظامیبینالمللیدرنیروهایامنیتیملی

(،ناشیشدهاست.واکنشی)هدفگیری میدانجنگ

غیرنظامیانومیربلندمرگحیونامادررابطهبهتداومسط

باالی هوائی حمالت بخصوص هوائی حمالت اثر در

هاوحمالتهوائیکهدرحمایتازعملیاتهایساختار

امنیتملیونیروهایشاهینراهخاصتالشینیروهای

دربهگونهویژهشده،کماکاننگراناست.یونامایانداز

 رابطه استفادهبه مورد گیری هدف های ٔ پرتوکول

رااهدافیدرآنحملهبرنیروهاینظامیبینالمللیکه

 تعریف شرایط با که میدهد اجازه نظامیشدهء اهداف

 مشروع المللدر بین بشردوستانهیحقوق و، ندارد وفق

هدفقراردادنافرادکهنهبطورمستقیمبخاطرهمچنان

کدامدخیلاندونهنقشجنگیدوامداردرجنگهادر

نگرانیهگرو همچنان دارند، را یافته سازمان مسلح

.۱۳۳است

 

تحت کنترول شاخه خراسان داعش  ساحهحمالت هوائی نیروهای امریکائی مستقر در افغانستان باالی دهاقین در 
 ملکی گردید فرد ۳۰ تلفات ، باعث۲۰۱۹سپتامبر  ۱۹بتاریخ 

بود اما ما در اثر صدای بمب که بر  بجه ساعت چند نمدا تن در یک خیمه خوابیده بودیم. نمی ۱8 ما شب بود و" 
. من و و از خیمه به عجله بیرون رفتیم یکی از خیمه ها اصابت کرد، بیدار شدیم. از محل خواب خود فورا بلند شدیم 

م. من ف قرار گرفتیم و هر سه ما به زمین افتادیبعدآ ما مورد هد  دو تن از همکارانم زیر یک درخت ایستاده شدیم....  
ی راست وپای راست، باز از ناحیه که من زخمی شده بودم )  متوجه شدم بی هوش شدم. صبح، من به هوش آمدم و

 ریگمی توانستم. چشمانم مملو از  نیده و حرکت کرده  د  ساله بود. من  ۱۶مرده بودند. یکی آنها    مو ران( و دو همکار
جات یافته صبح تعدادی از همکارنم که از حمله ن ۷عت من برای کمک صدا زدم. هیچ کسی نیامد. سا و خاک بود.

  " بودند، من و سایرین را تا به جاده و بعدآ به شفاخانه رساندند.
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 ساله۳۱مردقربانی--
 ۲۰۱۹سپتامبر۲۲بتاریخمصاحبهتوسطیونامادرشفاخانهعامهننگرهار


هوائیبوسیلهطیارهبیبیلوتراحمله۸ینالمللی،،نیروهاینظامیببجهشب۲،حوالی۲۰۱۹سپتامبر۱۹بتاریخ

سوالیخوگیانیجنگلیتحتکنترولشاخهخرسانداعشدرساحهوزیرتنگیواقعولیکمنطقهیباالیافرادیدر
جلغوزهمصروفوتهیهیآوریجمع مردکارگرجهت۱۵۰والیتننگرهار،انجامدادند.قرارگرازشها،تقریبآ

مقاماتولسوالیووالیتیونیروهایامنیتیهمچنانداعشاجازهاخذنمودهبودندود.آنهاازشاخهخراسانکاربودن
ردجمعآوریجلغوزهکهتوسطبزرگانقومیبهآنهاسپردهشدهبود،مطلعملیافغانراذریعهمکتوبقبلیدرمو

ندهدرساحهمذکوردرحالخوابگپرابهشکلخیمه۷ساختهبودند.حینحمالتهوائیمذکور،کارگرانتقریبادر
 بودند.

 
فراهمگردیدکهشاملمعلوماتحمایتقاطعاندکیپسازوقوعحادثهغیرنظامیانمعلوماتاولیهبهتیمکاهشتلفات

نظامیبینبهمقاماتدولتافغانستانونیروهایامنیتیملیبود.نیروهایقبلیمشخصراجعبهابالغمکتوبهای
یکحملههوائیمشخصی“نیروهایامریکائی٫یکاعالمیهرادررسانههامنتشرکردندکهدرآنآمدهاستالمللی

"مطمئنبودندکهدراثرحملهوآنها"فگنانداعشدرساحهتحتکنترولداعشانجامدادهاستاراباالیهراس
ساحه"براساساعالمیهمذکور،کارگرانبهند.هاکشتهشدنظر،ردمویبشمولجنگجویانداعش،تن۱۶هوائیمذکور

افغانیانیروهاینظامیامریکائیرفتهبودند."براساسارزیابیوبررسیآنها،مذکوربدونآگاهینیروهایامنیتی
نظامیغیر۸جهودرنتیبودندکهغیرنظامیباجنگجویانداعشدرعینمحلمسکنگزینشده۸احتماالبهتعداد
 ."کشتهشدهاند

 
منبعبشمولقربانیان،اقاربقربانیان،بزرگان۳۰بیشترازاز،یوناماغیرنظامیانبهمنظورتائیدوتثبیتتلفات

،معلوماتجمعآوریکردهاست.همچنان،یوناماینقومی،مقاماتدولتی،کارمندانصحی،ریاستامنیتملیوسایر
درشفاخانهکهتحتتداویقرارداشتند،مصاحبهانجامدادهاست.یوناماتثبیتنمودهاستبانیانحادثهباتعدادازقر
دیگرجراحتبرداشتهاند.غیرنظامیمذکر۱۰کشتهوبچهبشمولحداقلدوپسرغیرنظامیمذکر۲۰کهحداقل

مانتوانستآنهاراتثبیتنماید.نیروهایردادریافتکمعلوماتدرینحادثهبیشترغیرنظامیانیونامادررابطهبهتلفات
۲۲۰۰افغانی)۱۶۶۶۰۰کردهبودند،مبلغشناساییقربانیکهبهعنوانافرادملکی۸امریکائیبرایهرخانواده
طیرازطریقوالیننگرهامتذکرهمذکورراپذیرفتند.مبلغپولهواردشدمسوولیتآسیبدالرامریکائی(پرداختهو

 مقاموالیتننگرهاربرگزارشدهبود،بهخانوادههایمذکورتسلیمدادهشد.محوطهدفترکهدریکجلسه
 

۱۳4نظامیبهمثابهاهداف تادرراستایتثبیتاهداففیتدارندیوناماتاکیدمیورزدکهطرفهایدخیلدرجنگمکل
منابعاستخباراتی،نظارتیوسایرمنابعبهمنظورمفادهازتماهاحاویاستاینمکلفیتکهحتیاالمکانتالشنمایند

جهتتثبیتکهدرآنوتدابیرحمالتهوائینحوهیانجاماین.میباشدپیرامونوضعیتهمهجانبهکسبآگاهی
،گدخیلنبودندوعمالدرجنودنددرزمانحملهدرخواببیانباتوجهویژهبهاینکهقرباناتخاذگردیدهاهدافمذکور

.همچنان،معلوماتدررابطهبهماهیتحضورقربانیانمذکوردرساحهمتذکرهنزدنیروهایپرسشبرانگیزاستجدآ
تقاضامینمایدتادرمشارکتبانیروهایامنیتیافغانییوناماازنیروهاینظامیبینالمللافغانوجودداشت.امنیتی

درآینده،تغییراتغیرنظامیاندرراستایجلوگیریازچنینآسیبهابهوبیاموزندردرسهایراازحادثهمذکو
 .بوجودبیاورنددرپروسیجرهایمربوطهمرتبطرا
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 . گروههای مسلح طرفدار دولت۳

 تلفات۱۸۴یوناما ملکیمورد ۱۰۲)افراد و ۸۲کشته

در در۵۷زخمی( مورد۷وهچنان۲۰۱۹سالرویداد

مرتبطبهجنگراکهایننهادبهگروهایمسلحطافاخت

رقمبهثبترسانیدهاست.،نسبتدادهاستطرفداردولت

۲متذکره تلفات در افزایش درصد توسطغیرنظامیان

،را۲۰۱۸گروههایمسلحطرفداردولتنسبتبهسال

.قابلذکراستکهرقممتذکرهنسبتبه۱۳5انمیدهدنش

شدهبرابرتقریبادو۲۰۱۷سالدرامیانغیرنظارقامتلفات

است.

دولتغیرنظامیانتلفات طرفدار مسلح گروههای توسط

ودرصد(رخداده۴۰درگیریهایزمینی)عمدتآدرجریان

بودهدرصد(۳۴بهتعقیبآنناشیازعملیاتهایتالشی)

کهی،ازبابتشماربلندحوادثویژههطور.یوناما،باست

بهغیرنظامیاناردولتهایمسلحطرفددرآنگروه را

هدف قصدیدرجریانعملیاتهایتالشیمورد گونه

غیرنظامیان.اکثرتلفاتاستنگرانهمچنانند،هاقرارداد

طگروههایمسلحطرفداردولتدرجریانعملیاتتوس

هایتالشیمربوطبهنیرویمحافظتخوستونیروهای

زاشها،هردونهادمذکوررگقراوشاهین،بوقوعپیوسته

بینالمللیموردحمایتقرارگرفتهودرحامیانازسوی

و پکتیکا پکتیا، خوست، )والیات کشور شرق جنوب

کهبهغیرنظامیان.بقیهتلفات۱۳6ایندغزنی(فعالیتمینم

در است، شده داده نسبت دولت طرفدار مسلح گروهای

 والیاتتخاروبغالنرخدادهاند.

نیتازمجازات ٔ امصوگروههایمسلحطرفداردولتب

اجرایعملیاتهایتالشی،منجمله،هایخویشفعالیتبه

بنابرکشتارهابهگونهقصدیبشمولغیرنظامیاتکشتار

بادرتنشهابودنشاندخیلیاوشاناختالفاتشخصی

 گروههایمسلح، سایر مخالفدولتو همچنانعناصر

ایمبنبدونکهطرفداردولتمسلح ند.گروههایهادادامهدا

حاصل،اطمینانفعالیتدارندقانونیوخارجازتشکیالت

دهیوجبرانسلسلهمراتب،میکانیزهایپاسخنمایندکه

خسارهبرایقربانیاندرصورتنقضقانونبشمولنقض

الملل بین بشردوستانه الملیحقوق بین بشر حقوق ،لیو

دارد.وجود

ازیوناماازدولتافغانستانکهمسئولیتاصلیحراست

آزادیوامنیتهمهمردمحق،حیاتحقوقبشربشمولحق

تمامیاستمینمایدتاافغانستانرابرعهدهدارد،درخو

یاپسازبررسیومسلحطرفداردولترامنحلگروهای

ً،دقیق رسما را یکواردسلسلهفرماندهیرسمیبآنها ا

حقوقوپرسیجرعملیاتیکهبهمیکانیزمحسابدهیموثر

،دبگذارارجیوحقوقبشربینالمللیبشردوستانهبینالملل

 تمامعالوهنماید. دولتافغانستانمکلفاستتا برآن،

اتهامات بشر حقوق المللینقضونقض بین قوانین

تحقیقمسلحطرفداردولتراگروهایتوسطبشردوستانه

ارشد،ودهنم مقامات بشمول آن مرتکبین برابر در و

اقداماتمقتضیدرمطابقتباکودجزایافغانستان،اتخاذ

 نماید.

 "ننیروهای شاهی" خوست و  نیروهای محافظت

نیرویمحافظتخوستیکگروهیمسلحطرفداردولت

نظامیکنترولساختارمنظمفرماندهیواستکهخارجاز

می نیفعالیت ازنماید. اقل حد متذکره ۲۰۰۷سالروی

رادرجنوبشرقافغانستانویژهیبدینسوعملیاتهای

یشرا.یونامابهگونهمکررنگرانیهایخودادهاندانجام

دررابطهبهاقداماتنیرویمحافظتخوستبشمولادعاها

نقضحقحیاتوغیرنظامیانتلفاتدرمورد وموارد

 و فزیکی بشرامنیت حقوق نقض موارد رایسایر ،

.۱۳۷بصورتعلنیوسریابرازداشتهاست
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 هایبه فعالیت  همچنان گروهای مسلح طرفدار دولت

اجرای عملیات های   در  شان،  جزایی  توام با معافیت

 . ند، ادامه داده اغیرنظامیانتالشی و کشتار قصدی  

مقاماتدرگذشته و اعضاینیروهایامنیتیملیافغان ،

یدولت هر مورد در کردن بحث نیروهایاز عملیات

یوناما خودداریمینمودندمحافظتخوستبا ازاما. ،

بدینسو،ریاستامنیتملیدررابطهبه۲۰۱۹لساآغاز

قضایایمنسوببهایننیروهاکهتلفاتملکینیزبههمراه

.اگرچه،استنمودهپاسخهایمحدودارائهداشتهاست،

زیدهمذکورخودداریوریراسمنیروذکازهمچنانآنها

یوناماایناستکهایننیروهابهشیوهمشابهبرداشت.اند

بانیروهایخاصامنیتملیفعالیتنمودهودارایتشکیل

با نیروهای این اما باشند می نیز مشابه مراتب سلسله

ارندقانونیندایمبنچوننیروهایامنیتملیمتفاوتاند

هایشانرادرمطابقتباقوانینآنعملیاتکهبراساس

 ستانانجامدهند.افغان

مربوطبهعملیاتهاییحادثه۱۲،یوناما۲۰۱۹درسال

نیروهایمحافظتخوستراثبتنمودکهمنجربهکشته

تلفاتمذکورموارد.اکثرهاستفردملکیگردید۲۵شدن

عملیاتدرجریانافرادملکیدراثرهدفگیریقصدی

سبتبهسالاستکهاینرقمنبوقوعپیوستهایتالشیه

.یوناماتقریبآ۱۳۸رانشانمیدهدچشمگیریکاهش۲۰۱۸

موارد محافظتتمام نیروهای به منسوب ملکی تلفات

بهثبترسانیده۲۰۱۹خوسترادرجریانربعاولسال

عملیاتهایتالشینیروهایظاهرآازآن،پساستکه

 مذکور است. یافته همچنانتوقف یوناما آن، وجود با

تعلیهنیروهایمحافظتخوستازسویعناصرحمال

درادامه،ثبتنمود.۲۰۱۹مخالفدولتراتاپایانسال

کهبرایروندمستندسازیحادثاتمنسوببهایننیروها

به،یوناماحوادثیراگردیدآغاز۲۰۱۸باراولدرسال

کهتوسطنیروهایمحافظتخوستبرستثبترسانیدها

پکتیاوانندماتدیگرخوستدرسایروالیوالیتعالوه

است.نیزبهوقوعپیوستهپکتیکا،

منسوببهیحادثه۱۵بدینسو،یوناما۲۰۱۹ازماهمارچ

موردتلفات۶۲بهتجکهمننمودهنیروهایشاهینراثبت

قادر.یونامااستهزخمی(گردید۴کشتهو۵۸)افرادملکی

استتا ایننشده به نیروهایشاهینیافرماندهیسلسله

سایرگروهایوراباریاستامنیتملیهاروابطایننیرو

خوست، محافظت نیروهای نظیر دولت طرفدار مسلح

حادثهنخستینزمانوقوع،قابلذکراستکهاما.دریابد

چشمگیرباکاهشمصادفمنسوببهنیروهایشاهینی

نیرو به منسوب حوادث تعداد خوستدر محافظت های

ملی۱۳۹بود امنیت ریاست ویژه نیروهای همچنان، .

شاهینلیتمسئو نیروهای به آنرا محلی منابع که حمله

کهگرفتطورعلنیبهعهدهخودراب،ندمنسوبکردهبود

بیندونهادمذکورنزدیکهماهنگیبیانگرحداقلاینامر

 .۱4۰میباشد

 ولسوالی در شاهین نیروهای ها، گزارش ارگونقرار

ندومانندنیروهایمحافظتخوستاوالیتپکتیکا،مستقر

افغانستاندرمشارکتبافرماندهیخارجازسلسلهرسمی

باحامیان عندالضرورت و محل در موجود المللی بین

.دارندحمایتهوائینیروهاینظامیبینالمللی،فعالیت

،یوناماحوادثیراعمدتآدروالیتپکتیکا۲۰۱۹درسال

کهدربهثبترسانیدهدروالیاتپکتیاوغزنی،همچنانو

آننیروهایمذکوردخیلبودند.

نیروهایشاهیندر اعضاینیروهایحافظتخوستو

برابرسوءاستفادههایکهمرتکبمیشوند،ازمعافیت

اینامرابرخوردارجزایی که ماستند، عمیقنگرانییه

بررسیهادررابطهبهاینعملیاتباوجودآنکه.میباشد

اند،گردیدههاوعملیاتهایکهمنجربهنقضحقوقبشر

ازسویشورایامنیتملیجریاندارد،یوناماازهیچنوع

ایاطالعنداردکهدرآننیروهایمحافظتخوستضیهق

درواردهعلیهشاناتییانیروهایشاهیندربرابراتهام

بیشازحدنیرو،کشتارقصدیبیموردبهاستفادهرابطه

ویوسایرمواردنقضوسوءاستفادههایکهحقوقبشر

راشدیدآمتاثرساختهاست،مسئولدانستههاحیاتافغان

شدهباشند.

ملکیاتاعضاینیروهایامنیتیودفاعیافغانوادار

نمیخواهندیانمیتواننددربلکادرحکومتافغانستان

به علنیحرفبزنند،بجزصورترابطهبهایننیروها
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 به مذکور نیروهای که جمله این تحتگونهبیان کامل

کنترولنیروهایامنیتیملیافغانقرارندارند.پرسشهای

ویل،تم،آموزشولیتنهادمسئمورداینکهکدامیونامادر

اجرای پالنگذاری وملعو مذکور نیروهای های یات

راجعبهچگونگیهمچنان اجرایتحقیقاتوبررسیها

فعالیتهایایننیروها،بیپاسخباقیماندهاند.

یوناماخاطرنشانمیسازدکهحراستازحقوقحیات،

آزادیوامنیتهمهمردمافغانستان،ازجملهمکلفیتهای

حکوم یونافغانستانتاساسی باشد. حکومتمی از اما

نیروهایمحافظتخوستونیروهای تقاضامینمایدتا

شاهینراپسازبررسیهایدقیق،رسماشاملصفوف

یاگروهایمتذکرهرامنحلنمودهونیروهایمسلحنماید

نقضقانوندرپیوندبهاتهاماتراگروهاواعضایاین

.۱4۱یقوتعقیبعدلیقراردهدجزایافغانستانتحتتحق

رادرگروهاحکومتافغانستانمکلفاستتااعضایاین

بشردوستانهونقضیاقانونبینالمللینقضهرنوعبرابر

 قراردهد.پاسخگو،یسوءاستفادهحقوقبشربینالملل

  



 

63 
 

درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان۲۰۱۹گزارشساالنه  

 آسیبب. نوعیت تاکتیک ها و حوادث که باعث بیشترین 

 می گردد غیرنظامیانبه 

 . حمالت هوائی۱

ب مان ببرد. ]...[ یک چرخبال باالی خانه ما  ابود که خو نزدیکم و ید و ما درخانه خود بودشب بو ۱۰ت تقریبآ ساع "

می چرخید. شوهرم در را باز کرد تا ببیند که چه جریان دارد. به مجرد که در را باز کرد، از چرخبال    با ارتفاع بسیار کم

پشت افتید. من و دختر بزرگم برای کمک به طرف او  ه و پای وی جراحت برداشت. او بهردباالی وی شلیک شد و  

در همه جا، به شکل پارچه  چیزی دیگری،  . من نمی دانم که مرمی بود یاشدمزخمی  هم شلیک شد و من به شتافتیم. 

نام   هنوز به خاطر دارم که . منمان دراز کشیده بودیم  باالی خون خودروی سقف اتاق ما شد. }...{  هنهای بزرگ پ

ساله من را کشتند.   ۱۰باالی آنها چه افتاقی افتاده است. آنها پسر گرفته چیغ میزدم تا بدانم که  را های خود  ی اوالدها

روده هایش کامال   یکهساله بود... از ناحیه شکم زخم شدید برداشته بود تا حد ۴بود. دخترم،  را برده سرش  صفن

  ;درد می کند،  ریه می کرد و می گفت که مادرگی  –د، گریه می کرد  بیرون شده بود. او برای یک ساعت بخاطر درد شدی

 " حرکت کرده نمی توانستم. چون   ;تاوقتیکه که صدایش خاموش شد. کاری از دستم برنمی آمد

ودوطفلاشنیزکشتهمجروحشددرولسوالیسنگینوالیتهلمند۲۰۱۹فبروری۸بتاریخخانمیکهدراثرحملههوائیچرخبال--

شدند



)غیرنظامیانموردتلفات۱۰۴۵،یوناما۲۰۱۹درسال

یحملههوائ۲۱۹اثرکهدرزخمی(را۳۴۵کشتهو۷۰۰

بتبهث،بوقوعپیوستهبودتوسطنیروهایطرفداردولت

تعداددررایدرصد۳افزایشیکاست.اینرقمرسانیده

لفاتتاکتیکدرمقایسهباتاینملکیناشیازافرادتلفات

.اینپنجمینسالپیدر۱4۲نشانمیدهد۲۰۱۸ساللندب

دراثرحمالتهوائیغیرنظامیانپیاستکهدرآنتلفات

مییابدافزایش بطوریوناما. تعدادویژه، به دررابطه ،

ملکیدراثرحمالتهوائیکهبهگونهافرادکشتهشدگان

درصد۳۱نامتناسب سال ۲۰۱۸نسبتبه تهافزایشیاف

زنانآماردرمقایسهباسالهایقبل،نگراناست.است،

غیرنظامیانتلفاتجمعواطفالمتاثرازحمالتهوائیاز

درصدکاهشیافتهاست.در۴۶،ایننوعتاکتیکدراثر

دوسوممجموعزنانواطفالدرسالهایگذشتهحالیکه

.ندراتشکیلمیدادغیرنظامیانتلفات

ملکیدرافرادتلفاتکلدرصد۱۰باعثیحمالتهوائ

،اکثر۲۰۱۸سالروندء.درادامه۱4۳گردید۲۰۱۹الس

نیروهایهوائیحمالتاثردر–درصد۷۲–انیقربان

راافزایشدرصد۱۷کهآسیبدیدهاندالمللیبیننظامی

تلفات۱44دهدمینشان . ملکیمنسوببهنیروهایافراد

درصدمجموع۲۲یافتهکههشاکدرصد۲۴هوائیافغان

تشکیلمیییغیرنظامیانناشیازحمالتهواتلفات را

تلفات۱45دهد متباقی . اثرحمالتهوائیافراد ملکیدر

گروهاینامعلومطرفداردولتبوقوعپیوستهاست.

هواپیماهوائیامریکا،هایمرکزفرماندهینیرویبقول

(سرنشینپیلوتوبیهایامریکائی)بشمولطیارههایبا

درافغانستان۲۰۱۹رادرسالمهمات۷۴۲۳بهمقدار

،افزایش۲۰۱۸سال پرتابنمودندکهاینرقمدرمقایسهبا

اندکیرانشاندادهاماازلحاظمقدارنسبتبهسالهای

.تنهادرماهسپتامبر۱46دربلندترینسطحبودهاستشته،گذ

پرتابنمودهبمبرا۹۴۸،طیارههایامریکائی۲۰۱۹

طولبدینسو،بیشترینشماربمبدر۲۰۱۰استکهازسال

وتاکنون،۲۰۱۹یکماه،میباشد.همچنان،درسال

حداقلطیارههایامریکائی،،بیشترینشمارحمالترا

.تداومآمار۱4۷اندانجامدادهگیرییکنوعاسلحهبابکار

یبینالمللینهتنهابلندحمالتهوائیتوسطنیروهاینظام

گردیدهبلکهقرارگزارشغیرنظامیانباعثافزایشتلفات

ها،سببشماریازحوادثشلیکدوستانهعلیهشریکان

.۱4۸شانیعنینیروهایافغان،شدهاست
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بشمول حمالت افزایش روبه شمار افغان هوائی قوای

ی.قوایهوائانجامدادهاند۲۰۱۹حمالتشبانه،رادرسال

توانائیانجامحمالتشبانهرا۱4۹۲۰۱۸دسامبرافغاندر

 قابنمودندکسب های حمایت بدینسو، زمان آن از لو

مالحظهرابرایعملیاتهایتالشیشبانهبشمولعملیات

هاینیروهایخاصریاستامنیتملیکهقبالهمیشهاز

۲۰۱۹مارچ۲۳-۲۲دراثرحملههوائینیروهاینظامیبینالمللیمورخطفلهایکشتهشدهاجسادحاملباربرییکموتراطرافمردممحلدر
.قرارگزارشها،حملهمذکوردردفاعازنیروهایطرفداردولتدرآنمحلاجراشدهگردآمدندباالییکخانهدرساحهتیالوکهشهرکندز،

 صرواقفطفلدرحملهمذکورکشتهشدند.عکسازنا۱۰بشمولفردملکی۱۳بود.
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میحمایتطریقهواسوینیروهاینظامیبینالمللیاز

فشد مینمایندرا، فقدانکوردیناتدهندگانهوائیهم اما، .

جهتکمکدرهدفگیری،ساحهآموزشیافتهافغاندر

باالیدقتوتدابیراحتیاطیتاثیرخواهدگذاشتواینامر

.۱5۰خواهدشدغیرنظامیانسببادامهتلفات

۹۰ملکی)افرادموردتلفات۱۴۴یوناما،۲۰۱۹درسال

حمایتازدراثرحمالتهوائیکهدرزخمی(۵۴کشتهو

عملیاتهایشبانهنیروهایخاصریاستامنیتملیو

 را بود، ثبترسانیدهنیروهایشاهینصورتگرفته به

 بتاریخ مثال ۲۲است. ساعت حوالی شب،۱۱سپتامبر

اردویکوماندوکاریبانیروهایخاصامنیتملیدرهم

من به ظورهدفقراردادنملیافغانعملیاتتالشیرا

الیموسیقلعهوالیتهلمند،انجاممواضعطالباندرولسو

داد.قرارگزارشها،القاعدهنیزدرساحهمذکورحضور

جنگجویانمخالف۱5۱داشت جریانعملیاتمذکور، در .

 حمله دست نیروهایواکنشیدولت و اززدند افغان

کمکنیروهایامریکائیمستقردرافغانستاندرخواست

منابعکهیوناماباآنهامصاحبهنمود،بقولهوائینمودند.

انواعمتعددتجهیزاتهوائیبشمولطیارههاوچرخبال

۲-هامورداستفادهقرارگرفت.درعینزمان،سهموتر

 ۱تونسو -سیدان سا در یکعروسی به حهمربوط

ظ تالشیاهرشدندمتذکره مورد ساحه قرارگزارشها، .

طرفساحهموترمذکوربه۲ودشدهبودوزمانیکهمسد

عملیاتنزدیکشدند،بهانهاعالمتتوقفدادهشد،اما

آنهاتوقفنکردند.دوموترتونسواردساحهتالشیشدند

وازچرخبالباشلیکمرمیموردهدفقرارگرفتند.اکثر

رنشیناندرموتراولیکشتهشدندواکثریتسرنشینانس

 آنموتر در که سومی موتر برداشتند. جراحت دومی

واربودند،موردهدفقرارنگرفت.درعروسودامادس

زنو۵فردملکی)بشمول۱۵نتیجهاینحمالتهوائی،

طفلبین۶زنو۲تن)بشمول۱۱طفل(کشتهشدهو۹

۱۴ال(زخمیشدند.قرارگزارشها،س۱۶الی۱سنین

تنبشمول۱۴القاعدهکشتهوجنگجویطالبو۲۲الی

دیگرمورد۳.یوناما۱5۲دشماریاززناندستگیرگردیدن

هوائیباالییکخانهدرحمالتدراثرغیرنظامیانلفاتت

آنمحوطه،رانیزتثیبتنمودهاست.قرارگزارشهای

خانهدرآنمحوطه۳،گردیدهاستکهتوسطیوناماتثبیت

ادهشدهبود،امامالکآندربرایجنگجویانبهکرایهد

م زندگی سومی نیروهایخانه هوائی حمالت کرد. ی

خانهمذکوراصابتکرد۳امریکائیمستقردرافغانستانبر

کهمنجربهکشتهشدنمالکخانههاودوپسرش،کهیکی

 .سالعمرداشت،گردید۱۰آن

بهتعقیبحادثهمذکور،رئیسجمهورغنینگرانیخودرا

هبرازکردهوبهوالیوالیتمذکورهدایتدادتادررابطا

دهد انجام را ها بررسی مذکور حادثه همچنان،۱5۳به .

ازانجامبررسیها را وزارتدفاعافغانستانرسانهها

 تلفات به منجر که مذکور حادثه غیرنظامیانپیرامون

 ۲۰۱۹-۲۰۱۴در اثر حمالت هوائی  غیرنظامیانتلفات 

 نیروهای نظامی بین المللی

 نیروهای هوایی افغانستان

 مشخِص طرفدار دولتنیروهای نا 
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سپتامبر،دفترشورایامنیت۲۳گردید،اطالعداد.بتاریخ

یافغانستاندرصفحهتویترخودبیانداشتکهعملیاتمل

گروهمهمانیروهایافغانوامریکائیعلیهیکمذکورر

القاعدهبشمولعاصمعمریکتنازرهبرانالقاعدهوپیام

رسانویکهمسئولیترساندنپیامهابهایمنالظواهری

درهلمندکهوالیتومسئولموادمنفجرهطالباندرداشت

پیامتویتردربرانطالبانجاگرفتهبودند،انجامداد.بینره

۸بشمولخانمعمرتوامبابیانشدهبودکهزنانپاکستانی

هیأت.شورایامنیتملییک۱54رهبرطالبانگرفتارشدند

تلفات بر مبنی ادعاهای تحقیق جهت هلمند به را

گزارشفرستادکهنتایجآنحینتحریراینغیرنظامیان

مشخصنشدهبود.

در مستقر امریکائی نیروهای یوناما، معلومات قرار

تحقیقی نیز افغانستان فقره مطابق ۶را مقرره۱۵ماده

ارتشامریکارویدستگرفتهبودکهنتایجآنحینتحریر

نیروهای از یوناما بود. نشده ساخته علنی گزارش این

افغانستانتقاضامیامریکائیمستقردرافغانستانودولت

ساختهوجبرانهمگانینمایدتایافتههایتحقیقاتشانرا

رایقربانیانپرداختنمایند.رابمناسبخساره

درکنارحمالتهوائیکهدرحمایتازنیروهایزمینی

درجریانعملیاتهایتالشی،صورتمیگیرد،بطور

ادیکهمشخص،یونامادررابطهبههدفگیریقصدیافر

نهدرمخاصماتبهگونهمستقیمدخیلبودندونهکدامنقش

 ند،نیزدایفاءمیکرجنگیدوامداردرگروهیمسلحرا

جنگ قانون رهنمود مطابق حمالتی چنین است. نگران

درمطابقتمگروزارتدفاعامریکامجوزدانستهشدهاند

اتلفات.مثآل،یونامنیستبهقانونبینالمللیبشردوستانه

کهدراثرحمالتهوائینمودهاستثبیتراتغیرنظامیانی

موادمخدرومظنونبهپروسسباالیافرادیدخیلدر

ت که افرادی طالبان، مالی وکتمویل بودند ران سی

انتقالمیدادندوافرادیکهدرجمع جنگجویانطالبرا

مصروف طالبان کنترول تحت مناطق در ذکات آوری

 مبوقوعپیوستهاستبودند، تاکید مجددآ یوناما نماید،ی.

افرادیکهحمایتهایسیاسی،مالیوغیرهرابهیکگروه

اماکدامنقشجنگیدوامدارمینمایندمسلحمخالففراهم

بهقانون،مطابقرددرگروهسازمانیافتهمسلحمذکورندا

بهمثابهاعضایبینالمللی ایننوعافراد بشردوستانه،

شوند نمی پنداشته مسلح ب۱55گروهی آنها . مثابه افراده

وملکی اینکه مگر باشند، می محفوظ حمله برابر در

شرکتمسلحانهزمانیکهآنهابهگونهمستقیمدرمخاصمات

 .۱56نمایند
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لمند سنگین والیت ه  لسوالی در و ۲۰۱۹جنوری  ۲۴-۲۳حمله هوائی نیروهای امریکائی مستقر در افغانستان مورخ 

 ملکی گردید  فرد ۲۰ تلفات به تجمن مسلحانه پرداختند کهمخاصمات  به  خانه ای که از آن طالبانباالی یک 

کردند. من در خواب بودم که صدا را شنیدم و فکر کردم که  ان" شب هنگام بود. طیاره های جیت آمدند و شروع به بمبار

و یک طفلم در آن قرار داشتیم. سقف اطاق باالی ما  که من، شوهرم  طاقی اصابت کرد. حمله نخست به ابینمهنوز خواب می 
را بیرون کشید. ما )همه ما که   نفرو ریخت. تنها من کمی به هوش بودم. شنیدم که خسرم به اطاق متذکره آمد و او هرسه ما

بمباران شد. انه ما دوباره رفتیم و بعدآ خدرآن خانه بودیم( به یک اطاق دیگری که دو اطاق دورتر از آن موقعیت داشت، 

اطاقی که ما در آن بودیم. سقف آن باالی ما فرو ریخت. پارچه های بزرگ که فرو می ریخت و به هر طرف می پرید، بر 

کدام چیز دیگری  مسرهای ما اصابت می کرد. چند پارچه بزرگ بر بازو من اصابت کرد. اطفال کشته شدند. باالی شوهر

ریزی داشتیم، تا صبح در آنجا در زیر سقف فرو ن  یشتر نسبت به من داشت. }...{ در حالیکه خوی بریز  رد. او خوناصابت ک

ریخته، ماندیم. تا صبح هیچ کسی به کمک ما نرسید. اگر تحقیق شود، مسئول آنرا نزد من بیآورید تا که من برای شان نشان 

 ."۱5۷باعث چی شدنددهم که آنها

بتاریخافغانزمینینیروهایحمایتبهکهافغانستاندرمستقرامریکائینیروهایهوائیحمله-قربانی–ساله۳۰زن--

 طفلخودراازدستداد.۵زنمذکور;شدانجامهلمند،والیتسنگینولسوالیدرجنوری۲۴

لسوالیدروراپاکسازیالمللییکعملیاتتشب،نیروهایافغانوبین۹،حوالیساعت۲۰۱۹جنوری۲۳/۲۴درشب

بااستفادهازنیرو،زدند.قرارواکنشیسنگینوالیتهلمندانجامدادند.نیروهایمذکورموردحملهقرارگرفتهودستبهحمله

یطرفدارمعلوماتتیمکاهشتلفاتملکیحمایتقاطع،جنگجویانطالبازیکخانهمسکونیشلیکمیکردندوبانیروها

امهدادند.دولتبهدرگیریشاناد

اطاقهایکیازانجامدادند.حملهنخستباالییمذکورمستقردرافغانستاندوحملههوائیراباالیخانهامریکایینیروهای

خانوادهبهاطاقمذکوررئیسخانوادهدرآنخواببودند.سقففروریختوهمهآنهارامجروحساخت.یکاصابتکردکه

مترفاصلهداشت،رفتهوپنهانشوند.چند۵۰دیگریکهآناطاقبیرونکندوبهآنهاگفتتادراطاقیشتافتتاآنهارااز

درجائیکهاعضایخانوادهدیگریپنهانشدهبودند.دقیقهبعد،حملههوائیدومیدرآنساحاتاصابتکرد،

درحالیکهبعضیقربانیاندرنهمذکورچرخمیزدندبهزمیندرنزدیکیخاباارتفاعکمبهدنبالحملهدومی،چرخبالها

اینکهاقاربش ماندندتا تاصبحدرآنجا آنها انبرایکمکباداخلخانهمذکورخودرادرزیرلحافپنهانکردهبودند.

رگاهوالیتمجروحیندستبهکارشدند.بعدازظهرآنروز،مجروحانقادربهترکساحهمذکورشدهوبسویشفاخانهلشک

مذکوربیرونیهلمندروانهگردیدند.یکمنبعبیانداشتکهطالبانصرفابخاطرتداویصحیبهآنهااجازهدادتاازساحه

جنوریبهشفاخانهشهرقندهارمنتقلگردیدند،درجائیکهیوناماقادرشدتاباآنها۲۸مذکوربتاریخحینشوند.سهتنازمجرو

مصاحبهنماید.

طفلو۱۰زنو۳زخمی(بشمولکشتهشدن۵کشتهو۱۵ملکی)فرد۲۰تلفاتیمذکوردرمجموعباعثئحمالتهوا

مقررهارتش۱۵ماده۶امریکائیمستقردرافغانستانتحقیقیرامطابقفقرهطفل،گردید.نیروهای۳زنو۱مجروحشدن

تحقیقاتوحمایتازپاسخدهیبرایه.بمنظورکمکبنمودندملکیراتائیدفرد۱۵امریکاانجامدادکهطیآنکشتهشدن

وماتنیروهایامریکائیمستقردرافغانستان،،یونامامعلوماتالزمرابرایافسرتحقیقفراهمساخت.قرارمعلحادثهقربانیان

.حضوردارندموردهدف،بههیچوجهبدینباورنبودندکهافرادملکیدرخانهدرمحلنیروهایزمینی

 احتمالقویبروز به دررابطه درصورتخطایوناما

وبامعلوماتناقصکهعجوالنهاتخاذتصامیمهدفگیری

)مثالدرموترغیرنظامیانممکنقبالدررابطهبهحضور

 حالتملکیبودنیکفرد یا خانه( ،۱5۸بهدستبیایدیا
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است. درنگران سالیوناما چند اخیر،طی درپیوسته

خو حمایتیشجلسات و افغان ملی امنیتی نیروهای با

درهمچنانتانوقاطع/نیروهایامریکائیمستقردرافغانس

،نگرانیغیرنظامیانراجعبهحفاظت،گزارشهایخود

پیرامونشمارروزافزونتلفات ملکیدرافرادخودرا

تجدیدنظررباثرحمالتهوائی،ابرازداشتهونیازمنبی

برمعیارهایهدفگیریوتدابیراحتیاطیپیشادرگیری،

.۱5۹راچندینباربیاننمودهاست

یونا باردیگرما حقوقیک که سازد می نشان خاطر

تمامیطرفهایدرگیرراملکفیبشردوستانهبینالملل

میداندتادرراستایجلوگیریوبهحداقلرساندنضرر

ومجروحیتافرادملکی،افرادملکیتصادفیبهزندگی

تخریباشیایملکی،تمامیتدابیراحتیاطیممکنهرااتخاذ

آوری۱6۰نمایند جمع بر مبنی مکلفیت مشمول امر این .

حضوردرموردرزیابیموثرمعلوماتکافیبهمنظورا

ملکی بشمولحاالتهدفافراد محلحمله در مشخصآ

ازطریقعکسالعملیگیری امر تحققاین میباشد. ،

درساحهوشیوهغیرنظامیانتجزیهوتحلیلسبکزندگی

همچنانربردهمیشودوکهدرآنساختارهایمشخصبکا

دازطریقبههدفارزیابیموثریتتدابیراحتیاطیموجو

راهاندازییکبازنگریجامع،شفاف،عینیومعتبردر

موردتمامیحمالتهوائیکهمنجربهتلفاتملکیگردیده

.طرفهایدرگیرمکلفاند۱6۱،امکانپذیرمیباشداند

اجرایعملیاتهوائیدرپالنگذاریوراتااصلتناسب

 روشن هرگاه و ممکنشودرعایتنمایند یکحمله که

بیشترازرددکهمیگغیرنظامیانبهگونهیباعثضرربه

مزیتیاسودپیشبینیشدهنظامیاست،بایدآنرالغوویا

.۱6۲تعلیقنمایند.

بشردوستانهراقانونبینالمللیحتیاگریکطرفجنگ

طرفهاینامرسببمعافشدنتعهداترعایتننماید،ای

 قبال در جنگ در دخیل مخالف المللیحقوق بین

.اصلتناسببدوندرنظرداشت۱6۳نمیگردد.بشردوستانه

 مثابهبخشیازعملیاتهدفآاینکه حمالتهوائیبه یا

گیریپالنشدهوقصدی،انجاممیشودیااینکهحمالت

نیروهایزمینیصورتمذکوردرواکنشبهتهدیداتعلیه

میگیرد،قابلاعمالمیباشد.

 

 

 تالشی. عملیات های ۲

زمانیکه کیلو متر دور تر از قریه ما، نشست کردند.  ۳الی  ۲ دآچرخبال در یک ساحه باز حدو ۳آن شب،  ۱۰:۳۰"حوالی 

دوازه های حویلی نصب و منفجر نمودند. انفجار دوازه را باز کرد و ، مواد منفجره را بر نیروهای مسلح به خانه ما رسیدند

. چهار مرد به من گفتند تا از جای خود تکان نخورم و دست های شدم ق خود بیرونسبب یک صدای مهیبی شد. من از اطا

، فهمیدیم که عساکر  دبامدا  ۳به طرف آنها کنم... حوالی ساعت    را  خود را بلند کرده و بر پشت سر خود بگذارم و پشت خود

و دو تن از خواهر زاده هایم خون آلود بر  بدون گفتن چیزی آنجا را ترک کرده بودند و عملیات خاتمه یافته بود... دو پسرم

قرار گرفته بودند. این مشکل ترین لحظه زندگی من بود.  هدفزمین افتاده بودند. آنها از ناحیه چشم به سرهای شان مورد 

 باتحمل این وضعیت را بدهد. دخترانم و تنها پسرم که نجات یافته بود،  و توانائی ،کردم که به من صبر به خداوند دعا

م، زیرا قادر به ی در نزدیکی اجساد، بودند... قربانیان را دفن کردیم و درعالم ناچاری به خانه های خود برگشت  شکه وضیعت

قریه ما، هیچ کسی احساس امنیت نمی کند. هرگاه یک چرخبال باالی  انجام هیچ کاری برای حفاظت اطفال خود نبودیم... در

بیرون از خانه مصروف بازی هستند، می دوند و خود را پنهان می کنند زیرا آنها می  سر ما پرواز کند، همه اطفال که در

 "ترسند. خانواده ام ویران شد و من چیزی برای زندگی کردن ندارم. فقط من باقی مانده ام.

ملکیکشتهفرد۱۱پکتیاکهدرآندرولسوالیزرمتوالیت۲۰۱۹آگست۱۱مورخعضوفامیلقربانیانعملیاتتالشی--

شدند.



"اطالقشبانه"حمالتعملیاتهایتالشیکهاغلبآبهآنها

درسالغیرنظامیاندرصدبیشترتلفات۲،باعثمیشود

،گردیدکهرقمآنبهباالترینحد۲۰۱۸نسبتبه۲۰۱۹

،۲۰۱۹دسامبر۳۱جنوریالی۱خودرسیدهاست.از
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 ۳۶۰یوناما ۲۷۸)ملکیافرادتلفاتمورد و ۸۲کشته

که است نموده ثبت شبانه، حمالت اثر در را زخمی(

اکثریتقاطعآندراثرعملیاتهاینیروهایخاصامنیت

نی درپکتیاملی، مستقر نیروهای حفاظتخوستو روی

.یوناما۱64قوعپیوستهاستبو،"نیروهایشاهین"موسومبه

راافزایشخاصی در افرادتلفاتمیزان راثازملکی

۲۰۱۹سالششماهنخستجریانعملیاتهایتالشیدر

درصد۴۲بهتعقیبآن،کاهش)ودرصدافزایش(،۸۶)

،مشاهدهنمودهاست.مذکوردرنیمهایدومسالراکاهش(

تمامبیانگرگزارشدادهشدهدرینبخشارقامباوجودآن،

 تلفات تالشیغیرنظامیانارقام های عملیات از ناشی

کهملکیافراد،زیراارقاممذکوردربرگیرندهتلفاتنیست

حمایتازنیروهایزمینیبههدفدراثرحمالتهوائی

،نمیباشد.هانددرجریانعملیاتهایتالشیانجامشد

کاهش۲۰۱۹درسال،یوناما۲۰۱۸سالبرخالفروند

غیرنظامیاندرصد(۲۲) هایتلفات عملیات اثر در

استکهرقمرسانیدهثبتبهنیتملیرانیروهایخاصام

زخمی(می۴۲هوکشت۱۴۸تن)۱۹۰تلفاتمذکوربه

.باوجودآن،عملیاتهایتالشینیروهایطرفدار۱65رسد

 افزایش باعث شاهین نیروهای توسط عمدتآ ۲۴دولت

مورد۶۳رقمبهاینملکیگردیدهکهافرادتلفاتیدرصد

.عملیاتهایتالشی۱66زخمی(میرسد۲کشتهو۶۱)

یبینالمللحامیانهمکاریتوسطنیروهایمذکوراغلبآبا

.عملیاتهایمذکورانجامپذیرفتهاست،ساحهموجوددر

اجرأدرمناطقمرکزی،شرقی،جنوبشرقیوجنوبی

.شدهاست

کهعاجلومختصراعدامهایافزایشیونامادررابطهبه

 تالشی های عملیات بستر در می همچنانپذیردانجام ،

 زخمیها، با مقایسه در است. کشتهشمارازیادنگران

عملیاتهایتالشیبیانگراینروندمیجریاندرشدگان

باشد.یوناماتعدادزیادیازقضایاراثبتنمودهکهدرآن

و خوست محافظت نیروی ملی، خاصامنیت نیروهای

فاصل از باالیافراد گونهنیروهایشاهین، نزدیکبه ه

تاری،بشمولحاالتیکهدرآنگرفنمودهاندقصدیشلیک

میافراد نظر به پذیر استرسیدامکان مثال،.ه طور

شب،نیرویمحافظت۱۰،حوالی۲۰۱۹مارچ۱۴بتاریخ

خوستعملیاتتالشیراباحمایتهوائینیروهاینظامی

،سهاکساحه،بینالمللیعلیهطالباندرقریههیبتخیل

جریان در دادند. انجام پکتیا، والیت زرمت ولسوالی

مردملکیاز۵مذکور،نیرویمحافظتخوستعملیات

را-باخواهرزادهاشههمرارسپدوپدر،–یکخانواده

ازبهقولکشتند. را منابع،نیرویمحافظتخوستآنها

شانکشتند.منزلمقابلوسپسدرنمودهخانهشانبیرون

اجسادی زرمت ولسوالی باشندگان آن، از بعد روز ک

بهشهرگردیزمنتقلکردهودرمقابلقربانیانحادثه را

محوطهمقاموالیتبدلیلکشتارمذکوراعتراضکردند.

می مبدل زمینی درگیری به تالشی های عملیات اغلبآ،

بتاریخ مثال، از۴جنوریحوالیساعت۱۷شوند. بعد

 قطعه مالعمر۰۳ظهر، ،۱6۷امنیتملیمستقردرخانه

یکعملیاتتالشیراانجامدادندکهمنجربهزدوخورد

 درپاسخبه۰۳میانقطعه امنیتملیوطالبانگردید.

امنیتملیدستبهشلیکراکت۰۳حمالتطالبان،قطعه

دراثرآنوزدندکهباالیدوخانهمسکونیاصابتکرد

تندیگر۴طفل،کشتهو۳نوز۱ملکیبشمولفرد۵

 ۲بشمول و جهت۱زن یوناما طفلجراحتبرداشتند.

اما شد تماس در ملی امنیت ریاست با معلومات کسب

پاسخنداد.مذکورریاست

راجعراافرادملکی،یوناماگزارشهایکشتاربرعالوه

 خودسرانه و توقیفغیرقانونی به نیروهاافراد یتوسط

جریانخاصامنیتمل نیرویمحافظتخوستدر و ی

عملیاتهایتالشی،بدستآوردهاست.دربعضیازاین

درحبس،خانوادههایشانواقفبودنافرادبدونقضایا،

.یوناما۱6۸ندهانگهداریشدتجریدوبدونوسایلارتباطی

بدستافرادتحتتوقیفروایتهایمعتبریدررابطهبه

ندهاورفتارسوءقرارگرفتآوردهاستکهموردشکنجه

مسولیتتحتساحههدرحالیکهدرجاهاینگهداریشد

.۱6۹صالحیتنهادهایمذکورمیباشندو
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 رابطهیوناما ملی،در امنیت خاص نیروهای اینکه به

 شاهین نیروهای و خوست محافظت باظاهرآنیروی

ابرازنگرانیمیمکررآ،میکنندعملمیمصونیتجزایی

کهدرآنبهثبترسانیدهاست.یونامامواردیراد.نمای

ابانیروهایامنیتیملیافغانهماهنگیاینعملیاتهعدم

دولتو ملکی والیاتمقامات در ی موثریتسبب عدم

امنیتی ناخوشیاداراتسیاسیو عملیاتهایمذکورو

محلی هنگاگ، همچنان، اند. ادعاهایتلفاتمردیده بروز

محلیجهتتحقیقانغیرنظامی توانائیمراجع امر این ،

روبروساختهاست.بهالزمراباموانعیحوادثبهگونه

نیروهایخاصتوسطمحرمبودنعملیاتهایتالشیعلت

 و خوست محافظت نیروی ملی، خاصامنیت طور به

نیروهایشاهین،قربانیانواقاربشانازلحاظدسترسی

جبرانباهاایتورسیدگیبهآنبهمعلومات،کمکوحم

خساره،گزینههایاندکیدراختیاردارند.اینامرسبب

تحریکاحساساتضدحکومتیوایجاداعتراضاتمیان

یمیگردد.بهنظرمیرسدکهعملیاتهاغیرنظامیان

خارجازسلسلهمراتبرسمیحکومتیقرارداشتهمذکور

عدمشفافیتومورددرنگرانیهایجدیباعثایجادکه

.گردیدهاستاینعملیاتهاراجعبهدهیپاسخ

  صحراییاعدام های قتل های عمدی به شمول . ۳

هایکشتارحادثهایمرتبطبه۳۰یوناما،۲۰۱۹درسال

قصدیتوسطنیروهایامنیتیملیافغانوگروهایمسلح

ردف۷۳منتجبهتلفاتکهبهثبترسانیدطرفداردولترا

ازقسمتیاست،کهگردیدهخمی(ز۲۰کشتهو۵۳ملکی)

۷.یونامامیباشدصحراییاعدامهایبنابرتذکرهتلفاتم

۶کشتهو۱۳حادثهرابهگروهایمسلحطرفداردولت)

حادثه۶زخمی(، ۱۹بهنیروهایخاصامنیتملی)را

حادثه۵زخمی(،۵کشتهو۶)کشته(وپولیسملیافغان

وپولیس۲کشتهو۹بهاردویملیافغان)را زخمی(

کشتهو۲)حادثه۱زخمی(و۶کشتهو۴محلیافغان)

نسبتدادهزخمی(رابهنیروهاینامعلومطرفداردولت،۱

است.

 آن در که توسطغیرنظامیانحوادثی قصدی گونه به

وگروهایمسلحطرفداردولتنیروهایامنیتیملیافغان

درداخلوخارجازعملیاتکشت جنگیوهایهشدند،

حالیکهردندهمچناندرجریانعملیاتهایتالشیرخداد

باامکان همکاری به مظنون افراد مصؤن دستگیری

قانون هایتنفیذ نهاد به ارجاعآنها ویا مخالفیندولت

در اثر استفاده قوا در جریان عملیات ی که غیرنظامیان
 کشته و زخمی شدند ۲۰۱۹ سال  تالشی درهای 
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بهثبتدهقضایارایونامایکالگویآزاردهن.وجودداشت

تکهدرآننیروهایخاصامنیتملی،نیرویاسرسانیده

محافظتخوستونیروهایشاهینبهخانههایمردمدر

جریانشبداخلشده،مردهاراازسایراعضایخانواده

با گلولهها،بعضآازفاصلهشلیکجداساختهوآنهارا

نزدیک،کشتهاند.

آبادامبردرجریانشبدرشهرجاللسپت۴،بتاریخمثالً

 نیروهایخاصامنیتملی)قطعه (۰۲والیتننگرهار،

عملیاتیراعلیهافرادیمظنونبهحمایتازشاخهخراسان

مرد،۱۱تن)۳۹داعشدریکمحوطهمسکونیکهدرآن

.جرانمودند،اآنوقتحضورداشتندطفل(در۱۸زنو۱۰

همسایهیواطفالرادرخانهزنان،امنیتملی۰۲قطعه

،ولچکودرموقعیتدستگیرانجابجاساخته،مردهاراش

مورد محوطه درآن جداگانه صورت به مختلف های

قراردادند.یکفرددیگریکهازآنساحهمیئیبازجو

گرفتارشد.چهارنیزامنیتملی۰۲گذشت،توسطقطعه

اعدامشدند.آنهانهعجوالمردکهباهمبرادربود،بهگونه

ودرسهاطاقجداگانهازفاصلهندانهآوردهشدبهداخلخ

مرددیگررادرهشتنزدیکباضربگلولهکشتهشدند.

جهت آباد جالل هوائی میدان به ملی امنیت های موتر

،آنهابهیآنروزبیشترباخودبردند.صبحفردابازجوئی

نتقالگردیدندوسپسمقرامنیتملیدروالیتننگرهارا

بیاناعالمیهایصدورامنیتملیبا۰۲قطعهرهاشدند.

مالیانحامیتنازچهارداشتکههدفعملیاتمذکور

شاخهبرایوالیتاینشاخهخراسانداعشومدیرمالی

.بهدنبالاعتراضاتمردمیدررابطه۱۷۰ننگرهار،بودند

 معصوم محمد حادثه، این عمومی،یستانکزبه رئیس

.درزمان۱۷۱وظیفهاشاستعفاءدادریاستامنیتملی،از

تحریرگزارشهذا،یوناماهیچگونهمعلوماتیرادررابطه

ها،دریافتنکرد.قتلایننبهتحقیقوتعقیبعدلیعامال

تندرمقابلدفترمقاموالیتدرشهرجاللآبادوالیتننگرهارمظاهرهکرده،خواهانعدالتبرایکشتارچهار۸۰۰ودآسپتامبر،حد۵تاریخهب
 :ببرکامیرزاده/پژواکاز،شدند.عکس۲۰۱۹سپتامبر۴مرددرخانهشانتوسطنیروهایخاصامنیتملیمورخ
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کهدرآننمودههمچنان،یوناماتعدادیازقضایایراثبت

ب درانتقام افغان ملی امنیتی نیروهای حمالتاعضای ه

کشتارقصدیاعضایخانوادهجنگجویانطالباندستبه

نوامبر،دوجنگجویمسلح۲۵طالبزدند.مثآل،بتاریخ

ولسوالیانطالبیکقوم در را افغان پولیسمحلی دان

پلخمریوالیتبغالنباضربگلولهکشتند.درانتقامبه

آن،پولیسمحلیافغانبهخانهیکیازجنگجویانطالب

رابهضربگلوله-رمندصحیکا-واردشدهوبرادرش

پولیسمحلیافغان درجریانآنحادثه، زخمیساختند.

نیزفردملکیدیگررادوباالیمردمقریهشلیککردهو

مجروحساختند.

درسایرقضایا،افرادملکیدرجریانتالشهاینافرجام

بباباجگیری مثآل، بقتلرسیدند. ۳۰تاریخضربگلوله

 فسرپولیسملیافغانمستقردریکپوستهادواکتوبر،

رازمانیکشتندکهویباربریموترییکرانندهیتالش

بتاریخ ورزید. اباء آنها نوامبر،اولازپرداختپولبه

رانند از تن صدها بخاطره موصوفگان بهقتل دست

هقندهاررامسدودکردندک-کابلراهوشاهنداعتراضزد

گانمحلواعضایشورایوالیتیپسازمیانجیگریبزر

دوافسرپولیسملیافغانمتهمبهد بازشد. ستدوباره

یهداشتندرحادثهمذکور،درهمانروزگرفتارشدهوقض

جهتمربوطهوالیتنظامیارنوالیڅشانبهنسبتیی

.۱۷۲گردیدارجاعتحقیق

کهکشتارافرادیکهنقشتاکیدمیورزدیکباردیگریوناما

د،توسطهریکازطرفندارمسلحانهعالدرمخاصماتف

بههایدرگیریدرهرزمانوهرمکانبهگونهصریح

مادهسوممشترککنوانسیونهایژنومنعقراردادهاساس

شدهوممکنجنایتجنگیتلقیگردد.عالوتآ،حتیاگر

یافتههاییوناماراجعبهبدرجنگطرفهایدرگیر ا

کهدرجریانعملیاتهایتالشیبهغیرنظامیانآنعدهاز

گونهقصدیکشتهشدند،موافقنباشند،یوناماتاکیدمیکند

 المللیکه بین اساسقانون دربه خشونت بشردوستانه،

،منعافرادغیرمحارببرابرحیاتبخصوصقتلیاشکنجه

یتجنگیتلقیگردد.اینامرقراردادهشدهوممکنجنا

درساحهتحتحاکمیتهمهافرادیمیشودکهشاملحال

یاافرادیکهبهگونهروشنوطرفمخالفقرارداشتهباشد

قصدتسلیمشدنرااظهاربکنند،مشروطبراینکهآنهااز

وتالشبهورزیدهامتناعمشکوکعملگونهلبههرستو

ننمایند نیروهایامنیتی۱۷۳فرار هرگاه همینترتیب، به .

افرادیرادر،یاگروهایمسلحطرفداردولتملیافغان

کههیچتهدیدیبکشندودستگیرتالشیهایجریانعملیات

بهآنهامتوجهنمیسازد،کشتارآنهانقض بینحقوقرا

نظرداشتاینکهبشردوستانهتلقیمیشود،بدوندرالمللی

آیاآنهاافرادملکیاندیاخیرواینعملکردشانجنایت

.گرددمحسوبمیجنگی

بینالمللیقانونبهکهمطابقنمایدمیاکیدهمچنان،یونامات

نقضحقحیات غیرقانونییکفرد کشتار حقوقبشر،

درمورداستفادهازاعمالقوهتلقیمیشود.دولتهاباید

هایسطمأمورانشاندرچارچوبعملیاتیمرگبارتو

م درآنموارد قانونوحاالتیکه شکوکنقضحقتنفیذ

را باشد، حیاتدرجریانمنازعهمسلحانهارتکابیافته

.۱۷4تحقیقنمایند
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ملکی افراد . درگیری های زمینی: ۵

  آتشتبادله گیرمانده در 
حیوانات در بازار خواجه سبز پوش بودم که انفجار مهیبی رخ داد و همه جا تاریک شد و من مصروف خریداری پوست  "

  م د ندارم که چه رخ داد. وقتیکه چشمانم را باز کردم، من را در داخل یک موتر گذاشته بودند و لباس های بعد از آن، به یا

ز من مواظبت می کردند، به من گفتند که زخمی  خون آلود شده بود و زخمیان دیگری نیز در داخل موتر بودند. کسانیکه ا

اما  به خرچ میدادند ز ما تالش نهائی شان را برای تداوی ماشده ام و به طرف شفاخانه میمنه روان هستیم. داکتران عزی

به نظر می رسید که شمار مجروحین زیاد باشد، بناء داکتران نمی توانند با هر مریض وقت کافی را سپری نمایند. من 

شویش بودند تبه    اکنون خوبتر شده ام. قبل از انفجار، ما صداهای منفرد گلوله های هاوان را می شنیدیم و مردم در بازار

". ما دعا می کردیم که کدام چرا نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغان در روز بازار هاوان شلیک می کنند؟"و می گفتند که  

هاوان که توسط نیروهای امنیتی و دفاعی ی جعه بزرگ انسانی رخ داد و یک گلوله اتفاقی بدی نیافتد. بدبختانه، یک فا

 ، در ساحه بازار اصابت کرد و سبب این حادثه شد."ملی افغان شلیک شده بود

،اصابت۲۰۱۹جوالی۵ولسوالیهایوالیتفاریاببهتاریخیکیازقربانییکهاواناردویملیافغانکهدربازار--

 کرد.

 

 الف. نگاه اجمالی

،یوناماپائینترینرقمتلفاتملکیازسال۲۰۱۹درسال

درگیر۲۰۱۳ اثر در بدینسو را زمینی، های ثبتی به

ازرسانیده اولاست. ،۲۰۱۹سالجنوری۳۱الی

تلفاتمورد۳۰۵۷درگیریهایزمینیدرافغانستانباعث

زخمی(گردیدهاستکهبیانگر۲۲۹۴کشتهو۷۶۳ملکی)

.یوناماازمیباشد۲۰۱۸الدرصدکاهشنسبتبهس۱۰

یهایزمینیدراثردرگیرغیرنظامیانتلفاتمداومکاهش

ادهمواداستفازپس،امابدینسو،استقبالمیکند.۲۰۱۷از

شده انتحارییتعبیه غیر ترکیبیانتحاریو گونه ،به

 درجه عامل مثابه به زمینی های تلفاتمدودرگیری

افراددرصدکلتلفات۲۹باقیماندهاستکهغیرنظامیان

رصدافزایشد۷ملکیراتشکیلمیدهد.همچنان،یوناما

یدرگیریهایزمینغیرنظامیانازاثرتلفاتمیزاندر

های سیستم شلیکبوسیله مستقیتسلیحاتی مانندمغیر

تفکیکغیرقابلاثراتهاوان،راکت،نارنجککهاغلبآ

.بهثبترسانیدهاستد،رانمیگذار

 تلفات کاهش اصلی هایغیرنظامیانعلت درگیری در

افراددرصدیدرشمارتلفات۴۴شازکاهناشیزمینی

.۱۷5میباشداثرتبادلآتشبینطرفهایدرگیر،ازملکی

۱۲۴ملکی)افرادموردتلفات۵۱۰،یوناما۲۰۱۹درسال

اثرحوادثناشیازتبادلآتش،ازرازخمی(۳۸۶کشتهو

درصدکلتلفاتملکی۱۷راثبتنمودهاستکهاینرقم

نی،رانشانمیدهد.دراثردرگیریهایزمی

دولتمخالفهایقبلکهدرآنعناصردرمقایسهباسال

ملکیدراثردرگیریهایزمینیبیشترافرادباعثتلفات

نیروهایمسلحطرفداردولت۲۰۱۹درسالمیگردیدند،

ملکیبااستفادهازایننوعافراداندکیبیشترباعثتلفات

اول،گردیدند.ازدولتمخالفنسبتبهعناصر،تاکتیک

سببمخالفدولت،عناصر۲۰۱۹دسامبر۳۱جنوریالی

زخمی(۹۶۸کشتهو۲۶۱ملکی)افرادتلفاتمورد۱۲۲۹

سالدرصدکاهشدرمقایسهبا۱۱گردیدندکهاینرقمبر

درصد۴۰.درمجموع،یوناما۱۷6،داللتمیکند۲۰۱۸

 زمیغیرنظامیانتلفات های درگیری از بهناشی را نی

 دولتعناصر نمودمخالف باعثمنسوب طالبان که ه

گردیدند ۱۷۷اکثرتلفاتمذکور یوناما تلفات۱۲۶۰. مورد

نیروهای۸۹۷کشتهو۳۶۳ملکی)افراد به زخمی(را

در دولت رقم۲۰۱۹سالطرفدار که است داده نسبت

،رانشانلیدرصدافزایشدرمقایسهباسالقب۲۵ذکورم

دهد ن۱۷۸می . مسئول دولت طرفدار درصد۴۱یروهای

لفاتملکیناشیازدرگیریهایزمینیعمدتآمنسوببهت

موردپنجاهوهشت.۱۷۹نیروهایامنیتیملیافغان،بودند
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رگیرهایازدزخمی(۴۳کشتهو۱۵ملکی)افرادتلفات

،بهنیروهاینظامیپاکستانیدراثرشلیکهایفرازمینی

.۱۸۰دهشدهاستنسبتداشان،مرزی

 اطفال و زنان مداوم صورت هایبه درگیری اثر در

آسیبدید ازمینی، ه از اولند. الی دسامبر۳۱جنوری

۴۳کشتهو۲۷۰موردتلفاتاطفال)۱۲۱۳،یوناما۲۰۱۹

 سال با مشابه است۲۰۱۸زخمی(، نموده ثبت را ،۱۸۱.

 مورد)۵۲۴تلفاتزناندراثردرگیریهایزمینیبا

۱۴۲ و زخ۳۸۲کشته کاهشرا۹می(، نشاندرصد

.۱۸۲میدهد

اثردرگیریازغیرنظامیانتلفاتمیزانیوناماکاهشدر

جنوب،جنوبشرقیوشرقی،زونهایهایزمینیدر

جنوب،روندکاهشزون.در۱۸۳رابهثبترسانیدهاست

ملکیدراثردرگیریهایزمینیکهدرسالافرادتلفات

۲۰۱۷ شده ،آغاز هلمند والیات بالخصوصدر بود،

کرد پیدا ادامه همچنان قندهار، و در۱۸4اروزگان زون.

ملکیکمتریرادراثردرگیریافرادشرق،یوناماتلفات

 داعش، خراسان شاخه به منسوب زمینی های ثبتبه

دریشدتاکاهشچشمگیرآن.اینامرسببرسانیدهاست

شود.دیدهننگرهاروکنر،ملکیدروالیاتافرادتلفاترقم

درارقامافزایشسطحبلندتوسطباوجودآن،اینکاهشها

عمدتآازملکیافرادتلفات درگیریهایزمینیکه اثر

 ۲۰۱۹ - ۲۰۰۹تلفات ملکی ناشی از درگیری های زمینی از 

  مجروحین کشته شدگان
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 عناصر دولتتوسط انتخاباتمخالف جریان سالدر

آمارتلفاتافزایشتوسطهمچنانوراهاندازیشد۲۰۱۹

شرق،مرکزیوشمال،شمالزونهایدرغیرنظامیان

.۱۸5غرب،جبرانشد

 ب. شلیک غیر مستقیم

،شلیکهایغیرمستقیمدرجریاندرگیری۲۰۱۹درسال

۴۸۶)غیرنظامیانتلفاتمورد۲۱۵۵هایزمینیباعث

نسبتبهافزایشرادرصد۷زخمی(که۱۶۶۹کشتهو

کبیانگربیشترازیهمچنانو۱۸6نشانمیدهد،۲۰۱۸سال

ملکیدرسالیادشده،میباشد.یوناماافراداتپنجمکلتلف

ناشیازغیرنظامیانتلفاتمجموعیدررابطهبهافزایش

که،مستقیمغیرشلیکسیستماستفادهیجنگافزارهابا

،نگرانمیباشددوسالگذشتهدرکاهشثبتشدهبرعکس

است.

 سال ۲۰۱۹در ، ۸۰۶یوناما تلفات غیرنظامیانمورد

رابهعناصرمخالفدولتاززخمی(۶۶۲کشتهو۱۴۴)

نسبتدادهاستکهرقمشان،غیرمستقیمهایاثرشلیک

ملکی)کشتهیاافراددرصدکلتلفات۳۷بیانگرمتذکره

،میباشد.جنگافزارایننوعیاستفادهازاثرمجروح(

مذکور رقم افزایشدر۸همچنان، سالهنسبتبراصد

۲۰۱۸ می مسئولنشان دولت طرفدار نیروهای دهد.

زخمی(۷۷۸کشتهو۲۸۳ملکی)افرادموردتلفات۱۰۶۱

اثرشلیکگلولههاوانتوسطاردویازپاهایشدرشدیدلشکرگاهوالیتهلمندبهدلیلداشتنسوختگیوزخمهایشفاخانهجوانکهدرنودختریک
از:.عکسمجروحشدندملکیدیگرملیافغاندرجریاندرگیریباطالبان،تحتتداویقراردارد.درحملهمذکورچهارفردملکیکشتهوششفرد

 استیفنیگلینسکی
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غیرمستقیم،بودندکهاینرقمبیانگرهایدراثرشلیک

بااینتاکتیکاثرملکیازافرادنصفتمامتلفاتاتقریب

۲۵ سال به نسبت افزایش باشد،۲۰۱۸درصد .می

تل دولتمسئول غیرنظامیانبیشترفاتنیروهایطرفدار

 عناصر شلیکمخالفدولتنسبتبه اثر غیرهایدر

یاثرحوادثازافرادملکیمستقیم،بودند.متباقیتلفات

کهدرآنشناسائیطرفدرگیرمسئولامکانپذیرنبوده

۱۸۷درصد(۱۱)  و اثر در فرایا )شلیک ۲مرزی

 .بوقوعپیوستهاست،۱۸۸درصد(

سیستمجنگافزارهابامودهاستکهنمستندسازییوناما

شلیک چهارممستقیمغیر سه یباعثتقریبآ کلحصه

هگونهبملکیدراثردرگیریهایزمینیشدهوافرادتلفات

نسبتملکیبیشترافرادسببتلفاتدرهرحادثهیمیانگین

یونامابرنگرانیخودمجددآاست.شلیکمستقیمگردیدهبه

اندازهاوان،نارنجکوراکتاستفادهازکهورزدتاکیدمی

درساحاتپرجمیعتبهدلیلماهیتایننوعجنگافزار

بههدفمیباشند، مستقیم فاقدخطدید که خطرآسیبها

غیرنظامیانربرسانیبلند قبالدارند. در همچنان،را

اثرات مذکوردقیقنبودهوافزارهایهدفگیریجنگ

،۲۰۱۹مارچ۳۰.مثآل،بتاریخداردساحهگستردهیدر

هاواندرجریاندرگیریزمینیمیاناردویییکگلوله

یکمکتبتعمیرملیافغانوطالبان،شلیکشدکهباالی

نتیجهدرکهنموداصابتغزنیوالیتړدرولسوالیاند

مکتبمتعلم۱۷وشدهکشتهمعلمکیومکتبمتعلم۴آن

برداشتند.جراحتمردمعلمیکو

انتخاباتریاستجمهوری رایدهی شمار۲۰۱۹روز

گستردهاستفادهدراثرهویژهبغیرنظامیانزیادیازتلفات

.رخداد،مستقیمغیریجنگافزارهایباسیستمشلیک

مجموعدر ،۲۳۰ و۲۹ملکی)افرادتلفاتمورد کشته

۲۰۱ اثر در درشلیکجنگافزارهایمتذکرهزخمی(

ازآنجملهزرایرو که بهعناصرمورد۶۰اتفاقافتید

نیروهایطرفدارموردواکنشیآنبه۱۶دولتومخالف

 استدولت، شده طالبانیکگلوله۱۸۹نسبتداده مثآل، .

 عهقلههاوانرابسویمرکزرایدهیدرولسوالیسوزم
ساله۶والیتسرپل،شلیککردندکهدراثرآنیکپسر

شدکشته )۲۰و دیگر ملکی ۱۲فرد و طفل(۸مرد

مذکورسبببستهیجراحتبرداشتند.مزیدبرآن،حادثه

 گردید دهی رای مرکز اشتراکوشدن درمردمحق

ثرساخت.أمتراانتخابات

فداردولتونیروهایطرهمازهردوجانبیعنییونامااز

توقفبهمنظورتامیخواهددولتمخالفعناصرهماز

سیستمشلیک های مستقیمجنگافزار ساحاتغیر در

ازرهگذرغیرنظامیانجلوگیریازتلفاتجهتپرجمعیت

 تسلیحاتاین ساحهنوع و بوده دشوار آنها رهنمائی که

صادروعملیراالزمدساتیرثرمیسازد،أوسیعیرامت

مطانمایند به. بق حقوق المللی طرفینبین بشردوستانه،

غیرنظامیانروشنمیانیدتابهگونهمکلفانمتخاصم

نظامیبشمولاهدافملکیوهدافاهمچنانوجنگجویانو

کوتاهیقایلشوندویز،تمموردکاربردسالحنوعانتخاب

شود.مکلفیتتهپنداشدرانجاماینامرممکنجنایاتجنگی

بشردوستانهتوسططرفینبینالمللیمبنیبررعایتحقوق

صرفنظرازعدماصلتفکیکرعایتدرگیربشمول

بینرعایتدرقابلطرفمموفقیت حقوقبشردوستانه

ملکیاماکنوسایرمنازلمسکونیمثآلاستفادهازیالملل

عالوت برجاست. پا قوتخود به نظامی، آ،برایمقاصد

ازجنگافزارهایسیستماحتمالآنوجودداردکهاستفاده

ساحاترابا،گیریهایزمینیغیرمستقیمدرجریاندر

 انفجاری ناشدهمواد امرمنفلق این که ملوسسازد نیز

راحتیملکیبخصوصتلفاتاطفالافرادتلفاتاحتمال

 .۱۹۰مدتهاپسازفروکششدندرگیری،افزایشمیدهد

 ج. شلیک مستقیم
ازسالحهای۲۰۱۹درسال استفاده درشلیک ، مستقیم

افرادتلفاتمورد۷۶۵ثیزمینیباعجریاندرگیریها

زخمی(شدهاستکهاینرقم۵۳۱کشتهو۲۳۴ملکی)

نشانمیدهد.۲۰۱۸نسبتبهسالراکاهشدرصد۳۷

۵۳)تلفاتمسئولبیشترازنیمیاینمخالفدولتعناصر

درمذکورتلفاتازدرصد۲۳درصد(بودهانددرحالیکه

نیروهایمنسوببهیمسقتیماثرحوادثناشیازشلیکها

درصدیستوچهاراست.ببوقوعپیوستهطرفداردولت،

نمیتوانتلفاتباقیماندهی بطورمشخصبهمذکوررا

نیروهایطرفداردولتنسبتبهیامخالفدولتعناصر

دردرصدکاهش۳۴یوناماازرهگذراینتاکتیک،داد.
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مخالفدولتدررمنسوببهعناصغیرنظامیانتلفاترقم

درصدافزایشمنسوببهنیروهایطرفدار۱۸مقایسهبا

بهصورترسانیدهاست.غیرنظامیانثبتبهدولت،را

درریاندرگیریهایزمینیدرجاصابتگلولهمداوماز

،درجادههایعمومیحینسفرویادرساحاتمسکونی

عادیزماناجرایکارهایزراعتیودیگرفعالیتهای

،۲۰۱۹جوالی۱۷مثآل،بتاریخروزمره،آسیبدیدهاند.

درولسوالیآبکمریوالیتبادغیس،زمانیکهافرادملکی

نواردویملیافغاندربیندرگیریمتقابلمیانطالبا

سهفردملکیبشمولیکزنکشتهوسهگیرماندهبودند،

یکدخترجراحت زنو بشمولدو دیگر .دبرداشتنتن

مردمموضعگرفتهمنازلطالباندرداخلدراینحادثه،

،یانبشمولقربانمحلبودندکهاینامرسببشدتاباشندگان

اصابتگلولههاوخودرادرمعرضخطرکردندفرار

.درجریاندرگیریفعالقراردادند

 رویداد های فرامرزید. 
اکستانمرزیتوسطپفرایونامادررابطهبهوقوعحوادث

ملکی مردم که افغانستانمتاثرمیسازرا نگرانددر ،

بهرا۱۹۱حادثهمرزی۲۹،ایننهاد۲۰۱۹است.درسال

۱۶ملکی)افرادموردتلفات۶۵منتجبهکهرسانیدهثبت

موردایننوعنزده.۱۹۲استگردیدهزخمی(،۴۹کشتهو

شلیکبرخواستهازغیرنظامیانواکثرتلفاترویدادها

های مستقیم، ویژهغیر به شرقافغانستان درساحهدر

و کشتار کنار در است. داده رخ کنر، والیت مرزی

غیرنظامیانمجروحیت حوادثمذکور به، باعثصدمه

است.ملکیتوازبینرفتنمواشیافرادملکینیزگردیده

،یکمردملکیودو۲۰۱۹سالآگست۸مثآل،بتاریخ

انیجراحتبرداشتندکهگلولههایسالهزم۱۲و۹پسر

والیتکنر،رورههاوانازجانبپاکستانبرولسوالیم

شلیکشد.

. پالیسی ها و مکانیزم های کاهش  ۶

برای  ملکی بشمول تالش هاافراد فات تل

 گو قرار دادنپاسخ
یوناماازتالشهایاتخاذشدهتوسطحکومتافغانستان،

روهاینظامیبینالمللیونیروهایامنیتیملیافغان،نی

 محافظت راستای در آسیبدربرابرغیرنظامیانطالبان

عملیاتهایشان،طوریکهذیآلتحریرهایبرخواستهاز

 عین در نماید. ستایشمی است، حالشده ملکی، افراد

هاینمتحملمیشوند.یونامابنیزراآسیبرینسطحباالت

،غیرنظامیانافظتموثرراهبرایمحباوراستکهبهترین

 جنگاز به دادن همهطریقپایان رویکرد مذاکراتو

یکاستکهاینامربرایآشتیصلحوبههدفشمول

پنداشتهمیشود.درعینیصلحپایدارحیاتیوضرور

تااقداماتبیشتریدرراستایجلوگیریوحال،الزماست

ملکی،اتخاذگردد.افرادکاهشتلفات

کهطرفهایدرگیرمکلفاندتانمایدماتکرارمییونا

گوییراتحقیقنمودهوپاسخغیرنظامیانادعاهایتلفات

تامین را ضرورت، درصورت عدلی تعقیب بشمول

ت۱۹۳نمایند یوناما همچنان،  . که مینماید أکید بینقانون

درراستایحقوقبشر،حقوققربانیانالمللی دانستنرا

 تامین حقیقت، جبرانخساره شاملعدالتو مکلفیتکه

هایمسوولینجهتتحقیقوعلنیسازیحقیقتبهمثابه

اصل راسیک بیشتر،در نقضهای از جلوگیری تای

.الزماستتاطرفهایدرگیرتحقیقات۱۹4تصدیقمیکند

و داده انجام هایشفافیتراموثریرا یافته خویشدر

عملیاتهایشاناتنندتاثیرنشاندهندتاباشدکهآنهابتوا

رامناسبواقداماتنمودهباالیجمعیتملکیرادرک

.،اتخاذنمایند.آسیبدوبارهدرخداجهتجلوگیریاز

تاطرفهایدرگیرحسابدهیراتقویتاستهمچنان،الزم

راکهآنهامسببآنشدند،جبرانآسیبیوترویجنمودهو

.نمایند

یاکمورفهایدرگیریمبنیبرتکذیبیوناماتمایلط

ملکیدراثرعملیاتافراداهمیتجلوهدادنسطحتلفات

رابانگرانیمالحظهمینماید.همچنان،یوناماهایشان،

رابطه در تلفاتبهکوتاهی ادعاهای موثر پیگیری
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شفافیتدریافتهعدمرامالحظهمینمایدوغیرنظامیان

باعث مردمدردرازمدت،حرافواندیناامیهاصرفآ

خواهدشد.یوناماازدولتافغانستان،نیروهایامنیتیملی

هاینظامیبینالمللیوطالبانتقاضامینماید،نیروافغان

ازتحقیقاتفوری،موثروشفافراجعتمامحاالتتادر

و تلفات به منجر که حوادثی بهبه آسیب ملکیافراد

ح اطمیان سایرمیگردد، و تحقیقات نتایج نمایند. اصل

ازجملهیدرسباید غیرنظامیانمعلوماتمرتبطبهتلفات

،درنظرآموزشیخویشدرفعالیتهایهایآموختهشده

تغییراتدرپالیسیهاوایجادبگیرندکهاینامرمنجربه

رویههایمرتبط،خواهدشد.یوناماازطرفهایدرگیری

 می هاتنمایدتقاضا یافته خویشا قربانیان،ی با را

خانوادهایشانوعموممردم،شریکسازند.
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متحمل   پیوستهرا    آسیبباالترین سطح    غیرنظامیان 

الزم است تا اقدامات بیشتری در   ...می شوند

ملکی، اتخاذ    افراد  راستای جلوگیری و کاهش تلفات

 گردد. 

 غان دولت افغانستان و نیروهای امنیتی ملی اف. الف

 سال در۲۰۱۹در ها گام برداشتن به دولتافغانستان ،

راستایتطبیقکاملپالیسیملیدررابطهبهجلوگیریو

۲۰۱۷درماهاکتوبررسمآ)کهغیرنظامیانکاهشتلفات

(همچنانادامهداد.دولتافغانستانبهتصویبرسیدهبود

اکیبهکارخودازطریقریاستانسجاموهماهنگیماینپ

راجعبه۱۹۸۰پنجمکنوانسیونوتکلدرراستایتطبیقپر

۲۰۱۸سالحهایمشخصمتعارف)کهدرماهفبروری

مثبتبهپیشرفتهاییوناما.۱۹5نافذشد(،ادامهدادهاست

ملی امنیت شورای ایجادرهبری راستای سیستمدر

جهتحکومتی تلفات معتبر ادعاهای افرادمستندسازی

تائیملکی را ایجاد، شامل مذکور انکشافات نماید. می د

ملی امنیتی نیروهای برای گزارشدهی روشمعیاری

و ردیابی سیستم ایجاد و یکدیتابیسملی ایجاد افغان،

 ،میباشد.غیرنظامیانپیگریادعاهایتلفات

بهطورفزایندهی،مقاماتحکومت۲۰۱۹درطولسال

ع های پیرازیاد۱۹6مومیاعیالمیه تلفاترا مون

اعتراضاتمردمیوغیرنظامیان به پاسخ در اغلبآ به،

توجهرسانهها،صادرکردند.دربعضیموارد،حکومت

والیاتبهمنظورتحقیقحوادثیوحدرسطراهایهیئت

ست.گردیدند،ایجادکردهاغیرنظامیانکهمنجربهتلفات

حکومتسویاز ازکابلهیئتدیگر، فرستادههایرا

مقامات با تا تحقیقاتمحلیاست چنین در والیات در

نمایند تلفات۱۹۷همکاری بررسی شامل تحقیقاتمذکور .

ملکیکهدراثرعملیاتهاینیروهایخاصامنیتافراد

حساس های عملیات و خوست محافظت نیروی ملی،

هصورتدرگذشتهبعپیوستهبودوبوقونیروهایشاهین

.یونامامیشدیققرارنمیگرفت،عمومتحتبررسیوتدق

تالشهایمذکورراتحسینمینمایداماازحکومتتقاضا

 را نتایجتحقیقاتمتذکره تا نتایجنمایدهمگانیمیکند .

بزرگبهدسترسیوناماقراردادهنشدرویدادهایتحقیقات

عملیاتنیروهایخاصامنیتمانندزیراتحقیقاتمذکور

صحیدردریککلنیک۲۰۱۹جوالی۹-۸ملیبتاریخ

ولسوالیدایمردادوالیتمیدانوردک،عملیاتنیرویهای

یتاگستدرولسوالیزرمتوال۱۲-۱۱شاهینبتاریخ

 بتاریخ ملی امنیت خاص نیروهای عملیات ۴پکتیکا،

عملیاتمشترکنیروهای و آباد درشهرجالل سپتامبر

۲۲المللیبتاریخامنیتملیونیروهاینظامیبینویژه

یامحرمتلقیمبردرولسوالیموسیقلعهوالیتهلمند،سپتا

یاهنوزتحتتحقیققراردارند.شدندو

 گزارش، ازرقرار بعضی غنی اشرف جمهور ئیس

ویژهمحدودیتهایراباالیعملیاتهایتالشینیروهای

وضعکردکه،۲۰۱۹سالدرجریاننیمهدومامنیتملی

ملکیافرادتلفاتآمارهدرمرسببکاهشقابلمالحظاینا

چهارم ربع جریان در ها عملیات چنین از سالناشی

دولتافغانستانمذکور یوناما نیروهایامنیتیو،گردید.

تحقیقاتمذکوردامنهیملیافغانراتشویقمینمایدتا

هد.دگسترشفراترازحوادثبزرگرا

افرادتلفاتمنتجبهکهرویدادهایبهیونامامعلوماتراجع

استملکی نیروهایامنیتیملیافغانوگردیده با را ،

ازپیوسته شورایامنیتملیشریکساختهاست.یوناما

گفتوشنودبه،یشحقوقبشرخوساحویطریقتیمهای

باغیرنظامیانوروندتلفاتهارویدادمنظمراجعبههای

وات،والیزونهاملیافغاندرسطوحنیروهایامنیتی

منظمدرینتعامل،ادامهدادهاست.یوناماازهاولسوالی

را افغان ملی امنیتی نیروهای و نموده قدردانی عرصه

تشریکشانرادرعرصهیتشویقمینمایدتاتالشهای

تقویتببخشند شورایامنیتملیویوناما، .معلوماتبا

شورایامنیتملیراجعبهبیشتر تمرکزیوناماازتوجهو

ریاستجدیدالتشکیلٔ ذریعهملکیافرادجلوگیریتلفات

،استقبالمینماید.غیرنظامیاتبرایصلحوحفاظتدخو

حادثهکهتوسطیوناما۱۴وزارتامورداخلهدررابطهبه

وبیانداشتندکهنمودهشدهبود،پاسخارایهساختهشریک

ملی تلفاتپولیس گونه هیچ سبب ملکیافرادافغان

هفتبرآن،پولیسمحلیافغانراجعبهعالوهنگردیدند.

شدهبود،پاسخارایهساختهکهتوسطیوناماشریکادثهح

افرادتلفاتموردکهآنهاسببهیچاشارهنمودندوکرده

دند.ملکینگردی
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ناماکهتوسطیویحادثه۱۰۷ریاستامنیتملیراجعبه

هوتائیدنمودندنمودشریکساختهشدهبود،پاسخارایه

موردتلفاتغیر۵۲حادثهشریکساختهشده۱۹کهدر

زخمی(رادریافتند.درموردبقیه۱۱کشتهو۴۱نظامیان)

حادثاترویدادهاریاستامنیتملیاظهارداشتکهاین

عناصرهیچموردتلفاتافرادملکینداشتهویاازطرف

مخالفدولتبوقوعپیوستهاست.

وزارتدفاعملیهیچگونهپاسخیراجعبهحوادثیکه

باایننهادشریکساختهشدهبود،۲۰۱۹یونامادرسال

ماموریتحمایتقاطعناتومداومیوناماحمایت ارایهنکرد.

نیروهایامنیتیملیافغانکمکآموزش،مشورتوجهت

بشردوستانهبشمولجلوگیریبینالمللیحقوقدررابطهبه

کاهش و قرارغیرنظامیانتلفات نماید. می تائید را ،

نیروهایامنیتیملی،معلوماتماموریتحمایتقاطعناتو

گزارشدهیودرزمینهیکسلسلهپیشرفتهایبهافغان

درآگاهی،غیرنظامیانجمعآوریمعلوماتپیرامونتلفات

میانمقاماتافرادملکیکاهشتلفاتوجلوگیریرابطهبه

حمایت و رسانی پیام ملی، امنیتی نیروهای و حکومتی

تلفات تحقیقات و ها بررسی و حادثه از پس قربانی

،غیرنظامیان وریتحمایتقاطع.ماماندنمودهدستپیدا

وارجلوگیریو ناتودرسازماندهیوتشکیلبوردربع

 تلفات کاهش کغیرنظامیان نموده، همکاری و مک

نیروهای۱۹۸است هوائی قوای های توانائی افزایش با .

آموزشامردرامنیتیافغان،ماموریتحمایتقاطعناتو

هدفگیریهدفگیریبشمولدرعرصهاینقوابخصوص

گزینهوغیرنظامیانبررسیخطراتاحتمالیضرربهبا

 برایانتخابمتناسبحمله گونههایآگاهانه به لفعا،

.استدخیل

 روهای نظامی بین المللیب. نی

خودباگفتوشنودهای،یونامابه۲۰۱۹رطولسالد

نیروهایامریکائیمستقردرافغانستان/حمایتقاطعناتو

،بهگونهغیرنظامیانوروندتلفاترویدادهادررابطهبه

،نیروهایامریکائیمستقر۲۰۱۹منظمادامهداد.درسال

افغانستان/حمایتقاطعناتوپروسههایبررسیتلفاتدر

مجددایشخوغیرنظامیان افزایشکارائی، منظور به را

،ادعاهایوپیشازآن۲۰۱۹تنظیمنمودند.دراوایلسال

 یکغیرنظامیانتلفات توسط بنام معتبر بوردهیئت

کهمتشکلازملکیافرادتلفاتاعتباروارزیابیبازنگری

ساننظامیوملکیبود،ارزیابیوبازنگریمیشد.کارشنا
صورتأاکثریتآرابافرادملکی.بررسیهایتلفات۱۹۹

عملیاتهاامضاءمیشدکهاینرئیسوتوسطمیگرفت

دخیلدرموضوعونقشمعموالتوسطیکیازدولتهای

بعلتافزایش،ایفاءمیشد.بهاستثنایامریکاناتوعضو

عملیاتیوافزایششمارحمالتهوائیونروزافزمیزان

ادعاهایتلفاتسطح،۲۰۱۹و۲۰۱۸درطولسالهای

باعثتراکمپروندهاینامرکهباالرفتنیزغیرنظامیان

منظورسرعتبخشیدنبهگردیدبررسیهایتحت به .

،بوردفوقالذکردرجریاننیمهاولسالکورپروسهمذ

افرادملکیبهتیمکاهشتلفاتملغیشدتاباشدکه۲۰۱۹

دربررسیادعاهایتلفاتیحمایتقاطعنقشمرکزیتر

حاضر، حال در شود. داده ها، ارزیابی انجام و ملکی

توسطتیمغیرنظامیانتلفاترویدادهایبررسیهایاولیه

 ظرف در شده ۲۴یاد دریافت۷۲الی از پس ساعت

یشود.اگرادعاهاملکی،انجاممافرادگزارشهایتلفات

معلوماتهیمگیریبمعتبرپنداشتهنشوندیااگربرایتصم

به راجع ارزیابی یک مذکور تیم باشد، نیاز بیشتری

ادعاوروزانجاممیدهد۷درظرفاعتبارادعاچگونگی

قرارنمیگیرد.بازنگریتوسطیکبوردموردآنپساز

عملیاترئیسقشن،ایجادشدهدرینروندتغییردیگریکه

ارریابینصرافادرها تلفات حذفیانغیرنظامهای ،

است.گردیده

،تغییرمذکوردرکاهشتلفاتغیرنظامیانتیمبهگفتهی

باقاعدهترپروسهسببشدهاستتارویکردمستندسازی

معلوماتبااستحصالامرباعثاینگرددکهومنظمتر

ست.یونامااتخاذتالشهابهوبهموقع،گردیدهاترکیفیت

رویدادازنگریاجرایبموقعبسرعتدر منظورافزایش

،اما،بهتصدیقمینمایدرامیغیرنظامیانتلفاتهای

نیروهایامریکائیمستقردرافغانستان/حمایتقاطعناتو

ترمیمهمکهانجامتحقیقاتهمهجانبهیادآوریمینماید

.تأخیرپروسهبازنگریهمگردد.منتجبهحتیاگرباشد،

معلوماتمعتبروم به هایوثقدررابطه تلفاترویداد

بهدسترسقرارمیگردساعت۷۲اغلبآپسازغیرنظامیان
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خارجوکهدرمناطقدوردسترویدادهایآنبخصوص

نظر.ازرخمیدهندکنترولحکومتافغانستاندایرهیاز

یهاادعابررسیکهانجامامردرنظرداشتاینیوناما،با

،مشکالتودشواریهاینمیباشدتلفاتملکیعاریاز

 تلفاتپیشینپروسه بازنگری و ارزیابی بورد یعنی

غیرنظامیانوساختارنظارتیآن،بهسطحبلندترتوانایی

نسبتبهپروسهیجاریارزیابیتوسطتیمکاهشبررسی

تلفاتغیرنظامیان،قرارداشت.

 از یوناما آغاز یادعاهایمعیاریبررسی شده مطرح

 تلفات رسانهغیرنظامیان تیماجتماعیهایدر توسط ،

،استقبالکردهو۲۰۱۹درسالکاهشتلفاتغیرنظامیان

نیروهایامریکائیمستقردرافغانستان/حمایتقاطعناتو

انسانیرابهمنابعخویشدسترسیراتشویقمینمایدتا

افغان،فرات امنیتی های نهاد از ر یوناماگسترشبدهند.

بهفناوریبدوننقشاطالعاتءهشدارمیدهدکهاتکا

تجزیهوهمدردراجرایعملیاتهاوکافیانسانی،هم

 تلفات غیرنظامیانتحلیل صدمات، ایجاد شانس میتواند

.اافزایشدهدرناخواستهبهغیرنظامیان

یبینالمللیراتشویقمینمایدتابهینظامیونامانیروها

 های درتالش خویش بررسی هایجهت تلفاترویداد

،ادامهبدهندوغیرنظامیانکهتوسطیوناماتثبیتگردیده

معلوماتدریافت بهگونهشده درسمعیاریبهمثابهرا

لهایهدفوتکدررابطهبهپرهویژههایآموختهشده،ب

کمکدرشناسائیالگوهایوسیعمنظورگیری،ونیزبه

درنظرداشتترآسیبوضرر،مورداستفادهقراردهند.با

متشکلدرکابلصرفآغیرنظامیاناینکهتیمکاهشتلفات

نفر تشویقمیمیباشدازچهار را دولتامریکا یوناما ،

 را بیشتری منابع تا اختیارنماید تلفاتدر بررسی تیم

فرماندهیآموزش،مشورتومراکزبشمولغیرنظامیان

بهمنظوربهبودبررسیهاوجمعزونهاسطوحکمکدر

قرار،محلدرسطحآوریمعلوماتازنهادهایامنیتی

بدهد.

 سال در۲۰۱۹در مستقر امریکائی نیروهای ،

کهآنهاندافغانستان/حمایتقاطعناتوبهیونامااطالعداد

ملکیبهنیروهایافرادتلفاتکهدرآنادعایرویداد۴۴۸

نظامیبینالمللیمنسوبشدهبود،راموردبررسیقرار

حادثهبه۳۳۲مذکور،رویدادهایدادند.ازمیانمجموع

۷۲طیدریاوشدهتثبیتمعتبر"نا"رویدادهایمثابه

بهمثابهموردآن۷۴درحالیکهتکذیبگردیدند۲۰۰ساعت

قادعاهای بررسی مورد میان"معتبر" از گرفت. رار

 معتبر، تلفات۴۹ادعاهای آن در که شد تائید ادعا

درغیرنظامیان مستقر امریکائی نیروهای به منسوب

مجموعکهدررخدادهاستافغانستان/حمایتقاطعناتو،

و۱۱۱)افرادملکیتلفاتمورد۱۸۹ زخمی(۷۸کشته

فاتنسبتبهتلراافزایشیکبرجاگذاشتهبود.اینرقم

درنشانمیدهدکه،۲۰۱۸درسالغیرنظامیانتائیدشده

زخمی(۵۵کشتهو۶۲ملکی)افرادموردتلفات۱۱۷آن

۲۰۱بودرخداده حادثه۴حادثهتکذیبشد،۱۳.عالوتآ،

عملیاتهاینیروهایبهکهموردبازنگریقرارگرفت

نسبتدادهامریکائیمستقردرافغانستان/حمایتقاطعناتو،

"محتمل"بررسیشدرویدادهایحادثهبهمثابه۸ونشد

کشتهو۱۸)افرادملکیتلفاتمورد۲۸کهدربرگیرنده

،نیروهایامریکائی۲۰۱۹.درسال۲۰۲مجروح(،بود۱۰

۶فقرهبهرامطابقتحقیقجامع۱۴مستقردرافغانستان

 براساسادعاها۱۵ماده اردویامریکا درموردمقرره

 شریکغیرنظامیانتلفات ملکی تلفات کاهش تیم با که

،۲۰۱۸درسالساختهشدهبود،انجامدادنددرحالیکه

راانجامداده۲۰۳اتتحقیقموردهمچون۲۳نیروهایمذکور

 قولبودند. مستقربه امریکائی درنیروهای

درپیوند،قضیه۴۹افغانستان/حمایتقاطعناتو،ازمیان

ملکیتائیدگردیدهبود،افرادتلفاتقضیهکهدرآن۲۱به

.صورتگرفتهاستجبرانخساره

 آمار اگرچه نیروهایتوسطغیرنظامیانتلفاتثبتشده

ثبتبهنظامیبینالمللینسبتبهارقامکهدراینگزارش

هردومگردارد،ای،تفاوتقابلمالحظهرسیدهاست

عودیمشابهییوناماونیروهاینظامیبینالمللیروندص

درسال تفاوتبهثبترسانیده،۲۰۱۹را درارقاماند.

بتلفاتملکی وهدلیلمیتواندقسمآ تفاوتدرمعیارها

بشمولتعریفنیروهایامریکائیهاتوضیحگردد،روش

تعریفیوناماکهازنظر،فردملکیقردرافغانستانازمست

ازفردملکی حقوقبشآنها ردوستانهبیندرمطابقتبا

.۲۰4قرارنداردیالملل
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ماموریتحمایتیونامانقشمشاورارشدمحافظتاطفال

بادولتافغانستانجهتطرحویقاطعمبنیبرهمکاری

وزارتامورداخله،وتدوینپالیسیمحافظتاطفالبرای

کهوزارتدفاعداردمیکندوهمچناناذعانمیائیدرات

خویشملکیمورارشدأامریکایکم هماهنگجهترا

ملکیافرادبهتلفاتسازیپیرویازپالیسیهایمرتبط

درعملیاتهاینظامی،توظیفنمودهاست.

 ج. طالبان

 توسطیوناما را تلفاتپیشرفتهای جلوگیری کمیسیون

تحقیقامردر،ورسیدگیبهشکایاتطالبانغیرنظامیان

بررسیحوادثکهبشمولاقداماتپاسخگوییخویشبهو

وقضایایحساسمنتجبهتلفاتزیادغیرنظامیانگردیده

وخشونتجنسی،استخدام اطفالاستفاده نمودهمالحظه،

.ستا

کمیسیونجلو طالبان، گفته گیریتلفاتبه ملکیوافراد

شکایات به رسیدگی برایشان فعال ریاست "یک

تلفاتملکیجلوگیریتلفاتملکیاست}...{کههرحادثه

رابهگونهجامعتحقیقنمودهوازوقوعمجددآنجلوگیری

،طالبانطرزالعملعملیاتی۲۰۱۹."درسال۲۰5مینماید

کردتاکارخودرامعیاریرابرایکمیسیونمتذکرهتهیه

،شیوخ،مفتیهاوافرادعلمایدینازطریقمشورتبا

،طرزالعمل۲۰۱۹اپریل۸مسلکی،بهبودببخشد.بتاریخ

 پیشکششدکه رهبریطالبان نزد مذکور به ۲۸تباریخ

،تصویبومنظورشد.۲۰۱۹اپریل

مزبورکمیسیونتشکیل،عملیاتیمتذکرهمعیاریطرزالعمل

،دومعاون،دفاتروالیتی،رئیسکهشاملیکتنظیممیکندرا

"ریاستتحقیقیکتعدادازریاستهاوکمیتههابشمولیک

تث باشدو می ، " عامه آگاهی "ریاست یک و .۲۰6بیت"

کمیسیون اعضای همه که دارد می تصریح طرزالعمل

والیان،روسایکمیسیونهایوالیتیو"مجاهدین نظامی،

کلفاندتادرراستای"شناسائی،احضاروتحقیقعادی"م

مرتکبینتلفات}ملکی{بهگونهکاملهمکارینمودهوکلیه

ف۲۰۷معلومات تارا است مکلف سازند."کمیسیون راهم

مطلعسازدکهکشتن،زخمیکردنوشکنجه مجاهدینرا

 ملکینمودن باشدافراد کمیسیون۲۰۸ممنوعمی همچنان، .

تتادرصورتوقوعیکحادثهبزرگ،مذکورمکلفاس

و۲۰۹نمودهمؤظفیککمیتهراجهتجمعآوریمعلومات

 همدردی مراتب است، ممکن جائیکه ابراز"تا را خود

مزیدبرآن،طرزالعملعملیاتیمذکوربهکمیسیون۲۱۰ردبدا

تلفات از جلوگیری منظور به تا است سپرده وظیفه

درسغیرنظامیان عملیاتها، بادر را شده آموخته های

.۲۱۱مجاهدینشریکسازد

پسازوقوعمذکوررایوناماتالشهایتحقیقاتیکمیسیون

کهدرآنطالبانبهردمحدودموچنددرملکیوافرادتلفات

ملکیناشیازعملیاتشانراافرادگونهسریوعلنیتلفات

خاطرنشان.یونامابانگرانی۲۱۲راپذیرفتهاند،اذعانمیکند

ششماههوساالنهیطالباندرهایکهگزارشمیسازد

غیرنظامیانتلفاتمورد سال است۲۰۱۹در نتوانسته ،

دهن یبازتاپ حوادثده ،این و اقداماتتحقیقات همچنان

باشد، شان تلفاتدپاسخگویی همه معمول عوضطبق ر

.۲۱۳نسبتدادهاندیدرگیررابهسایرطرفهاغیرنظامیان

تقاضامینمایدتادرراستایمذکورجدآیوناماازکمیسیون

تمریندرسازطریقازجملهغیرنظامیانجلوگیریتلفات

تریرافعالنقشتهشدهوآموزشکمیسیوننظامی،آموخهای

.نمایدایفاء

کهنمایندتااطمینانحاصلنمایدمیراترغیبیوناماطالبان

بیناوامرشاندرمطابقتباحقوقتمامدستورالعملهاو

تورالعملهایکهدرآندس،بشردوستانهقرارداشتهالمللی

جلوگیریغیرنظامیانتلفاتتاازخواستهانداعضایخوداز

حقوقبیندیدهوآنهایراکهعملیگر،ندنمایوخودداری

المللیبشردوستانهرانقضنموده،ازجملهازطریقانجام

حمالتغیرقابلتفکیکیاحمالتیکهدرآنغیرنظامیانو

اهدافملکیراعمدآموردهدفقراردادهاند،پاسخگوقرار

خرهتعریفشاناز)فردملکی(درمطابقتباداده،وباال

للیبشردوستانهمیباشد.حقوقبینالم
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 چارچوب حقوقی  : ۱ضمیمه 
چارچوبحقوقیکهبرایاینگزارشمورداستفادهقرار

بشردوستانهبینحقوق،یگرفتهشاملحقوقبشربینالملل

یالملل هایمربوطهیجزایبینالمللحقوق، وقطعنامه

.ایامنیتمللمتحدمیباشدشور

حقوقی طرفین درگیری مسلحانه  های مسئولیت

عبارتازتعدادیموقفیوناماایناستکهجنگافغانستان
امنیتیملیافغانمیاننیروهایهایمسلحانهداخلینبرداز

وافغانستانونیروهاینظامیبینالمللیطرفدارحکومت
هایمخالفمسلح هایغیردولتیگروه نبرد همچنان ،

.ازنیروهایمسلحانهداخلیبینگروهایمذکورمیباشد
بین نظامی نیروهای شمول )به مجموع در افغان دولتی
عنوان به افغانستان داخل در و گزارش این در المللی(

ههای"نیروهایطرفداردولت"یادمیشوددرحالیکهگرو
و گزارش این در دولتی غیر مسلح داخلمخالف در

بهافغانستانبهنام"عناصرمخالفدولت"یادمیشوند.)
نیروهایطرفداردولتوعناصرتعریفبخشاصطالحات،

مخالفدولت،مراجعهشود(.

هاینیرو–تمامطرفهایدخیلدردرگیریهایمسلحانه
هایگروهوالمللیبیننظامیهاینیروافغانستان،نظامی
بهمکلفالمللبینحقوقاساسبه–یدولتغیرمسلح

ند.باشمیملکیافرادمحافظت

(تذکر۲۰۰۰)سال۱۳۲۵شورایامنیتدرقطعنامهشماره

دادهکهتمامیکشورهامکلفهستندتانورمهایبینالمللی

رادریبینالمللوحقوقبشربینالمللنهۀحقوقبشردوستا

واقداماتویژهراخصوصزنانودخترانرعایتنموده

بهمنظورمحافظتآنهادربرابرخشونتهایجنسیتیدر

.۲۱4جریاندرگیریهایمسلحانهرویدستگیرند

(i)   بشردوستانه بین   حقوقمکلفیت ها به اساس

 یالملل

ژنو،حداقل۱۹۴۹مشترککنوانسیونهایچهارگانه۳ماده

 مشخصمیدریکمنازعهمسلحانهداخلیمعیارهایرا

دکهطرفهایدرگیربهشمولدولتوطرفهایغیرساز

 کنند. رعایت را ها آن باید صورتدولتی در عالوتآ،

 سال دوم الحاقی پروتوکول مفاد که۱۹۷۷ضرورت،

ادارد،بخشیازچاچوبحقوقینیزعضویتآنرافغانستان

همهکشورهایکهدرتشکیل.۲۱5حاکمرانیزتشکیلمیدهد

المللیدرافغانستانفعالیتدارند،عضونیروهاینظامیبین

ژنومیباشند.هرچندتمام۱۹۴۹کنوانسیونهایچهارگانه

کشورهایکمککنندهنظامی،عضوپروتوکولالحاقیدوم

بشردوستانهعرفیقواعدآنهابهاساسامانیستند،۱۹۷۷

گیریهایمسلحانهداخلیقابلدرباالیکهذیربطبینالملل

قواعد.۲۱6اصلهستندمکلفبهرعایتاینیباشد،تطبیقم

کهمنازعاتمسلحانهمیاندولتهاوگروهایمذکورعرفی

های طرف کلیه باالی کند، می تنظیم را مسلح مخالف

درگیر،خواهدولتباشدیاگروهیمخالفمسلح،قابلاعمال

میباشد.

لافرادبهشموحیاتخشونتعلیهفردیا،مشترک۳ماده
شکنجه،۲۱۷قتل و آمیز خشونت برخورد اعضاء، قطع ،

گروگانگیریوهمچناناهانتبهکرامتانسانیوقتلهای
قانونی فعالدردرگیریفرا کههیچنوعسهم افرادیرا

،درهرزمان۲۱۸ندارندومشمولافرادملکینیزمیشوند
ومکانصراحتاًممنوعقرارمیدهد.

طرفهایدرگیرمطابقحقوقبشردوستانه بینالمللی،

هنگامدرتماممراحلکلیدیذیلمکلفبهرعایتاصول

پالنگذاریعملیاتهاینظامی،میباشند:

اصلتفکیک:جمعیتغیرنظامیوهمچنینافراد •

طرفهای و گیرند قرار هدفحمله نباید ملکی

درگیریبایدافرادملکیواهدافنظامیرادرهر

ایناصلطرفهایدرگیررانمایند.زمانتفکیک

وافرادوتأسیساتملکیتامیانزدساملزممی

نظامیانواهدافنظامی،تفکیکقایلشوند.حمالت

علیهاهدافنظامیاجراءشوند.بهمنظورتنهاممکن

اینکهیکشییاساختمانیبهمثابههدفنظامیتلقی

وجودداشتهگردد،دومعیارمرکبذیلبایددرآن

ومقصداستفاده"بهلحاظماهیت،موقعیت(۱.)باشند

(۲سببکمکموثردراقدامنظامیگرددو)آن،

خن یا تسخیر جزئی، و درثتخریبکلی سازی ی

نظامیمطلقبرتریاحوالحاکمدرآنزمان،سبب

 ."۲۱۹گردد
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ایکهطیآناحتمالتلفاتغیراصلتناسب:"حمله •

کی،جراحتبهغیرنظامیان،صدمهعمدیافرادمل

ترکیبیازآنهاوجودداشتهبهاهداف ملکیویا

دست از خسارات این و محسوسوباشد آورد

مستقیمیکهازبُعدنظامیبهدستمیآید،فراتر

 ".۲۲۰باشد،ممنوعمیباشد

اصلاحتیاطدرحمله:"...افرادملکیدربرابرهر •
هاینظامیبایدازگونهخطراتناشیازعملیات

بر جانبه همه باشند".مصئونیت "حین۲۲۱خوردار
اجرایعملیاتنظامی،بایدتوجهمتداوممبذولگردد
تاجمعیتغیرنظامیوافرادواهدافملکیتفکیک
شوند"وازهرگونهاحتیاطممکنکارگرفتهشودتا
ملکی، افراد بر عمدی غیر تلفات نوع "هر از

 آنها به نظامیجراحت غیر اهداف به صدمه و
"۲۲۲جلوگیریشدهویابهحداقلرساندهشود

(ii)   حقوق بشر بین المللی مکلفیت ها به اساس   

چهدرزمانجنگوچهدرزمانصلحیالمللنیحقوقبشرب
بههمراهحقوقبشردوستانهبینالمللیبهگونهمتممومکمل

،دولتهارویاینملحوظهمدیگرقابلتطبیقمیباشند.
راجعیالمللنیشانرامطابقحقوقبشرببایدمکلفیتهای

درداخلقلمروشانیاتحتحوزهصالحتشان،بهافراد 
رعایتنماید.عالوتآ،طرفهایغیردولتیکهکنترول
بعضیازساحاترادراختیاردارندیافعالیتهایمشابه

هایحقوقنورمبهدولتراانجاممیدهند،ملزمبهرعایت
بشرمیباشند.

  حکومت افغانستان

ازمعاهداتبینالمللیحقوقافغانستانعضوتعدادزیادی
سیاسیمنیوبینالمللیحقوقمیثاق،بهشمول۲۲۳بشر

می ملزم اینکنوانسیوندولتافغانستانرا که میباشد
سازدتاحقوقبشریتمامشهروندانرادرداخلسرحدات

صالحیتشانتأمیننمودهوازآنمحافظتنماید.یاحوزه

ب بشر اساسحقوق تایالمللنیبر مکلفاند دولتها ،
بهویژه۲۲4توسطنیروهایشاناستفادهازسالحهایکشنده

آنانیکهمجریقانونهستند،راموردتحقیققراردهند.
ناشیاستفادهآناینمکلفیتتوامبامسئولیتیکهازعدم

سرچشمهگرفتهاست.بهمنظور۲۲5ازحقحیات شود،می

موثر از اطمینان جانبدولتحصول از یتبررسیکه
تاخیر بدون باید ها بررسی چنین گیرد، می صورت

بودهو۲۲6صورتگرفتهونیزجامع،بیطرفانهومستقل
ارزیابی ۲۲۷برای دسترس در عموم گیردمردم .قرار

گونهقضایاشاملتماممسئولیتدولتدرقبالبررسیاین
 در که قضایائی شمول به قانون تنفیذ جریاناشکال

 .۲۲۸منازعاتمسلحانهبهمیانمیآید،میباشند

 نیروهای نظامی بین المللی

فعالیتمی افغانستان در که المللی بین نظامی نیروهای
نماید،نیزدارایمکلفیتهایمعینحقوقبشریمیباشند،

فراسرزمینی،قابلتطبیقمیباشد.مثآل،کهبهلحاظاصل
دولتهابایدحقوقاساسیمانندحقحیاتتمامافرادکه

وحقیاتحتکنترولموثرآنهاقراردارندحاکمیتتحت
عاریبودنازشکنجهیارفتارسوءافرادمذکورحتیاگر

این۲۲۹دردرونقلمروشانقرارندارند،رعایتنمایند .
عدهازافرادیمیشوندکهممکنتحتکنترولامرشاملآن

بین کنشگران سایر یا المللی بین نظامی نیروهای موثر
الیتمیالمللیکهدرافغانستاندرعملیاتهاینظامیفع

 نمایند،قراردارند.

 های مسلح غیر دولتی گروه

هرچندطرفهایغیردولتیبهشمولگروههایمسلح
بهصورترسمیطرفمعاهداتغیردولتینمیتوانند

قواعدآنهابهاساسامابینالمللیحقوقبشرقرارگیرند،
بینالمللیمکلفبهرعایتحقوقبشریمیحقوقعرفی
 کنترولباشند. که آنانی ً دولتمشخصا طرفهایغیر

بعضیازساحاترامانندطالبانبهگونهموقتیدراختیار
حقوقبشربینالمللیمکلفیتدارند،بیشترملزمبهرعایت

.۲۳۰میباشند



(iii)  مکلفیت ها به اساس حقوق جزای بین المللی 

ئولیتاساسیافغانستاناستتاجرایمبینالمللیماننداینمس
در که بشریتونسلکشیرا جرایمضد جنگی، جرایم

 وحاکمیتحیطه تحقیق مورد میابد، ارتکاب کشور این
دهد قرار ۲۳۱تعقیب رومافغانست. اساسنامه عضویت ان

کرد.درکسب۲۰۰۳محکمهجزائیبینالمللیرادرسال
غانستاننتواندیانخواهدکهازصالحیتهاینتیجه،اگراف
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قضائیخوددرمحدودهقلمرواینکشوراستفادهکند،محکمه
جزائیبینالمللیحقداردکهازصالحیتهایخوددر

مندرجاساسنامه اتفاقبرابرجرایم افغانستان در که روم
.۲۳۲افتاده،استفادهنماید

 ۲۰بتاریخ ۲۰۱۷نوامبر المللیبینمحکمهارنوالڅ،
ازروماساسنامه۱۵مادهمطابقدرخواستیطیجزائی
جرایمبهرابطهدرتحقیقاتآغازاجازهتاخواستمحکمه

؛جرایمقضائیاینمحکمهمیشود،بدهدصالحیتشاملکه
نیروهایامریکائیدرکهتوس نیروهایافغان، ططالبان،

.۲۳۳کابیافتهاستارتبسترمنازعهمسلحانهدرافغانستان،
 سال از ابتدائی۲۰۰۶وضعیت بررسی تحت بدینسو

هایونیررفتارآیاکهکندمشخصتابودمتذکرهارنوالیڅ
نیروهایمخالفدولتپسنیزوخارجیهایدولت،افغان
 اولاز علیهمنحیث۲۰۰۳می جرایم و جنگی جرایم

.همچنان،چگونگیشمردهشدهمیتواندیاخیر؟بشریت،
سایرجرایممرتبطبهمنازعهمسلحانهدرافغانستانوقلمرو

۲۰۰۲جوالی۱سایردولتهایعضواساسنامهرومکهاز
قرار ابتدائی بررسی مورد بودند، یافته ارتکاب بدینسو

گرفت.

کهنمودهاستداللارنوالڅخواستیبهمحکمه،درایندر
اینکهجرایمعلیهبشریتشودقانعتاداردوجودکافیدالیل

وجرایمجنگیتوسططالبانوشبکهحقانیوابستهبهآنها،
اینکهجرایمجنگیتوسطنیروهایامنیتیملی;ارتکابیافته

افغانبخصوصاعضایریاستامنیتملیوپولیسملی
واینکهجرایمجنگیتوسطاعضای;غان،ارتکابیافتنداف

امریکادرقلمروافغانستانوتوسطاعضاینیروهایمسلح
ادارهاستخباراتملیامریکادرتوقیفگاههایمخفیدر
افغانستانودرقلمروسایردولتهایعضواساسنامهروم،

 سالهالی بین در ۲۰۰۴-۲۰۰۳بخصوص ارتکاب،
.۲۳4یافتند

محکمهجزائیدیوانپیشامحاکمه،۲۰۱۹اپریل۱۲بتاریخ
آغازبرمبنینوالساربینالمللیبهاتفاقآراءدرخواست

صالحیتشرایطاینکهبراذعانباوجودکرد،ردراتحقیق
باذکر،تحققیافتهبود.مدارکوقابلپذیرشبودنرسیدگی

مرتب سیاسی انداز "چشم به رابطه در ها درنگرانی ط
"،محیطسیاسیپیچیدهکلیدیدخیلافغانستانودولتهای

وشکنندهوامکانتحقیق،باتوجهبهچالشهایکهبنابر

عدمهمکاریدولتبوجودخواهدآمد،قضاتتصمیمگرفتند
۷.بتاریخشدنخواهدتمامکهآغازتحقیقاتبه"نفععدالت"

 سار۲۰۱۹جون طلبنوالی، استیناف درخواست بری
۱۷بتاریخمحکمهسطتوکهکرداقامهرامذکورتصمیم
استینافدیوان.گرفتقرارپذیرشمورد۲۰۱۹سپتامبر
برگزار۲۰۱۹دسامبر۶الی۴ازراخوداستماعیهجلسات
میشدایاگرفتهتصمیمبودقرار،۲۰۱۹پایانتا.نمود

 حکمدیوانپیشامحاکمهپذیرفتهیاردشود.

عنوانجرایم به داخلی درگیریهایمسلحانه در جنگی
وسایرقوانینوعرفکه۳مادهمشترکمفادجدینقض

باالیدرگیریهایمسلحانهعاریازصفاتمنازعاتبین
خصوصدرالمللیقابلتطبیقمیباشد،تعریفمیشود.

شامل––جرایمجنگی،نداشتندسهمهادرگیریدرآنانیکه
بربرادرخشونت وقتل،شمولبهتمامیتجسمیافراد
کهملکیافرادیاملکیجمعیتعلیهعمدیحمالتاجرای

.۲۳5شودمیندارند،سهمهادرگیریدر

نیروهای تشکیل در نیروهاینظامیشان کشورهایکه
 طرف المللی بین افغانستاننظامی در شاملدرگیری

کهممکنرایجرایمچنینهستند،نیزمسئولیتدارندتا
مورد باشد، افغانستانارتکابیافته توسطاتباعشاندر

.۲۳6قراردهندتعقیبتحقیقو
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 : طرف های اصلی درگیری۲ضمیمه 
نیروهای طرفدار دولت

ایننیروهاشاملقوتهایذیلشدهولیمحدودبهآنها

)نیروهای افغانستان امنیتی ملی نیروهای گردد: نمی

افغانست ملیسرحدی اردوی افغانستان، پولیسمحلی ان،

افغانستان،پولیسملیافغانستان،نیروهایپیادهافغانستان،

نیروهایبشمولطرفداردولتمسلحنیروهای،امنیتملی(

.استخباراتیاداراتسایرعملیاتهایخاصو

ملی افغانستان امنیتی و دفاعی نیروهای

متشک افغانستان ملی امنیتی نیروهاینیروهای تمام از ل

)منجمله افغانستان ملی اردوی شمول به دولتی امنیتی

ویژهافغانستان(،نیروهایپیادهنیروهایهوائیونیروهای

ملی)ادارهاستخباراتافغانستانافغانستان،ریاستامنیت

 نیروهای دارای هایویژهکه عملیات در که باشد می

پولیسمحلیانظامیشرکتمیکنند پولیس(، فغانستان،

ملیافغانستان،پولیسامنونظمعامهونیروهایسرحدی

افغانستانمیشود.

پولیسملیافغانستانکهدرچوکاتوزارتداخلهفعالیت

تنفیذقانونبودهودربساموارددراصلیارگاندارند،

.پولیسمحلیافغانستاندرددرگیریهانیزسهممیگیر

شدتابهعنوانبخشازتالشهابرایایجاد۲۰۱۰سال

مخالفین،فعالیتهایپولیسدرسطحمحلرابامبارزه

تحت نیروهایپولیسمحلیظاهراً هرچند گسترشدهد.

باتوجهامالیووزارتداخلهفعالیتمیکنند،اثرپولیسم

مسلح نیروهای از بخشی شان، فعالیتهایمسلحانه به

پسا تطبیقاصالحاتدرسکتورمحسوبمیشوند. ز

امنیتیدرچارچوبنقشهراهنیروهایملیامنیتیودفاعی

)ستانافغان در سرحدی۲۰۱۷سال پولیس نیروهای ،)

ستانافغان سال در عامه نظم و پولیسامن از۲۰۱۸و

انتقالملیساختاروزارتداخلهبهتشکیلوزارتدفاع

یافتند.

نیروهای نظامی بین المللی

ماموریتهمکاریهایصلحبین،۲۰۱۵جنوری۱رد

درسازمانپیماناتالنتیکشمالی)ناتو(والمللی)آیساف(

نگیحمایتقاطعافغانستانپسازآنبهماموریتغیرج

مسئولیتهایامنیتیدردسامبر که به۲۰۱۴مبدلشد

سپردهشد.برخالفستانافغانینیروهایملیامنیتیودفاع

متحدماموریت ملل امنیت شورای سوی از که آیساف

تصویبشدهبود،مبنایحقوقیماموریتحمایتقاطعرا

 تاریخ به که دهد می تشکیل قوا وضعیت ۳۰توافقنامه

۲۰۱۴نوامبر۲۷درکابلامضاوبهتاریخ۲۰۱۴سپتامبر

 شماره قطعنامه تصویبرسید. به ۲۱۸۹توسطپارلمان

مللمتحدازتوافقنامهدوجانبه(شورایامنیت۲۰۱۴)سال

حمایتقاطعماموریتمیانافغانستانوناتودرموردایجاد

نگیاستقبالکرد.حمایتقاطعاساساًیکماموریتغیرج

به دهی مشوره و همکای آموزش، آن هدف که بوده

میباشد.درحالستاننیروهایملیدفاعیوامنیتیافغان

کشور۳۹نیرواز۱۶۰۰۰زحاضراینماموریتمتشکلا

ودرپنجمرکزآموزشی،عضووهم پیمانانناتوبوده

مشورهدهیوهمکاریمستقرمیباشندوایاالتمتحده،

ای عهدهآلمان، به وترکیهرهبریاینپنجمرکزرا تالیا

حوزه؛(آلمان)شمالحوزه؛(ترکیه)مرکزحوزه–دارند

جنوبایا)شرق حوزه متحده(: والت متحده(؛ )ایاالت

حوزهغرب)ایتالیا(.

 حاضر حال مطلقدر اکثریت متحده ایاالت عساکر

افغانستانراتشکیلنیروهاینظامیبینالمللیمستقردر

 حدود چنانچه دهد در۱۴۰۰۰می امریکائی نیروهای

چوکاتماموریتحمایتقاطعوعملیاتحفظآزادیکهبه

عملیاتآزادیپایدارشد،جاگزین۲۰۱۵جنوری۱تاریخ

فعالیتمیکنند.عساکرامریکائیکهدرچوکاتعملیات

دوجانبهامنیتیحفظآزادیفعالیتدارند،برمبنایتوافقنامه

،رویعملیات۲۰۱۴درمیانافغانستانوایاالتمتحده

هایضدتروریستیمتمرکزهستند.فرماندهحمایتقاطع

راایاالتمتحدهدرافغانستاننیروهاییفرماندهمسئولیت

نیزبهعهدهداردهرچندسلسلهمراتبایندوازهمجدا

میباشد.

دولتگروهای مسلح طرفدار 

گروههایمسلحطرفداردولتعبارتازنیروهایمسلح

منظمغیردولتیهستندکهدردرگیریعلیهگروههایمسلح
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وهایدولتمخالفدولتسهمدارند.اینگروههاازنیر

افغانستانمی قوانین مبنایحقوقیدر فاقد و بوده مجزا

میجنبشهایخیزشمردعبارتاندازباشند.اینگروهها

محافظتی نیروهای است، مردمی دفاعی یکجنبش که

درخوست محل مردم که پکتیکا در نیروهایمستقر و

"نیروهایشاهین"یادمنطقهجنوبشرقافغانستانآنرابه

نیروها این از کند. مارچمی ماه در بار  اولین برای

،تذکربعملآمد.قرارمنابع،ایننیروهابهقطعه۲۰۱۹

نیروهایشاهیندرنیز۹۰۴ پایگاه در که میشود یاد

نولسوالیاورگونوالیتپکتیکافعالیتمینمایدوممک

بانیروهایخاصامنیتملیرابطهداشتهباشند.بهرغم

اعضاینیروهایامنیتیملیافغانومقاماتدولتیآن ،

نمیخواهندیاقادرنیستندتاتوضیحاتیبیشتریدررابطه

فرماندهینیروهایشاهین،ارایهکنند.بهساختار

عناصر مخالف دولت

 اعضای"طالبان"،اینعناصر گروهعبارتاز و افراد

هاسهمکهدردرگیریاندهایمسلحومنظمغیردولتی

مستقیمداشتهونامهایمختلفبهخودمیگیرندکهشامل

،شبکهحقانی،جنبشاسالمیازبکستان،اتحادجهاداسالمی

دولت خوانده خود گروه محمد، جیش طیبه، لشکر

داعشاسالمی/ ملیشه ها گروه سایر و کههای مسلح و

تعقیب را خود اقتصادی و ایدیولوژیکی اهدافسیاسی،

و درکرده که شوند می مسلح جنائی های گروه شامل

درگیریهاسهممستقیمداشتهوبهنیابتیکیازطرف

هایدرگیریفعالیتدارند.

طالبان

خروجنیروهایآیسافدرسال طالبانساحه۲۰۱۴با ،

بهگونه انجامزایندهفکنترولشانرا وبه گسترشداده

یملیامنیتیوحمالتگستردهکههدفعمدهشاننیروها

بود،ادامهدادندهرچنداینحمالتباعثستاندفاعیافغان

توسطحمالتهوائینیروهایطرفدار تلفاتسنگینآنها

.طالبانساختارهایادارینامنهادرادراکثرگردیددولت

مرگمالعمر،رهبراینگروه،خبر.والیاتایجادکردند

 آگست ا۲۰۱۵در باعث و شد درونیمنتشر ختالفات

گردید.ایناختالفاتوتفرقههاپسازمرگمالمنصور،

وانتخابمالهیبت۲۰۱۶جانشینمالعمر،درماهمی

پسازنیمهدومسال نشد. زیادخبرسازد هللاآخندزاده،

حدهسرگرمگفتگوهایمستقیم،طالبانوایاالتمت۲۰۱۸

.میباشندبرایجستجویراهحلسیاسی

کهحقانینقشفزایندهرادرعملیاتهاینظامیطالبانشب

.اینشبکهدرحالحاضرتوسطسراجالدینداشتهاست

حقانیکهیکیازسهمعاونمالهیبتهللاآخندزادهاست،

حقانیتحترهبریمیشود.طالبانادعاکردندکهشبکه

چترتحریکطالبانبودهوسراجالدینحقانیمعاونرهبر

مسئولیتبعضیلبانمیباشد.درگذشتهشبکهحقانیطا

بود. گرفته عهده به حفظاستقاللیتنسبی، با حمالترا

اعتقادبراینستکهشبکهحقانیمسئولحمالتپیچیدهعلیه

درکابلمیاهدافدولتیوبینالمللیدرمناطقمزدحم

بدینسو،مطابقروشتائیدومنسوب۲۰۱۷ازسالباشد.

تلفاتملکیکرد شود،ن می گفته که را حمالتی یوناما

توسطشبکهحقانیصورتگرفته،بهطالباننسبتمیدهد

در ندارد. وجود دسته دو این میان تفکیکواضح زیرا

شاخهخراسانداعشمسئولیتحمالتقضایایمتعددی،

توامباتوافقضمنیاینشبکه،برعهدهشب کهحقانیرا

گرفتند.

خه خراسان دولت اسالمیشاداعش/

شاخهخراساندولتاسالمیعراقوشامپسازجدائی

هایناراضییاجنگجویانگروه تدریجیوقسمیگروه

طالبان تحریک و ازبکستان اسالمی تحریک طالبان،

ایجادشد.معموالبهآن۲۰۱۵پاکستان،رسماًدرجنوری

انبهاختصارعربیداعشاطالقمیشود،شاخهخراس

دولتاسالمیدرحوزهشرقافغانستانحضورداشتهودر

تنتخمین۲۵۰۰حالحاضرتعدادجنگجویانفعالشانبه

زدهمیشودواساساًدروالیتهایننگرهاروکنرمستقر

م۲۳۷هستند نیروهای های عملیات دفاعی. و امنیتی لی

نیروهایبینالمللی)بهشمولحمالتهوائی(،/ستانافغان

مانع[آنها]باالییجافرادمسلحوحمالتجداگانهطالبانبس

،گروهیاز۲۰۱۸گسترشاینگروهشدهاست.درآگست

 شاخهخراساندولتاسالمیدر/داعشدولتخودخوانده

ش در جوزجان والیت جنوبی های کشورولسوالی مال

.طالبانوشاخهندچندینبارموردحملهطالبانقرارگرفت
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ورویخراساندو لتاسالمیمشخصاتمتفاوتداشته

منابعوقدرتدرشرقکشورباهمرقابتدارند.تالشهای

شاخهخراسانداعشمبنیبرافزایشحضورشهموارهاز

چالشکشاندهش با دهسویطالبان،پسازشناسائیآنها،

است.

سایر عناصر مخالف دولت 

 دولتافغانستانوحزباسال۲۰۱۶درسپتامبر میبه،

امضا به را صلح توافقنامه حکمتیاز گلبدین رهبری

شورایامنیتمللمتحد،تحریمهایکهباعثرفعندرسانید

زندانیان اسالمی[رهائی ]حزب جنگجویان ادغام ]این،

ستانیتیودفاعیافغاندرچوکاتنیروهایملیامنحزب[

تخصیصزمینبرایعودتکنندگان]حزب[درمقابلو

درماهمیر.حکمتیا،گردیدحمالتحزباسالمیتوقف

بهکابلبرگشت.پیشرفتبطیدرادغاماعضای۲۰۱۷

درگیریایادامهحزباسالمی،نگرانیهایرادرمورد

است.دهمیانآوربعضیازگروههابهتوسطهایمسلحانه

تطبیق مورد در اسالمی حزب نمایندگان اکثر اگرچه

ت مفاد وفقنامه،همچنانخوشبینبهنظرمیتدریجیتمام

رسند.

القاعدهحضورمحدودشاندرافغانستانبهویژهدرمناطق

شرقی،جنوبشرقیوجنوبیراحفظکردهوعمدتآتحت

قیمومیتگروههایموجودمخالفدولتبخصوصطالبان،

–۴۰۰تخمینابینفعالیتمینماید.تعداداعضایالقاعده

نورستان،کنر،خوست،والیاتدرکهدرسمیتن۶۰۰

نظرمیرسدکهنقشه.ب۲۳۸برندمیبسرزابلوپکتیا

باالیآموزشبشمولاسلحهوموادمنفجرهو ،تعلیمآنها

متمرکزبودهوگفتهمیشودآنهادرمباحثداخلیطالبان

دررابطهبهرابطهاینحرکتباسایرنهادهایجهادی،

شرکتمیکنند.

شاندردینگروهایمسلحغیردولتیدیگربهفعالیتچن

نظام احزابیافغانستانبشمولعناصرشبه مرتبطبه

سیاسیورهبرانجناحهایجهادیاسبق،ادامهمیدهند

ممک نیروهایامنیتیملی،نو حمایتاز درمخالفتیا

نقضحقوقاردعملکنند.ازگروهایمسلحیادشدهدرمو

تذکربهعملآمدهوبهگونهمنظمبایکدیگر،بشرمکررآ

نیروهایامنیتیملی با طالبانو رقابتبرسربرایبا

کنترولقلمرو،درگیرمیشوند.دربعضیازولسوالیها،

مسلحمذکوربهعنوانکنشگرانمسلحبرترظاهرگروهای

میشوندوازدیدمردممحل،اینگروههانفوذبیشتری

روهایامنیتیملیوطالبان،دارند.نسبتبهنی
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 ۲۳۹: اصطالحات۳ضمیمه 
موادمنفجرهبهبقایایموادانفجاریمواد انفجاری:بقایای  

درجریانجنگهای که میشود استفادهگفته مسلحانه

نهایتنگردیده در جاو آنهابه موادی طوریکه باشد مانده

هورهامتذکرهازکنترولنیروهایکهآنهارابجاگذاشت

ممکن مانده جا به انفجاری مهمات باشد. خارج نموده،

دارایچاشنی)پتاقی(،فیوزفعالیااینکهآمادهانفجاربوده

تفادهباشد.ویااینکهطوردیگرآمادهاس

یوناماتنهاموارداختطافناشیازدرگیریهااختطاف: 

رویدادیاطالقمیشودکهیکطرفراثبتمیکندوبه

درگیریمسلحانهفردویاافرادملکیرابهجبروخالف

میلباخودمیبردتاجانبثالثیافردویاافرادتوقیف

فرد/افراددستبهشدهرامجبورسازدتابهمنظوررهائی

انجامعملزدهیاازانجامعملیدستبکشد.اختطافشامل

دصورتمواردینیزمیشودکهبهمنظورقتلفرد/افرا

مستقیماً درگیریمسلحانه در افرادیکه توسط یا گرفته

همچنانشاملآدم اینواژه باشد. شده انجام دخیلاست،

ا یکی توسط انتخابات به مربوط هایربائی طرف ز

درگیریمسلحانهمیگردد.

شمولحمالت هوائی: به ازهواپیما منفجره شلیکمواد

هواپیما توسط نزدیک هوائی وحمایت ثابت بال های

با حمالت و  ها چرخبال نزدیکتوسط جنگی حمالت

کهازراهدورکنترولاستفادهازهواپیمایبدونسرنشین

د.میشون

اینیکاصطالحعامبودهنیروهای امنیتی ملی افغانستان:

 سرحدی، پولیس شامل که محلی، ملی،پولیس اردوی

نظمولیسامنو،پملینیروهایهوائیافغانستان،پولیس

،اردویمنطقویافغانستان،نیروهایویژهافغانستانعامه

منطق نیروهای نام به نیز)که افغانستان ملی اردوی وی

.مسمیاست(وریاستعمومیامنیتملیمیگردد

ملیافغانستانونیروهایییونامااردونیرو های مسلح:

محسوبمیهوائیافغانستانرانیروهایمسلحافغانستان

ریاست افغانستان، محلی پولیس یوناما همچنان، کند.

ت با مبارزه پولیس ملی، امنیت پولیسعمومی روریزم،

پولیسامنونظمعامهونیروهای سرحدیافغانستان،

خاصوزارتداخله)بهشمولقطعهواکنشسریعپولیس

ملیافغانستان(راباتوجهبهوظایفکهاجراءمیکنند،

عنوانبخشیازنیروهایمسلحمحسوبمیکند.یونامابه

جملهنیروهایمسلحازنیروهایپولیسملیافغانستانرا

افغانستاننمیشماردبهاستثناینیروهایمشخصکهدر

فوقذکرشدهاست.

بهنامپولیسسرحدینیرو های سرحدی افغانستان: قبالً

پول منسوبین اکثر بود. مسمی سرحدیافغانستان یس

ازچوکاتوزارتداخله۲۰۱۷افغانستاندرماهدسامبر

 سرحدیبه نیروهای به و شدند منتقل دفاع وزارت

بهقولاردوهایستانافغان ایننیروها تغییرنامیافتند.

اردویملیگزارشمیدهند.

قبآلبهنامپولیسملی :لی نظم عامه افغانستاننیروهای م

افغانستا عامه بود.نظم مسمی پولیس ن منسوبین اکثر

ازچوکاتوزارت۲۰۱۸مارچسرحدیافغانستاندرماه

وزارتدفاعمنتقلشدند.ایننیروهابهقولاردوداخلهبه

هایاردویملیگزارشمیدهند.

عناصرمخالفدولتشاملتمامیعناصر مخالف دولت:

حسانداعشواعضایگروههایمسلاطالبانوشاخهخر

 درگیریهای در که مخالفتمسلحانه یا  علیهمسلحانه

.دولتافغانستانویانیروهاینظامیبینالمللیسهمدارند

 بیشتر، جزئیات برای به اصلیIIضمیمه های طرف :

مراجعهشود.درگیری

یجهحضور،نزدیکییات:ماینکهدرنپرسونلماین ضد 

وسببقطع اعضاء،تماسیکشخصمنفجرمیشود

منفجره مواد چندشخصگردد. کشتنیکیا جراحتیا

منحیثفشاریتعبیهشدهکهبوسیلهقربانیفعالمیشوند

گردیدند.مستندسازیهایضدپرسونلتعبیهشده،ماین

سازمانیافتهغیردولتیرانیروهایمسلحگروه مسلح:

ها ملیشه مانند باشند می دخیل منازعات در که ،گویند

جنایتکار گروهای و دولتیکهشورشیان، نیروهای از

تحتقوانینافغانستاندارای اینگروهها متمایزهستند.

شامل مسلح های گروه باشند. نمی حقوقی مبنای هیچ

تشکیالتنظامیدولتی،ائتالفدولتیاسازمانهایبین



 

90 
 

درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان۲۰۱۹گزارشساالنه  

آنفعالیتدرقلمروالحکومتینبودهوزیرامردولتکه

ضیمواردگروهند،نمیباشند.بهرغمآن،دربعمیکن

هایمسلحممکنحمایتهایمستقیمیاغیرمستقیمرااز

دولتمیزبانیاسایردولدریافتکنند.اینتعریفشامل

گروههایذیلشدهولیمحدودبهآننمیشود:گروههای

اساسملیت، )به هایمحلیکه ملیشه مخالفشورشی،

ریستها،(تشکیلشدهباشند،شورشیان،تروقبیلهوغیره

شبهگوریله های گروه و ملکی دفاعی نیروهای و ها،

تحت واضح صورت به ها گروه این )زمانیکه نظامی

بعضیازگروههایمسلحدر۲4۰کنترولدولتنباشند(.

دولتفعالیتمیکنند هرچندتحتکنترول،همآهنگیبا

"گروههایمسلحطرفداردولتنیستندوبهاینگروهها

ابمیشود.دولت"خط

نامبردهشدهانددراینگزارشکهعناصرمخالفدولت

شناختهمیشوندولیمنحیثگروههایمسلحغیردولتی

دولتا شانعلیه اساسمخالفتمسلحانه به ها ینگروه

اند.تفکیکازسایرگروههایمسلحقابلافغانستان،

مضراستکهدرآنبچههابرایرویهیکبچه بازی:

 مردان برایسرگرمی بخصوص قدرتمند و ثروتمند

 جنسی های فعالیت و میرقصیدن قرار استفاده مورد

۲۰۱۸فعلبچهبازیتوسطکدجزاءکهدرفبروریگیرند.

است.شناختهشدهاستنافذشد،جرم

قانونافراد ملکی:  در قسمیکه گزارشو این مقصد به

ملکیبهوبشرد افراد است، بینالمللیتعریفشده ستانه

نظامی/شبه نیروهای عضویت که شود می گفته کسانی

نظامییاعضویتگروههایمسلحسازمانیافتهراکهدر

حالاجرایفعالیتهایدوامدارجنگیباشد،نداشتهودر

آنان اینکه مگر باشند شده محافظت مستقیم حمله برابر

مسلحانهسهیمشوند.افرادملکیکهمنازعاتمستقیماًدر

ًدرمنازعاتسهمگرفتهاند]درصورتکشتهیا مستقیما

مجروحشدن[ازآنهادراینگزارشبهعنوان"تلفاتافراد

 شود. نمی آوری یاد قانونملکی" اداراتتنفیذ اعضای

مصونیتشانرابهعنوانافرادملکیزمانیازدستمی

انبخشیازنیروهایمسلحفعالیتنمایندیاودهندکهبعن

 شوند. سهیم درمخاصماتمسلحانه بهمستقیآ دررابطه

دوامدارجنگیندارند، وظیفه اعضایقطعاتپولیسکه

 از دسترفتننیرواستفاده باعثاز دفاعمشروع حین

در شود. نمی ملکی افراد عنوان به شان مصئونیت

ولیسراکهمسئولیتتنفیذقانونپافغانستان،یوناماپرسونل

رابهعهدهداشتهوسهممستقیمدردرگیریهایمسلحانه

نداردیادرعملیاتهایضدشورشگریدخیلهستند،را

بهعنوانافرادملکیمحسوبمیکند.

عبارتازافرادملکیکشتهیامجروحتلفات افراد ملکی:

میباشد تلفاتافرادملکی.شده ناشیازخشونتیوناما

 مسلحانههای برخاستهمنازعات ملکی تلفات شمول به

ثبتمی،بقایایموادانفجاریبجاماندهازدورانجنگرا

حینکشتهراکهکند.اینماموریتتلفاتیفرد/افرادملکی

تقیماًدردرگیریهاسهمداشتهباشند،یامجروحشدنمس

قانونبشردوستانهویاهممرگومجروحیتافرادکهطبق

باشند مصئون حمالت برابر در المللی ملکیبین اما

مانندافرادیکهازصفمحاربهخارجمحسوبنگردند

،شدهباشندیاکارمندانصحیومذهبینیروهایمسلحرا

.۲4۱نمیکندثبتمنحیثتلفاتملکی

"ملکیگویدکهآنهاجسماًمجروحینیونامابهکسانی"

–اشندونیازبهدریافتتداویجراحاتشانآسیبدیدهب

آموزشپرسونلتوسطمعالجهویاصحیمراکزدرچه

اثراتیاشوکشاملجراحات.باشندداشته–طبیدیده

یدادازقبیلآسیبروانیروازناشیعواقبیاجسمیغیر

نمیشود.

کنوانسیونحقوقطفلکهتوسطافغانستاندرسالاطفال:

هرتص۱۹۹۴ کند: تعریفمی چنین را طفل ویبشد،

سالهگی(۱۷سال)ازتولدالیختم۱۸فردیزیرسن

طفلگفتهمیشود.

ایهمآهنگوعمدیاستعبارتازحمله:پیچیده حمله 

کهدرآنموادمنفجرهانتحاری)موادمنفجرهجاسازیشده

هبربدنانسانیاموادمنفجرهتعبیهشدهبربدنوواسط

نقلیه(،بیشترازیکحملهکننده،وبیشترازیکنوعمواد

)مانندموادمنفجرهجاسازیبربدنوهاوان(استفادهشود.

پچیدهسهعنصربایدموجودباشدتابتوانآنراحملهتمام

 .خواند
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مخففدولتاسالمیعراقوشاممیداعشواژهداعش:

باشد.

بهموادمنفجردوران جنگ:مواد انفجاری باقی مانده از 

.ناشدهوموادانفجاریمتروکاطالقمیگردد

حیصربهگونهیانفجاریسالحها:یانفجار یسالح ها

یانفجارینشدهاست.سالحهافیتعریالمللنیدرقانونب

موادادیزریمقادیدرکلشاملسالحپوچکدارکهحاو

ازموجانفجاریاشآناساساًنبیتخرراتیمنفجرهبودهتاث

مباشدسالحیوپارچهها بمبی، توپ، هاوان، گردد.

واکثرموادموشکیکالهکهاراکتوما،یهواپیها

ی.بعضردیگیواژهقرارمنیشدهتحتچتراهیمنفجرهتعب

اندازدستیانفجاریازانواعسالحها ،ی)مانندخمپاره

وس تانک، راکتیهاستمیموشکاندازقابلحملضد

وهاوانما،یقابلحملموشکضدهواپیهاستمیانداز،س

سالح یمتر(شاملکتگوریمل۱۰۰کمترازقطریها

یمانندبمبهایانفجاریشوند.اکثرسالحهایمسبک

ها،یراکتیهاستمیسما،یهواپ هاوان بزرگیتوپو

.242شوندیمنیسنگسالح یشاملکتگور

یریهایزمینیشاملعملیاتدرگدرگیری های زمینی:

و اندازی تیر هاوان، راکتی حمالت متحرک، زمینی

بینطرفهایمنازعهمیشود. درگیریهایمسلحانه

درگیریهایزمینیشاملحمالتیاعملیاتهائیمیشود

سالحخفیفه،سالحثقیلهو/یاسیستمسالحهایدرآنکه

میفیرهایراکتساحوی،بهعنوانمثالهاوانهاو

.شوند

بمبیکهبرخالفروشمتعارفمواد انفجاری تعبیه شده:

نظامیساختهویاجاسازیشدهباشد.موادمنفجرهتعبیه

شدهدرکلبهچهارکتگوریتقسیممیشوند:موادمنفجره

دور(،مواد نوعکنترولازطریقرادیو)راه تعبیهشده

نیفعالمیگردد،موادمنفجرهتعبیهشدهکهباتماسقربا

جسمفردانتحارکنندهوسایرانواعمنفجرهجاسازیشدهبر

 .موادمنفجرهتعبیهشده

این–موادانفجاریتعبیهشدهکهباهدایتفعالمیشوند

رادیوئیامواجازاستفادهباودورراهازمنفجرهموادنوع

ادرمیراقآنعاملینوکندمیعملکنترولریموتیاو

جاسازیشدهرادرزماندقیقکهایازقبلسازدتاوسیله

.۲4۳موردنظرواردمیشود،منفجرسازندحۀهدفدرسا

ماینهاینوعکنترولازراهدورشاملماینهایمنفجر

شوندهتوسطاستعمالکننده،مانندموادمنفجرهتعبیهشده

ویااشیایکنارجادهویاموادمنفجرهکهرویحیوانات

نقلیه،بایسکل،موترسایکل،ومرکبدیگرازقبیلوسایط

هاتعبیهوجاسازیمیشوند.موادمنفجرهتعبیهشدهنوع

مقناطیسیموادیاندکهتوسطمقناطیسیاسایرموادنصب

گردیدهوشاملکتگوریفرعیموادمنفجرهتعبیهشدهنوع

ننوعموادمنفجرهکنترولازراهدورمیشود؛یوناماای

 گونه به درداگانهثبتمیکندزیرانحوهجرا آن جاسازی

افغانستانمتفاوتبودهمثالًدرواسطهنقلیهشخصمورد

.نظرجاسازیمیشوند

–موادمنفجرهتعبیهشدهکهباتماسقربانیفعالمیشود

یاقربانیفردتماسباکهباشدمیانفجاریموادنوع

لیهبهپتاقیویاسوچآنانفجارمیکند؛اینسوچواسطهنق

ویاپتاقیمیتواندبهشکلفشاری،یامیکانیزمرفعفشار،

.۲44تلکییاوسیلهءدیگریکهسببانفجارگردد،باشد

شاملکتگوریاین–سایرانواعموادمنفجرهتعبیهشده

عبیهمنفجرهتموادوسیمباکنترولیشدهتعبیهمنفجرهمواد

وموادمنفجرهتعبیهشدهکهنوعیتفعالیت۲45شدهساعتی

.آنمشخصنشدهاست،میشود

 تعبیهشده منفجره افرادتلفاتیوناما–برایاتحارمواد

ازجداراانتحاریوگروهیحمالتازناشیملکی

شدهتعبیهمنفجرهموادمعلوماتتلفاتافرادمکلیتوسط

ًشدهتعبیهمنفجرهادمونوعاین.کندمیثبت شکلبهعموما

موادیاانتحاریشخصبدنبرشدهجاسازیمنفجرهمواد

میباشند.انتحاری،نقلیهواسطهوبرشدهتعبیهمنفجره

موادمنفجرهجاسازیشدهبربدنشخصانتحاریبهاین

معنیاستکهشخصانتحارکنندهواسکتیاکمربندحاوی

بهتن را میکنددرحالیکهموادمنفجرهموادمنفجره

 نقلیه واسطه بر شده تعبیه انفجارانتحاری از عبارت

سرنشینواسطهنقلیهمملوازموادمنفجرهتوسطرانندهیا

درداخلواسطهنقلیهیاانفجارموادمنفجرهجاسازیشده

بربدنشخصانتحاریتوسطرانندهیاسرنشیندرداخل

 .دواسطهنقلیهمیباش
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استحصالموادمنفجرهاستحصال مواد انفجاری تعبیه شده:

تعبیهشدهشاملپروسهذیلمیگردد:تشخیص،جمعآوری،

معلوما توزیع و ساحهتولید از آوریشده جمع مواد تو

آوردن دست به منظور به شده تعبیه منفجره مواد انفجار

بااطالعاتقابلاستفاده،تقویتطرزالعملوشیوهمبار زه

موادمنفجره،کاهشمنابعشورشیانوحمایتازتعقیبعدلی

ترمیم تشخیصو حفظ، دربرگیرنده پروسه این باشد. می

 مواد سازنده آزمایشهایاجزای برای شده تعبیه منفجره

توسطنهاد که تحلیلیبوده بایومتریکو حقوقی، تخنیکی،

هایمتخصصوباصالحیتانجاممیپذیرد.

عبارتاستازاتفاقاتمربوطبهدرگیریهای:حوادث

افراد اختطاف ملکی، افراد تلفات به منجر که مسلحانه

همچنان و ملکی های جایداد به آسیب یا ملکی،

مسلحانه درگیری از ناشی اذیت و تهدید/ارعاب/آزار

طرفین توسط طبی و صحی مراکز از نظامی واستفاده

.میباشدی،درگیر

سیستمسالحهامانندتوپوهاوانمستقیم:  سالح های غیر

سالحهایغیرمستقیم را دیدنهدفندارد، نیازبه که

کاربردنسالحهایغیرمستقیم به مینامند. )مقوس(

 عبارتازشلیکسالحبدوننگاهبههدفمیباشد.

بین نیروهای نظامی بین المللی: نظامی "نیروهای

ارجیمیگرددکهبخشیازخالمللی"شاملتمامسربازان

عملیاتهایماموریتحمایتقاطعتحترهبریناتوو

سایرنیروهایامریکائیدرافغانستانراتشکیلدادهونه

تنهادرماموریتحمایتقاطعسهیمهستندبلکهدرعملیات

هایمبارزهباتروریزمبهعنوانبخشیازعملیاتحفظ

الحدربرگیرندهنیروهایطآزادیدخیلمیباشند.ایناص

عملیاتهایویژهوسایرنیروهایامنیتیواستخباراتی

 .خارجینیزمیشود

ایناصطالحدرافغانستانبهفردمذهبیاطالقمیمال:

شودکهدربخشاحکامشرعییاعلومدینیتحصیلکرده

یاآموزشدیدهباشد.

ناتوبیشتریناعضایسازمانپیماناتالنتیکشمالی.  ناتو:

سهمرادرماموریتحمایتقاطعدارند.)برایجزئیات،

:طرفهایIIضمیمهوبهبخشماموریتحمایتقاطع

 مراجعهشود(.اصلیدرگیری

ریاستعمومیامنیتملیعبارتازریاست امنیت ملی: 

ادارهاستخباراتدولتیافغانستانمیباشد.

موادی:غیر انتحار مواد منفجره تعبیه شده  نوع هر

انفجاریغیرانتحاریمانندموادیانفجاریکهتوسطفشار

شود می منفجر قربانی ، منفجره مواد موادمقناتیسی و

منفجرهنوعکنترولازراهدور.

OHCHR :بشرحقوقاموردرمتحدمللیعالیشنریکم.

نیروهایایاالتمتحدهدرافغانستانماموریت حفظ آزادی:

م از همچنانکه و کرده پشتیبانی قاطع حمایت اموریت

عملیاتهایمبارزهباتروریزمراطبقتوافقنامهدوجانبه

(بهپیش۲۰۱۴امنیتیمیانافغانستانوایاالتمتحده)سال

:طرفهایاصلیIIضمیمهبهبرایجزئیات،میبرند.

مراجعهشود.درگیری

ی طرفدار  گروه های مسلح طرفدار دولت )یا ملیشه ها

اصطالح"گروهمسلحطرفداردولت"بهنیروهایدولت(:

شامل که شود می اطالق دولتی غیر و منسجم مسلح،

درگیریمسلحانهبودهوازنیروهایدولتی،شورشیانو

مجرمینمتفاوتباشند.گروههایمسلحطرفدارباندهای

ولتشاملپولیسمحلیافغانستانکهتحتسوقوادارهد

ارتداخلهاست،نمیباشد.اینگروههایمسلحهیچوز

نداشتهوشاملتشکیلقوانینافغانستاندرمبنایحقوقی

نیستند موارد،نظامیرسمیحکومتافغانستان بسا در .

از را مستقیم مستقیم/غیر های حمایت مسلح های گروه

این.دولتمیزبانیاسایردولبهدستمیآورندجانب

گروههایذیلشدهولیمحدودبهآنهانمیتعریفشامل

،ملیشههایمحلی)بهاساس۲46شوند:خیزشهایمردمی

قوم،قبیله،وغیره(،ونیروهایدفاعیملکیوگروههای

.شبهنظامی

نونیروهایملیامنیتیافغانستانیرو های طرفدار دولت:

سایرنیروهاوگروههایکهدرعملیاتهاینظامییا

یاشب وبهگونهمستقیم بوده هنظامیعلیهمخالفینسهیم

بهغیرمستقیمتحتفرماندهیدولتافغانستانقراردارند.

ملیکان، محافظت به راجع یوناما های گزارش مقصد
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نیروهایطرفداردولتشاملگروهایمسلحطرفداردولت

مراجعه:طرفهایاصلیدرگیریIIضمیمهبهشود.می

شود.

،ماموریتناتو۲۰۱۵جنوری۱بهتاریخت قاطع:حمای

ازماموریتهمکاریتامینامنیتدرافغانستان)آیساف(

بهماموریتحمایتقاطعبهمنظورآموزش،همکاریو

برای شد. مبدل افغانستان، امنیتی نیروهای دهی مشوره

مراجعه:طرفهایاصلیدرگیریIIضمیمهجزئیات،به

شود.

استکهعبارتازتاکتیکنظامیتالشی: عملیات های

می توسطنیروهایطرفداردولتدرافغانستاناستفاده

ازاهدافعناصر که گمانمیرود که افرادیرا تا شود

مخالفدولتاند،دستگیریاازبینببرند؛اینعملیاتها

شاملورودبهخانههایاسایرتاسیساتملکیو معموالً

ازطرفشباجراءتالشیآنمحالت واکثراً میشده

شود.

سالحهایکهبرایاستفادهیکفردساختهسالح سبک:

میشوند.نمونههایایننوعسالح،شاملانواعتفنگچه،

ماشیندارهایسبکوخفیفتفنگمیلکوتاهسبک،تفنگ،

 .۲4۷دمیباشن

حمله انتحاری )حمله انتحاری با استفاده از مواد منفجره 

استعمالاصطالح"حملهانتحاریبااستفادهازبه شده(:تعی

توسطیوناما انتحاری" "حمله یا تعبیهشده" منفجره مواد

شاملتمامحمالتیمیشودکهفاعلعملازموادمنفجره

تعبیهشده،معموالًتعبیهشدهدربدنیاواسطهنقلیه،استفاده

تعبیهجارموادنمودهومنجربهازبینرفتنویپسازانف

گروهی حمالت شامل همچنان واژه این شود. می شده

)بهتعریففوقمراجعهشود(میشود.پیچیده

گزارش،"قتلهایهدفمند"بهمقصداینقتل های هدفمند:

عبارتازاستفادهازنیرویکشندهبهشکلعمدیتوسط

علیه دولت مخالف عناصر یا دولت طرفدار های نیرو

عینیکهعمالًتحتتوقیفمرتکبینقرارندارد،اشخاصم

.اینگونهرویدادهامعموالًدربرگیرندهپالن۲4۸میباشد

تلفاتافراد یوناما بهقبلیمیشود. ًیا ملکیکهمستقیما

گونهضمنیازچنینحمالتناشیشدهباشد،راثبتمی

کند.

واژهدریبودهوبهمعنیساختارتشکیالتیمی :تشکیل

باشدوشاملفهرستکارمندانرسمیوتجهیزاتیمیشود

مشخصبه دولتی نهاد برای افغانستان دولت توسط که

ملکیاختصاصدادهشمولنیروهایامنیتیوکارمندان

 شدهاست.

هیئتمعاونتمللمتحددرافغانستان.یوناما:

UXO :.موادمنفجرناشده

قواعدعاهداتوجرایمجنگینقضصریحمجرایم جنگی:

بشردوستانهبینالمللیاست.حقوقعرفی

جرایمجنگیدرجنگهایمسلحانهداخلیعبارتازنقض

مشترکحکمجدی سایر۳ماده و کنوانسیونهایژنو

استقوانین المللی بین عرفبین منازعاتو فاقددر

.جرایمجنگینیستکهقابلتطبیق،خصوصیتبینالمللی

بهکسانیکهدرجنگهاشرکتنکردهیاادامههتوجبا–

حیاتوعلیهشاملخشونتمیاندیگرجرایم،–نمیدهند

قتلتمامیتجسمی نوع مشخصهر طور توجیهبه و

درجنگها ملکیکه عمدیحمالتعلیهجمعیتافراد

.۲4۹شرکتنمیکنند،شاملمیشود

بهپرداختهایالزامیساالنهبهمثابهزکات بخشیاز:

ثروتیکفرداطالقمیگرددوبرایمقاصدخیریهو

اینعملبخشیازعبادتدر میشود. مذهبیبکاربرده

اسالمراتشکیلمیدهد.

 به بیشتر، جزئیات برای حقوقیIضمیمه چارچوب :

مراجعهشود.
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مبرادس۳۱جنوریالی۱دروالیاتتاکمترینمیزانتلفاتدردورهزمانیجدولذیلبهترتیببیشترینتعدادتلفاتافرادملکی
طولدورهگزارشدهیاتفاقوالیتافغانستاندر۳۴مجموعیتلفاتافرادملکیکهدرآمارحاوی.اینجدولاستشدهتهیه۲۰۱۹
۲۰۱۸افزایشیاکاهشاینتلفاتدرمقایسهباسالدرصدیسهعاملاصلیتلفاتافرادملکیدرهروالیت،ومیباشدوافتاده،

 درجدولنشاندادهشدهاست.
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: تقسیم بندی تلفات افراد ملکی به اساس والیت۴ضمیمه 

 مجموع تلفات ملکی درجه سوم املع امل درجه دومع امل درجه اولع والیت 
 مقایسه با

 ۲۰۱8 سال

 هدفمندعمدی/قتلهای (موادمنفجرهتعبیهشده)غیرانتحاری موادمنفجرهتعبیهشده)انتحاری( کابل 
۱۵۶۳(۲۶۱ و ۱۳۰۲کشته

 مجروح(
-۱۶% 

  ننگرهار
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

 انتحاری(
 %۴۱- مجروح(۷۱۴کشتهو۳۵۶)۱۰۷۰ شده)انتحاری(موادمنفجرهتعبیه درگیریهایزمینی

 %۲۳-مجروح(۳۹۱کشتهو۲۸۴)۶۷۵درگیریهایزمینیحمالتهوائیموادمنفجرهتعبیهشده هلمند

 %۳+ ح(مجرو۴۶۰کشتهو۲۱۳)۶۷۳ درگیریهایزمینی(انتحاریموادمنفجرهتعبیهشده)غیر موادمنفجرهتعبیهشده)انتحاری( غزنی

%۳+مجروح(۴۶۶کشتهو۱۹۹)۶۶۵منفجرهباقیماندهازجنگموادحمالتهوائیدرگیریهایزمینی  فاریاب

 %۶۹+ مجروح(۳۵۴کشتهو۱۴۲)۴۹۶ حمالتهوائی موادمنفجرهتعبیهشده)انتحاری( درگیریهایزمینی زابل

 %۴۶+ مجروح(۳۵۱کشتهو۱۴۱)۴۹۲ حمالتهوائیانتحاری(رغیموادمنفجرهتعبیهشده) درگیریهایزمینی  کندز

  کندهار
( شده تعبیه منفجره غیرمواد

 انتحاری(
 %۱۳- مجروح(۳۴۶کشتهو۲۱۲)۴۶۷ عملیاتهایتالشی موادمنفجرهتعبیهشده)انتحاری(

 هرات
( شده تعبیه منفجره غیرمواد

 انتحاری(
 %۵۴+ مجروح(۲۵۶کشتهو۱۴۴)۴۰۰ دفمندقتلهایعمدی/ه درگیریهایزمینی

 قتلهایعمدی/هدفمند درگیریهایزمینی  بغالن
( شده تعبیه منفجره غیرمواد

 انتحاری(
 %۳۴+ مجروح(۲۲۶کشتهو۱۲۳)۳۴۹

 %۴+ مجروح(۲۰۲شتهوک۸۰)۲۸۲ (موادمنفجرهتعبیهشده)انتحاری (موادمنفجرهتعبیهشده)غیرانتحاری درگیریهایزمینی  لغمان

 %۲۲+ مجروح(۱۶۹کشتهو۱۰۸)۲۷۷ قتلهایعمدی/هدفمند (موادمنفجرهتعبیهشده)غیرانتحاری درگیریهایزمینی  بلخ

 %۳۶- مجروح(۱۷۹کشتهو۷۷)۲۵۶ هایعمدی/هدفمندقتل باقیماندهازجنگموادمنفجره درگیریهایزمینی  کنر

%۵۰۰+مجروح(۱۸۱کشتهو۶۵)۲۴۶عملیاتهایتالشیدرگیریهایزمینیرهتعبیهشده)انتحاری(موادمنفج پروان

 %۵۳+ مجروح(۱۲۳کشتهو۹۵)۲۱۸ قتلهایهدفمند (موادمنفجرهتعبیهشده)غیرانتحاری حمالتهوائی لوگر

 حمالتانتحاری درگیریهایزمینی پکتیا
)غی شده تعبیه منفجره رمواد

 (انتحاری
 %۴۹- مجروح(۱۴۰کشتهو۷۸)۲۱۸

 موادمنفجرهباقیماندهازجنگ درگیریهایزمینی سرپل
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

 (انتحاری
 %۱۱۵+ مجروح(۱۶۹کشتهو۴۸)۲۱۷

 خوست
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

انتحاری(
%۱۳+مجروح(۱۴۶هوکشت۵۱)۱۹۷درگیریهایزمینیهدفمندعمدی/قتلهای

حمالتهوائیدرگیریهایزمینی تخار
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

(انتحاری
%۷۰+مجروح(۱۳۲کشتهو۶۰)۱۹۲

%۱۸-مجروح(۷۶کشتهو۱۰۸)۱۸۴عملیاتهایتالشیحمالتهوائیدرگیریهایزمینی وردک 

 %۱۱+ مجروح(۴۰کشتهو۱۲۸)۱۶۸ هوائیحمالت هدفمندعمدی/قتلهای عملیاتهایتالشی پکتیکا

حمالتهوائیدرگیریهایزمینی بادغیس
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

(انتحاری
%۱۰۴+مجروح(۸۴کشتهو۷۷)۱۶۱

 فراه 
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

 (انتحاری
 %۴۷- مجروح(۶۰کشتهو۸۷)۱۴۷ حمالتهوائی درگیریهایزمینی

حمالتهوائیدرگیریهایزمینی روزگانا
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

(انتحاری
 %۱۶-مجروح(۷۲کشتهو۷۳)۱۴۵

 %۱۱- مجروح(۷۵کشتهو۴۹)۱۲۴ حمالتهوائی (موادمنفجرهتعبیهشده)غیرانتحاری درگیریهایزمینی کاپیسا 

 ازجنگموادمنفجرهباقیمانده درگیریهایزمینی جوزجان
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

 (انتحاری
 %۳۳- مجروح(۹۴کشتهو۲۹)۱۲۳

 %۶۸+ مجروح(۵۸کشتهو۴۸)۱۰۶ قتلهایعمدی/هدفمند درگیریهایزمینی حمالتهوائی بدخشان

 درگیریهایزمینی عمدی/هدفمندقتلهای غور 
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

 (انتحاری
 %۲۰+ (مجروح۱۵وکشته۶۲)۷۷

 دایکندی
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

انتحاری(
%۷۱+مجروح(۲۶کشتهو۴۴)۷۰عملیاتهایهوائیدرگیریهایزمینی

%۲۴-مجروح(۳۲کشتهو۳۰)۶۲موادمنفجرهباقیماندهازجنگدرگیریهایزمینیحمالتهوائی نمیروز

 هایعمدی/هدفمندقتل درگیریهایزمینی سمنگان
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

 (انتحاری
 %۲- مجروح(۳۴کشتهو۱۱)۴۵

 قتلهایهدفمند/عمدی درگیریهایزمینی نورستان
)غیر شده تعبیه منفجره مواد

 (انتحاری
 %۸+ مجروح(۱۴کشتهو۸)۲۲

 %۲۹+ مجروح(۲وکشته۳)۵ نامعلوم نامعلوم موادمنفجرهباقیماندهازجنگ بامیان

 ۰۰ وجودندارد وجودندارد وجودندارد پنجشیر
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: پاسخ طالبان به گزارش سال ۵میمه ض

یوناما در مورد تلفات افراد ملکی در  ۲۰۱۹

 درگیری های مسلحانه در افغانستان
 درمورد گزارشخود یوناما مااینکه با تلفاتملکیرا

نشرچنینگزارشمتشکریم.امیدواریمکهشریکساخت،

هادرعرصهتلفاتملکیباعثجلبتوجهعاملینتلفات

ملکیبهاعمالشانگرددتاباشدکهسطحمرگومیرو

مجروحیتمردممظلومماکاهشیافتهوحتیصفرگردد.

نمو مالحظه را یوناما توسط شده نشر اماگزارش دیم

دواریممتاسفانهگزارشمذکورداراینواقصمیباشد.امی

کهتمامنهادهایبشردوستانهبشمولیوناماکهگزارشات

آنرامرگومیرتلفاتملکیرابهدستنشرمیسپارند

بهیکمسالهسیاسیتبدیلنساختهوگزارشهارامطابق

انجامدادناینواقعیتهایعینیتهیهونشرنمایند.زیرابا

واقعیم گونه تلفاتملکیبه عاملین وکار، شخصشده

سبببروزکاهشواقعیدرچنینحوادثخواهدشدامااگر

موضوعتلفاتملکیباملحوظاتسیاسیواستفادهجوئی

هاهمراهباشد،نخواهدتوانستیمتاجلومرگومیرانسان

انسانهایبیگناههارابهگونهواقعیبگیریم،بلکهقاتلین

 ادامه شان شوم اعمال به ازین بیشتر خواهند بارداد و

مسئولیتآنرابرگردنطرفدیگریخواهندانداخت.

مالحظاتمادررابطهبهگزارشساالنهیوناماقرارذیل

میباشد:

یا۱ حوادث از آنعده رابطه در گزارششما متاسفانه، .

یاآنهاراحسابنکردندکهساحاتیمعلوماتکافیندارند

 مورد نیروهایامریکائی حمالتشبانهتوسط و بمباران

قرارگرفتندکهدرنتیجهآن،افرادملکیبهگونهدلخراشی

هایشانتخریبومردم وخانه وزخمیگردیده کشته

موردآزارواذیتقرارگرفتند.

در۲ تلفاتملکی اول درجه عامل امریکائی نیروهای .

یافغانستانمیباشند.آنهامواردبیشماریازبمبارانها

کورکورانهراانجامدادهوباالیخانههایمردمعملیات

امریکا، دفاع وزارت محاسبات قرار کنند. می اجراء

بمب۷۴۲۳نیروهایامریکائیطیسالگذشتهبیشتراز

مکیلوگرا۵رادرافغانستانپرتابکردند.اگریکبمبرا

کیلوگرامباروتمیشود۳۷۱۱۵فرضکنیم،مجموعآن

باالیمردمافغانستانبابیپروائیکاملمورداستفادهکه

قرارگرفتند.باوجوداینوحشتبزرگآیاممکناستکه

 مسئول صرفآ الذکر باروتفوق مقدار کننده ۸استعمال

درصدتلفاتملکیدریکسالدانستهشود؟

شاهداستکهدومینبزرگترینعاملتلفات.همهملتما۳

 قطعات ۰۱،۰۲ملکی کندهارو۰۳، امنیتی نیروهای ،

نیروهایمحافظتخوستکهتحتچترادارهکابلفعالیت

میکنند،میباشندکهدرفجایعمرگومیروآزارواذیت

افرادملکیدستدارند.آنهابرخانههایمردمازطرف

می هجوم روز هایشانشبو خانه از را مردم آورند،

هارادردشتهاوصحراهامیبیرونمیکنندوسپسآن

زندانها آنها یکشند. را مردم که آندرشخصیدارند

کدامشهروندافغانباراتعذیبوشکنجهمیکنند.آیااین

خواهدپذیرفتکهایننیرویوحشیصرفآمسئولوشما

کیدرافغانستانباشد؟درصدتلفاتمل۱۲عامل

،هرروزمانمائیمنتعقیب.اگرمارسانهرادرافغانستا۴

شاهدهستیمکهگزراشهاراجعبهتلفاتملکیدروالیات

از ۱۰مختلفنشرمیشود، گزارش۱گزارش،صرفآ

مربوطبهحوادثیمیباشدکهدرآنشکواردکردنتلفات

میبردهمیشود،یاملکیازسویمجاهدینامارتاسال

یرموادمنفجرهسببماینهایسابقهمنفجرگردیدهیاسا

کهحتیدر ثبوتفعل۱مرگومیرگردیدند حادثههم

قصدیوجودنداشتهاست،درحالیکهاینمعقولاستو

کدامشهروندافغانستانباشماقناعتخوهدکردکهدرآن

باشند؟درصدتلفاتملکی۴۷مجاهدینماعامل

.سومینعاملبزرگتلفاتملکیدرساحاتاطراف،۵

یکشتار،مجروحیتوآزارواذیتمردمتوسطقومندانها

مستقیماربکی آنها که مسلحمیباشند افراد اعضایااو

نیروهای توسط شان معاشات و باشند می کابل اداره

امریکائیپرداختمیگردد.

قیلهباالیدهاتوساحات.شلیکگلولههایسالحهایس۶

ادارهکابلپرجمعتملکیتوسطعاملعساکرو پولیس

چنینحوادثدر که باشند علتدیگریتلفاتملکیمی
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ساحاتاطرافدروالیاتمختلفروزانهتکرارمیشود.

درصد۸باوجودتلفاتمشخصفوقالذکر،نسبتدادن

۱۶ائیوتلفاتملکیبهعساکرنیروهایاشغالگرامریک

شمارادرصدآنبهارگانهایمخلتفادارهکابل،گزارش

بهگونهروشنموردسوالقرارمیدهد،اینامرروشن

سفارتامریکا، اینگزارشدرمشورتبا که میسازد

نظامیانوادارهکابلترتیبشدهوتالششدهاستتابهآنها

اربهباروبدهد.اینکئتادربرابرجنایاتمشهودشانبر

ندوهیچافغانهاباالیمحاسباتشمازیانجدیمیرسا

کسینخواهدتوانستتاگزارشهاییوناماراواقعبینانه

وترتیبشدهازرویعاطفهبشری،تلقیکندبلکهبهگونه

روشندرآنملحوظاتسیاسیوفشارهایاشغالگران

المیقابلامریکائیدرنظرگرفتهشدهکهبرایامارتاس

میباشد.نقبول

.درگزارش،بهگونهمشخصبهعملکردوحشیانهطیاره۷

هایبیپیلوتنیروهایامریکائیاشارهنشدهاست.آیاشما

خبرداردکهدرمناطقروستائیافغانستانتاکدامحدیک

غیرقانونیوغیرانسانیازسوینیروهایامریکائیجنگ

بیوت،جریاندارد؟طیارههایذریعهطیارههایبیپیل

پیلوت)درون(اکثراوقاتدرمناطقروستائیگزمهمی

کنندوبههرکسیکهشکنماید،حملهورمیشود.اغلبآ،

حتی و اطفال ها، چوپان دهاقین، پیلوت بی های طیاره

موردهدفقرارمیدهند. را مراسمخوشیوجنازهها

براین،مردمدرمناطق روستائیدراثرگشتوعالوه

هایشبانهباارتفاعپائینبامشکالتروانیدچارپرواز

گردیدهاند.هزارهازنواطفالباصدایطیارهبیپیلوت

حساسیتداشتهوباامراضروانیوعصبیمبتالگردیدند.

نیروهایامریکائیوحشتیراذریعهطیارههایبیپیلوت

رواداشتندکهشایدمثالآنشانبرمردممناطقروستائی

درتاریخوجودنداشتهباشد.

گذشت۸ طیسال ه. تاسیساتملکینظیر هزارها ،۱۱۶

 ۱۸مسجد، ۲۰مکتب، های۱۶۵۰مرکزصحی، خانه

 ملکی، ۱۱افراد دینی، چند۱۷۱۹مدرسه بشمول دکان

درعملیات شماریزیادیازتاسیساتعامه شهرکها،

ابلروستائیتوسطعساکررژیمکهدفمنددرمناطقیها

متحدمنفجروتخریبگردیدند.نمیدانیمکهتعریفملل

تنهاشاملحالتاسیساتعامهدرشهرهامیشودیااینکه

تاسیساتدرمناطقروستائیرانیزدربرمیگیرد؟درین

گزارش،بهاینجنایاتتخریبیاشارهنشدهاست.

ک۹ رژیم استخباراتی گروه محافظت. بخصوصنیروی ابل

تکهتحتامرسیآیایمیباشد،جنایاتیرادروالیاتخوس

خوست،پکتیا،پکتیکاوغزنیانجامدادندکهمثالآندرتاریخ

استکهدرآننیروهای مثآل،حوادثیرخداده ندارد. وجود

مذکوربهخانهایداخلشده،درجریانتالشیکدامسالحپیدا

هاند.سپس،بههمینمایکبطریکوچکیرادریافتکردندان

بهانه،خانهمذکوررابابمبهامنفجرساختندوبهانهاوردند

در دارید طالبانرابطه با شما و بوده اینبطریمخابره که

حالیکهمردمآنبطریکوچکرابرایساعتدیواریوسایر

ایمذکورکتاباشیاءبکارمیبرند.دیگراینکهزمانیکهنیروه

کنندکهکتابهایمذکورمیهایپیداکنند،پرسانهارادرخان

مربوطکدامطالبیامالمیباشد.اگرصاحبکتابهاراپیدا

کنند،دقعتآبهجرمطالببودن،ویرابهقتلمیرسانندواگر

صاحبکتابهاراپیدانکنند،کتابهاوتمامخانهرابابمب

تتکراری،مردممجبورمیسازند.بنابراینجنایاهامنفجر

شدندتاکتابهایشانرابسوزانندویادرزیرخاکدفنکنند.

باسرزدنشعارعلموتنویر،چرادر مانمیدانیمکهیوناما

رابطهبهایننوعوحشتهاخاموشاست؟

میالدیگذشته،۱۰ بخصوصطیسال اخیر، سال چند در .

ئیهازیانهایمالیمکابلدرهمکاریباامریکاعساکررژی

بهمردمتحتعنوانعملیاتها،وارد درکردندهنگفتیرا .

جریانتالشی،آنهاپول،مبایلها،اشیایقیمتیوحتیزیورات

زنانرادزدیدند.درگزارششمابهایندزدیهایپالنشده

نشدهاست.ایهیچگونهاشاره

(ی)انتحارفدائیهحمل۲۶ما،مامسئول.درگزارشش۱۱

دانستهشدهایموسپسنشاندادهشدهاستکهتمامحمالت

تاسیسات ما ایا است، شده ملکیانجام افراد مذکورعلیه

ملکیراموردهدفقراردادهایم؟

اگرشمامواردحمالتانتحاریراموردبهموردمشخصکنید،

علیهاهدافنظامی انها،محلانجامشدند،هیچکدامهمهآنها

اسالمی امارت توسط که حوادثی همان البته نبودند. ملکی

مسئول و دریتصورتگرفته اما است. شده پذیرفته نیز آن

اینحمالت همه استکهگویا طوروانمودشده گزارششما

بی و مغرضانه آنرا ما که گرفته، صورت عام مردم باالی
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دانی می انصافیکالن هزاران باروتاتُم. درن مریکائیکه

دهاتوباالیمردمپرتابشدند،نادیدهگرفتهشدهاست،ولی

حمالتدربگرام،حملهباالیقومندانیناتودرگرینویلیج،

قطارهایامنیتی،قرارگاههاینظامیوهستههایمهمنظامی

بهمثابهحمالتعلیهافرادملکیتلقیگردیدند.

ودهوآنراجانبدارانهماگزارششماراردنمبنابرین،

مقصد به واقعی گونه به که نمیرسد نظر به و دانسته

طبعآ، باشد. وترتیبشده جلوگیریازتلفاتملکیتهیه

جنگاستوامکانداردکهدرحوادثمجاهدیننیززیان

هایبهافرادملکیواردشدهباشد،امامایکحرفرابه

امارصراحتمی هیچحمله که قصدزنیم تاسالمیبه

کشتارافرادملکیصورتنگرفتهاست.

ازطرفدیگر،اماعامالناکثرحوادثتلفاتملکیکهبه

گونهخطاوغیرقصدیتوسطمجاهدینرخدادند،راپیدا

نمودیموآنهاتاهنوزدرزندانهابسرمیبرندودوسیه

قراردارند.هایشاندرمحاکمتحتدوران

اینهمهاحتیاطوتوجه،بازهمنسبتدادناکثرباوجود

 از مقابل جهت ساختن بری و ما به ملکی تلفاتتلفات

درموردآنقبالباشمامذکور ،پرسشهایاستکهما

بحثکردیموقناعتننمودیم.

بهمجردنشرگزارششما،مااینگزارشرادررسانهرد

یم.امیدواریمدرآیندهراجانبدارانهمیدانمینمائیموآن

ارقامخودرادقیقنمائید،واقعیترانیزازآدرسمللمتحد

  نشرکنیدوازامریکائیهاطرفداریننمائید.تشکر.
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 پانوشت

ثبتو،شودیافرادملکدادیجابیراکهمنجربهتخریواقعاتهمچنانونامای ۱

.دینمایمدأییت
:چارچوبحقوقیورامالحظهکنید۱ایشمارهمعلوماتبیشتر،ضمیمهبرای ۲

:اصطالحات۳درضمیمهیشماره"تلفاتافرادملکی"-تعریفافرادملکی
،۱۹۴۹ژینو۱،کنوانسیون۳تفسیرماده۲۰۱۶کمیتهبینالمللیصلیبسرخ، ۳

.۵۳۰بند
رهنمودیدرموردمفهوماشتراکمستقیم،تفسیرکمیتهبینالمللیصلیبسرخ 4

.۳۲،ص.۲۰۰۹بینالمللی،میحقوقبشردوستانهبراساسدرخصومتها
۳۵-۳۳همان.صفحات 5
.جلد۲۰۰۵،کمیتهبینالمللیصلیبسرخ،بینالمللیبشردوستانهعرفیحقوق 6

،۶بینالمللی(قاعدهبشردوستانهعرفیحقوقعه:قواعد)آیسیآرسیمطال۱

است: دسترس قابل سایت این https://ihl- در

 ihl/eng/docs/v1-databases.icrc.org/customary
افرادملکیمحافظتدییونامادرمورساالنههایگزارشمراجعهشودهبه ۷

،۷۸،۲۰۱۷،ص.۵۴،۲۰۱۶،ص.۷۴،۲۰۱۵،ص.۳۲،۲۰۱۴،ص.۲۰۱۳

،ص.۲۰۱۸شدهاست(؛وارجاعمامعناصرضددولتبهت)که۵۶و۶صفحات

۲۸.
ییونامادرموردحملههواییدرولسوالیدشتارچیوالیتگزارشویژه ۸

،وگزارشویژهیشدهاست(نشر۲۰۱۸.)درماهمی۲۰۱۸اپریل۲کندز،

یونامادرموردحملههواییبرعلیهکارخانههایمشکوکپروسسموادمخدر

(قابلدسترسدرسایتذیل،مالحظهشود:هاستنشرشد۲۰۱۹)درماهاکتوبر

 reports-civilians-of-org/protectionissions.https://unama.unm
همان.ایندومینماموریتحقیقتیابحقوقبشردرساحهتحتکنترولطالبان ۹

،۲۰۱۸یتکندز،دراپریلاستکهبهتعقیبماموریتولسوالیدشتارچیوال

شدهبود.اجرامشترکاًباکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستان
۲۰۱۸درسال۱۰ یوناما تلفاتملکی)۱۰۹۹۴، ۱۷۱۹کشتهو۳۸۰۳مورد

.هبودمجروح(راثبتکرد
عناصرمخالفدولتشاملاعضایطالبانوشاخهخراساندولتاسالمیو۱۱

گر اعضایسایر مخالفتهمچنان یا درگیریهایمسلحانه در که وهایمسلح

میباشند. هستند، نیروهایبینالمللیسهیم یا دولتافغانستانو علیه مسلحانه

 اصطالحات.:۳ضمیمهوطرفهایعمدهدرگیری:۲ضمیمهمراجعهشودبه:
و۱۲ نیروهایطرفداردولتبهنیروهایملیامنیتیافغانستانوسایرنیروها

روهاییاطالقمیشودکهدرعملیاتهاینظامیوشبهنظامیعلیهمخالفینگ

سهمداشتهوبهگونهمستقیمیاغیرمستقیمتحتکنترولدولتافغانستانقراردارند.

درمورد نیروهایطرفداردولتدرگزارشهاییوناما ملکی، محافظتافراد

طرف:۲ضمیمهشودبه:شاملگروهایمسلحطرفداردولتمیشود.مراجعه

 اصطالحات.:۳ضمیمهوهایعمدهدرگیری
که(۲۰۱۹بهگزارشششماههیونامادرموردمحافظتافرادملکی)جوالی۱۳

مراجعه است، دسترس قابل ذیل سایت ویب در

civilians-of-ama.unmissions.org/protectionhttps://un-شود:

 eportsr 
موردتلفاتافرادملکی۴۴۸۹،یوناما۲۰۱۹سپتامبر۳۰جوالیالی۱از۱4

 .هاستمجروح(راثبتکرد۳۲۳۳کشتهو۱۲۵۶)

۷۲۵موردتلفاتملکی)۱۹۳۰،یوناما۲۰۱۹دسامبر۳۱اکتوبرالی۱از۱5

درحالیکهاینرقمدرعینزماندرسال،ثبتکردمجروح(را۱۲۰۵کشتهو

 مجروح(میرسید.۱۸۲۱کشتهو۹۳۳ردتلفاتملکی)مو۲۷۵۴به۲۰۱۸
بشمولحمالتپیچیده،شاخهخراسانداعشهفتحملهانتحاری۲۰۱۹درسال۱6

راانجامداد،مجروح(شد۲۷۲کشتهو۱۸۳موردتلفاتملکی)۴۵۵باعثکه

۱۸۹۲بهحملهمشابهانجامشدهبودومنجر۳۶،بهتعداد۲۰۱۸رسالدرحالیکهد

سالمجروح(۱۳۳۵کشتهو۵۵۷)تلفاتافرادملکیمورد در۲۰۱۹گردید.

 درصدیرانشانمیدهد.۷۶کاهش۲۰۱۸مقایسهسال
کهبشمولحمالتانتحاریپیچیدهحملهانتحاری۲۹،طالبان۲۰۱۹درسال۱۷

گردیدراانجامداد،مجروح(۱۳۳۴وکشته۱۶۵دتلفاتملکی)مور۱۴۹۹باعث

کشتهو۲۱۶مورد)۶۴۲اینرقمبهحملهمشابه۲۱با۲۰۱۸درحالیکهدرسال

 درصدیمیباشد.۱۳۳مجروح(میرسیدکهبیانگرافزایش۴۲۶
مجروح(۲۰۱۵کشتهو۸۱۷موردتلفاتملکی)۲۸۳۲،یوناما۲۰۱۹درسال۱۸

آنهاعمداًافرادملکیکههبودازحمالتعناصرمخالفدولتراثبتکردناشی

 راموردهدفقراردادهبود.
 اینگزارشمراجعهشود.حمالتهوایی۴()ب(i)بخشبرایمعلوماتبیشتربه۱۹
۲موردتلفاتملکیناشیازحملههوائیمورخ۹۵،یوناما۲۰۱۸درسال۲۰

ئیافغانستاندرولسوالیدشتارچیوالیتکندزثبتنیروهایهوا۲۰۱۸اپریل

۳۴یونامادرموردمحفاظتافرادملکی،صفحه۲۰۱۸سال)بهگزارشهبودکرد

 به:۳۵و شود مراجعه است، دسترس قابل ذیل سایت ویب در که )

reports-civilians-of-://unama.unmissions.org/protectionhttps.به

درصدیرادرتلفات۱۰افزایش۲۰۱۹استثنایاینیکمورد،یونامادرسال

 هاست.افرادملکیتوسطنیروهایهوائیافغانستانثبتنمود
ریمالیهیازکاتجمعآوبهگونهمثال،اینشاملافرادیمیشودکهممکن۲۱

میکنندیاافرادیکهممکندرحمایتمالیعناصرمخالفدولتازطریقپروسس

موادمخدرغیرقانونییاازطریقدیگردخیلباشند.بهگزارشویژهیوناما:حمالت

پروسسمواد دروالیتفراهمخدرهوائیباالیتأسیساتمشکوکبه ،۵ می

یبسایتذیلقابلدسترساست،دروکهنشرشد(۲۰۱۹درماهاکتوبر)۲۰۱۹

civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection-مراجعهشود:

 eportsr 
ب۲۲ المللیصلیبسرخ)کمیته فرضیهICRCین تشریحیدرمورد رهنمود ،)

،۲۰۰۹مدردرگیریهابراساسحقوقبشردوستانهبینالمللی،میاشتراکمستقی

 .۳۵–۳۲صفحات
۲۳ المللیصلیبسرخحقوقمطالعه بین المللیکمیته بین عرفیبشردوستانه

(ICRCقاعده،)لطفاًبرایمعلوماتبیشتردرموردتحلیلحقوقیاینموضوع،.۶

باالیتأسیساتمشکوکبهپروسسگزارشویژهیونامادرمورد:حمالتهوائی

(،ودرنشرشد۲۰۱۹کهدراکتوبر)۲۰۱۹می۵موادمخدردروالیتفراه،

است دسترس قابل ذیل سایت فرماویب مطالعه :ییدرا

 reports-civilians-of-ionhttps://unama.unmissions.org/protect
گزارشسرمنشیدرمورداطفالودرگیری۱ستطرفهاتحتضمیمهیبهل۲4

مراجعهشود.۲۰۱۹جون۲۹،مورخ(A/73/907هایمسلحانه)
بچهبازیعملزشتیاستکهدرآنبچههابهمنظورخوشگذرانیموردبهره۲5

قرارمیگیر قدرتمند یا ًشاملرقصوعملندوکشیمردانثروتمند مشخصا

نافذشد،۲۰۱۸جزایجدیدکهدرفبرورینقانوجنسیمیشود؛بچهبازیدر

جرمپنداشتهشدهاست.

 

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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مرتکبینازجملهنیروهایطرفداردولتیاعناصرمخالفدولتنبودند. ۲6
مراجعهشود.:عملیاتهایتالشی۴()ب(iiبخش)به  ۲۷
دستهبندیارقامظردرنفیصدیاعشاریه۲۸ گرفتهنشدهاست.درنتیجه،درصد 

مجموعفیصدیگاهیهمخوانیندارد.با
مراجعهشود.،بهشلیکازآنسویمرز۵)د(برایمعلوماتبیشتربهبخش۲۹
۴۷۳۲کشتهو۲۲۳۸موردتلفاتملکی)۶۹۷۰،یوناما۲۰۱۸درسال ۳۰

.بودهمجروح(رابهعناصرمخالفدولتنسبتداد
حملهرابه۸۱ازمجموعرویدادهایمنسوببهطالبان،اینگروهمسئولیت۳۱

مجروح(۱۵۰۸کشتهو۲۰۴موردتلفاتملکی)۱۷۱۲عهدهگرفتندکهباعث

.هاستگردید
ازمجموعرویدادهایمنسوببهشاخهخراسانداعش،اینگروهمسئولیت۳۲

گرفت(رابهعهدهگرفتهکهباعثردهدفقرارافرادملکیمواًحمله)کهاکثر۵۰

.هاستمجروح(شد۶۰۷کشتهو۱۸۱موردتلفاتملکی)۷۸۸
موردتلفاتملکی۱۶۲۹،نیروهایملیامنیتیافغانستانباعث۲۰۱۸درسال۳۳

.هبودمجروح(شد۹۸۹کشتهو۶۴۰)
به۲۰۱۸ادرسالمقایسهمیشودکهیونام۲۰۱۸ایندرحالیباآمارسال۳4

مجروح(برخاستهازحمالت۴۷۹کشتهو۵۳۴موردتلفاتملکی)۱۰۱۳تعداد

هوائیتوسطنیروهایطرفداردولتراثبتکردهبود.
به۲۰۱۸مقایسهمیشودکهیونامادرسال۲۰۱۸ایندرحالیباآمارسال۳5

تهازعملیاتهایمجروح(برخاس۶۹کشتهو۲۸۴موردتلفاتملکی)۳۵۳تعداد

تالشیتوسطنیروهایطرفداردولتراثبتکردهبود.
نمایندهویژهایاالتمتحدهامریکابرایصلحافغانستانمذاکراتباطالبانرادر ۳6

۹جونتا۲۹،از۲۰۱۹ماهمی۹تا۱مارچ،از۱۲فبروریتا۲۵دوحهاز

ردوامداربرخروجنیروهایبهپیشبرد.مذاکراتبطواگست۱۱الی۳جوالیو

امریکاییوتظمیناینموضوعکهافغانستانیکباردیگربهمرکزتروریزمبین

گزارشاتذیلسرمنشیمللمتحددرمورد المللیمبدلنمیشود،تمرکزداشت.

هکنید:وضعیتدرافغانستانوتاثیراتآنبرصلحوامنیتبینالمللیرامالحظ

A/73/902-S/2019/493 A/74/348-S/2019/703(۳؛ (؛۲۰۱۹سپتامبر

A/74/582-S/2019/935(۱۰۲۰۱۹دسامبر.)
جنوریتا۱عملیاتحفظآزادی،گزارشبازرسعمومیبهکانگرسامریکا)۳۷

۳۱ ۲۰۱۹مارچ ص. ذیل:۳( سایت در دسترس قابل

https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.p

  df
موردتلفات۷۹۸واقعهکهمنجربه۲۶۹،طالبانمسول۲۰۱۹رربعدومد۳۸

تنمجروح(شده،بودندکهدرمقایسهباربع۵۴۱تنکشتهو۲۵۷افرادملکی)

موردتلفاتافراد۱۰۲۰هکهمنجربهواقعهبود۳۷۹لؤ،آنانمس۲۰۱۸دومسال

 تنمجروح(شدهاست.۶۵۱تنکشتهو۳۶۹ملکی)
بهلینکهایانترنتیذیلمراجعهشود: ۳۹

-of-out-came-what-ts.org/aanqaanalys-https://www.afghanistan

 afghanconference/-intra-doha-the

-road-a-have-taliban-https://foreignpolicy.com/2019/07/10/the

 peace/-for-map
وسایتدر(۲۰۱۹دسامبر۱۰)S/2019/935-582/A/74مراجعهشودبه:4۰

ذیل:یکسربازرومانیایینیزدراینحملهکشتهشد:



https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/1/1/Q4FY

  2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF

مراجعهشودبهگزارشویژهیونامادرموردمحافظتافرادملکی:خشونت 4۱

 (کهدراینسایتقابلدسترساست:۲۰۱۹)اکتوبر۲۰۱۹هایانتخابات

 reports-civilians-of-sions.org/protectionhttps://unama.unmis
 شودبهفصلسوم:عناصرضددولت.مراجعه4۲
تنمجروح(بهنیروهای۱تنکشتهو۲موردتلفاتزنان)۳عالوهبرآن،4۳

ستاننسبتدادهشدهاست.برایمعلوماتبیشترمالحظهکنیدفصلپنجم.نظامیپاک

۴موردتلفاتافرادملکیزنان)۸اینگزارش.د.درموردواقعاتفرامرزیدر

تنمجروح(ناشیازموادمنفجرهباقیماندهازجنگبودهاستکهبه۴تنکشتهو

 هیچطرفینسبتدادهشدهنتوانست.
44  دربرای بشردوستانه کمکهای های نیازمندی مورد در بیشتر معلومات

نیازمندی بر مرور به شود مراجعه یهایکمکهایبشردوستانهافغانستان،

(دفترهماهنگیامورکمکهایبشردوستانه۲۰۱۹دسامبر۱۷)۲۰۲۰افغانستان

سازمانمللمتحد)اوچا(قابلدسترسدرسایتذیل:

https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghani

-overview-needs-humanitarian-stan/document/afghanistan

 0202
برمکاتبوطالبانبرایاست45 حمله کشتنومعیوبساختن، استفاده، و خدام

واختطافشاملل شاخهییشفاخانهها اند؛ خراسانحکومتاسالمیستشده

ستشدهاند؛یعراقوشامبرایاستخدامواستفاده،کشتنومعیوبساختنشاملل

ستشدهاند.یشامللپولیسملیافغانوپولیسمحلیافغانبرایاستخدامواستفاده

۲۰۱۴ودرسال۲۰۱۱حکومتافغانستانپالنعملرایکجابهمللمتحددرسال

 جابترانهاییساختهاست.نقشهراهبرایا
موردتلفات۹۱۰موردتلفاتافرادملکیپسرو۲۲۲۶یوناما۲۰۱۹درسال46

موردتلفات۱۳جنسیتافرادملکیدخترراثبتنمودهاست.ایندفترقادرنشدکه

 افرادملکیاطفالراتثبیتنماید.
تحتعنوانرویداداینگزارشفصلپنجمبهبخش)د(،برایمعلوماتبیشتر 4۷

.هاازآنسویمرزمراجعهشود
یوناماتلفاتافرادملکیاطفالناشیازحمالتهواییذیلراثبتنمودهاست:4۸

۱۴تنکشتهو۲۸)۴۲-۲۰۱۰جروح(؛تنم۶۰تنکشتهو۹۲)۲۰۰۹-۱۵۲

۵۱)۷۴-۲۰۱۲تنمجروح(؛۵۶تنکشتهو۱۲۷)۱۸۳-۲۰۱۱تنمجروح(؛

-۲۰۱۴تنمجروح(؛۱۴تنکشتهو۳۵)۴۹-۲۰۱۳تنمجروح(؛۲۳تنکشتهو

تنمجروح(؛۵۵تنکشتهو۳۶)۹۱-۲۰۱۵تنمجروح(؛۲۲تنکشتهو۳۲)۵۴

تنکشتهو۱۱۴)۲۶۶-۲۰۱۷تنمجروح(؛۱۲۲تنکشتهو۷۸)۲۰۱۶-۲۰۰

 تنمجروح(.۲۵۶تنکشتهو۲۳۶)۴۹۲-۲۰۱۸تنمجروح(؛۱۵۲
 (.۲۰۱۹مارچ۵)۳۶۲حافظتازحقوقاطفال،فرمانتقنینیشمارهقانونم4۹
،فرامینتقنینیبایددرخالل۲۰۰۴قانوناساسیمصوبسال۷۹براساسماده5۰

نشستاولشوراتدویریافتبهشورایملیارائهشود.درروزبعدازآنکه۳۰

ملغیمیشود.تاصورتارائهبهشورایملیوردشدنآن،فرمانغیرنافذو

زمانیکهازهردومجلسردنشدهباشد،اعتبارحقوقیفرمانپابرجاباقیمیماند.

جرگهتاییدوفرمانتقنینی،ازلحاظطرزالعملاداری،نخستبایدازطرفولسی

 بهتعقیبآنبهمشرانوجرگهبرایموافقتارسالشود.
 .تضمیمهشمارهسوم:اصطالحامراجعهشودبه5۱
وتحقیقمصروفارنوالیڅکهیککمیسیونعالیدفترلویمطلعاستیوناما5۲

تردهسؤاستفادهجنسیاطفالدرمکاتبوالیتلوگراستکهگسهایادعابررسی

پوششوسیعرسانهیکسبکرد.درحالیکهاینروشن۲۰۱۹درماهنومبرسال

اخیر،یونامابطورپیوستهایننیستکهآیااینقضیهمرتبطبهمنازعهاستوی

 ارائهمیکند.تخنیکیهایکمکارنوالیڅادعاهاراتعقیبنمودهوبهدفترلوی
 .۳۴(و۱)۱۹(مواد۱۹۸۹کنوانیسونحقوقطفل)5۳

https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.pdf
https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.pdf
https://www.afghanistan-analysts.org/aanqa-what-came-out-of-the-doha-intra-afghanconference/
https://www.afghanistan-analysts.org/aanqa-what-came-out-of-the-doha-intra-afghanconference/
https://foreignpolicy.com/2019/07/10/the-taliban-have-a-road-map-for-peace/
https://foreignpolicy.com/2019/07/10/the-taliban-have-a-road-map-for-peace/
https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/1/1/Q4FY2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF
https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/1/1/Q4FY2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian-needs-overview-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian-needs-overview-2020
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghanistan/document/afghanistan-humanitarian-needs-overview-2020
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 )الف(.۳۷همان،ماده54
بهلینکانترنتیذیلمراجعهولیتحملهراازطریقتویترپذیرفتند،ئطالبانمس 55

:شود

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1145704786181939

 200
واقعهرابهشاخهخراسانحکومتاسالمی۷واقعهرابهطالبان،۱۸یوناما 56

مشخصنسبتدادهاست.تناواقعهدیگررابهعناصرضددول۴عراقوشامو
اینارقامشاملواقعاتینیستندکهدرآنمکاتبوپرسونلمعارفبگونهی5۷

 اتفاقیمتاثرشدهاند.
واقعهی۴ازجملهواقعاتکهبهنیروهایطرفداردولتنسبتدادهشدهاست،5۸

وهاینیرواقعهبه۲واقعهبهریاستعمومیامنیتملی،۳آنبهاردویملیافغان،

به۲نظامیبینالمللیو چندینگروهواقعهدیگربهنیروهاینامشخصویا

 نیروهایدولتینسبتدادهشدهاست.
5۹ تاریخ۳)۴ماده پروتوکولالحاقیکنوانسیونهایژینو )الف( اگست۱۲(

به۱۹۴۹ ارتباط المللیمحافظتدر غیربین ی مسلحانه منازعات قربانیان

،آیسیآرسی،دیتابیس۳۸؛قاعده۱۹۷۷جون۸الحاقیشمارهدوم(،)پروتوکول

 بینالمللی.حقوقعرفیبشردوستانه
دفترهماهنگیامورکمکهایبشردوستانه،مرورنیازمندیهایکمکهای 6۰

،درسایتذیل:۲۰۲۰بشردوستانه

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitar

arian_needsianresponse.info/files/document/files/afg_humanit

_overview_2020.pdf
واقعهای۶یطرفداردولتنسبتدادهشدهاست،ازجملهواقعاتکهبهنیروها6۱

واقعهبهپولیس۱واقعهبهریاستعمومیامنیتملی،۵آنبهاردویملیافغان،

واقعهبطورمشترکبهنیروهای۱واقعهبهپولیسمحلیافغان،۱ملیافغانو

شدهواقعهبهنیروهاینظامیبینالمللینسبتداده۳طرفداردولتوگوناگون

 است.
ممنوعیتسازمانجهانیصحتمحدودبهکمپاینواکسیناسیونخانهبهخانه6۲

بود.درهمیندورهفعالیتهایآیسیآرسینیزازطرفطالبانبگونهای

 موقتممنوعگردیدهبود.
)مادهمشترک۱۹۴۹اگست۱۲کنوانسیونهایژنیوتاریخمادهمشترکسوم 6۳

آیسیآرسی،مطالعه۷،۱۳(،۲)۴حاقیشمارهدوم،موادسوم(؛پروتوکولال

.کارمندانطبی،واحدهای۱،۶،۷قانونبینالمللیبشردوستانهایعرفی،قواعد

کهازطبیوترانسپورتصحی،صرفنظرازاینکهنظامیباشدویاملکی،

قانونبینجانبطرفیندرگیربهاجرایوظایفطبیگماشتهشدهباشند،نیزتحت

مشترکسوم، ماده کنید مالحظه محفوظمیباشند. ازحمله المللیبشردوستانه

 ماده الحاقیدوم، المللی۱)۹پروتوکول بین قانون مطالعه آیسیآرسی، ،)

 قواعد هم۲۹و۲۵،۲۸بشردوستانهعرفی، اساسنامهروم. چنانمالحظهکنید

.(۲(،)و()۱()ج(،)و()۲)۸مادهمحکمهجزاییبینالمللی)اساسنامهروم(
(؛کنوانسیونبین۲۵(ماده)۱۹۴۹مراجعهشودبه:اعالمیهجهانیحقوقبشر)64

؛کمیتهمللمتحد۱۲(،ماده۱۹۶۶المللیحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی)

 حقوق مورد در شماره عمومی تبصره فرهنگی، و اجتماعی ۱۴اقتصادی،

ظهکنیدمحمکهعدلیبینالمللی،نظریهمشورتیدرمورد(.همچنانمالح۲۰۰۰)

،پاراگراف۲۰۰۴جوالی۹نتایجحقوقیاعماردیواردرمناطقاشغالیفلسطین،

۱۰۶.
ازماینها65 که ملکیمیشود همچنانشاملتلفاتافراد یزمینیاینارقام

متعارفناشیشدهاست.

۴۷۳۲تنکشتهو۲۲۳۸افرادملکی)موردتلفات۶۹۷۰،یوناما۲۰۱۸درسال66

تنمجروح(رابهعناصرضددولتنسبتدادهاست.رقممجموعیتلفاتافراد

ملکیکهبهعناصرضددولتنسبتدادهشدهاستشاملآنواقعاتنهمیشود

بهگونهایمشترکبههردوعناصرضددولتونیروهایکهتلفاتافرادملکی

گیریهایزمینینسبتدادهشدهاست.لطفاًمراجعهشودبه:طرفداردولتدردر

فصلپنجم:درگیریهایزمینی:افرادملکیگیرماندهدرمیانآتشدراینگزارش.
سپتامبر۷اریخگفتگومیانطالبانومذاکرهکنندگانایاالتمتحدهامریکا،بت6۷

جعهشودبه:فصلاول:دوبارهازسرگرفتهشد.مرا۲۰۱۹تعلیقودرماهدسامبر

سیاسیوامنیتیکهتحفظافرادملکیرامتاثرمیسازددرهمینگزارش.عوامل
یوناماواقعاتیرازمانیبهیکگروهخاصعناصرضددولتنسبتمیدهد6۸

رانماید،ویازمانیکهمسولیتواقعهراکسیکهآنگروهادعایمسولیتگرفتن

حلیلهاوتمامشواهددردستبهیوناماکمکمیکندتابهعهدهنمیگیرد،ولیت

استنباطنمایدکهفالنگروهمسولآناست.عموماًدرارتباطبهواقعاتیکهدرآن

تح ایانتحاریویاغیرانتحاریشاملباشد، تعبیهشده منفجره شاملمواد لیلها

لوماتکهمرورهرگونهمعلوماتقابلدسترسدرمحیطعمومیوهمچنانمع

توسطحکومتوسایرمنابعارائهشدهاستکهبعضیازایندستهمعلوماتها

محرمبودهودردتیابیستحفظافرادملکییونامانگهداریمیشود.هرگاهعناصر

مابازهمتحللیهایرابکارمیبنددتاضددولتنامشخصاستفادهشدهباشد،یونا

بطبهمنازعهاست،زیراتلفاتناشیازاستفادهاطمینانحاصلکندکهواقعهمرت

ایموادمنفجرهتعبیهشدهوسایرسالحهاتوسطگروههایجناییکهبخشیاز

 درگیریمسلحانهنباشد،درگزارشیوناماشاملنمیباشد.
همچنانمراجعهشودبه: 6۹

; https://www.aihrc.org.af/home/pressrelease/8497و 



9  release/849-www.aihrc.org.af/home/presshttps://
مراجعهشودبه: ۷۰

-condemns-un-https://news.un.org/en/story/2015/10/513732

 six-twoinjured-killed-afghanistan-workers-rights-attackhuman

،اعضایطالبانامیرمحمدانصاری۲۰۰۷اگست۵دیگر،بهتاریخواقعهدریک

بلوچ،رئیسوالیتیکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانوالیتغورراکهاز

هراتبهوالیتکابلسفرمیکرد،کشت.اینواقعهقبلازآنبودکهیونامامستند

ابیستحفظافرادملکیودیتسازیسیستماتیکمواردتلفاتافرادملکیراآغاز

یوناماراایجادکند.
کمیتهایفرعیدرمورد۲۰۱۹.دراکتوبرA/HRC/22/47مراجعهشودبه: ۷۱

دوبارهبرایکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستان”A“تایید،توصیهنمودکهموقف

تاییدواعطاشود.

https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Page

 s/SCAReports.aspx
"میامارتاسالمیافغانستانبهرسانههایمتخاصماخطاریهکمیسیوننظا"۷۲

(درسایتذیل:۲۰۱۹جون۲۴)

 https://alemarahenglish.com/?p=47329 

اینبارنخستنیستکهطالبانطینشراعالمیههایعمومیبهرسانههااخطار

کمیسیوننظامیاعالمیهراصادرکردکه۲۰۱۴اکتوبر۱۲تاریخمیدهند.به

اینطیآنگزارشتلویزیونطلوعوتلویزیونیکرامحکومواعالنکردندکه

دوچینلتلویزیونیراهمچواهدافورسانههایغیرمشروععنوانکرد.
ایتذیل:،درس۲۰۱۹جون۲۷همچنانمراجعهشودبهاعالمیهیونامابهتاریخ۷۳

-ttps://unama.unmissions.org/statementtadamichih 

 afghanistan-againstmedia-threats-taliban-yamamoto

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1145704786181939200
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1145704786181939200
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/document/files/afg_humanitarian_needs_overview_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/document/files/afg_humanitarian_needs_overview_2020.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/document/files/afg_humanitarian_needs_overview_2020.pdf
https://www.aihrc.org.af/home/pressrelease/8497
http://www.aihrc.org.af/home/press-release/849
https://news.un.org/en/story/2015/10/513732-un-condemns-attackhuman-rights-workers-afghanistan-killed-twoinjured-six
https://news.un.org/en/story/2015/10/513732-un-condemns-attackhuman-rights-workers-afghanistan-killed-twoinjured-six
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Pages/SCAReports.aspx
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Pages/SCAReports.aspx
https://alemarahenglish.com/?p=47329
https://unama.unmissions.org/statementtadamichi-yamamoto-taliban-threats-againstmedia-afghanistan
https://unama.unmissions.org/statementtadamichi-yamamoto-taliban-threats-againstmedia-afghanistan
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تحتعنوان:حمالتعمدیگزارش.فصلسوماین۲مراجعهشودبه:بخشب.۷4

علیهافرادملکی.
طالبانبهکمپنیهایمخابراتیهدایاتیمبنی۲۰۱۹ودرجریان۲۰۱۸درسال ۷5

رخاموشساختندستگاههایخدماتیشانازطرفشببهحیثراهچارهبرایب

جلوگیریازحمالتنیروهایامنیتیباالیآنانواجرایعملیاتبرضدجنگجویان

شان،صادرکردند.کمپنیهایمخابراتیشخصیچونروشن،افغانبیسیم،شبکه

فشبدربعضیازنقاطایمخابراتیامتیانواتصالتخدماتشانراازطر

کشوربشمولوالیاتکندز،بغالنوتخارخاموشمیساختند.شبکهایمخابراتی

سالمیکیگانهشبکهایبودکهدراینحوزههابهفعالیتشبانهاشادامهمیداد.

سایتذیلدیدهشود:

-afghan-bantelecoms-voices/overnight-https://iwpr.net/global

 provinces
افرادملکییوناما؛قبالًقابلگزارشمحافظتدرداخلدیتابیساظهاراتموجود۷6

ذیل:لینکدسترسدر

 http://alemarahenglish.com/?p=50587)لینکفوقناقصمیباشد(
ؤنیتوامنیتمللمتحدتوسطریاستمص۲۰۱۹براساسارقامیکهدرسال۷۷

ثبتشدهاست،واقعاتمرتبطبهامنیتدروالیتکابلبودهکهکاهشامادرهر

روننگرهارافزایشیافتهاست.دووالیتکن
۱۵۰۰تنکشتهو۶۸۱موردتلفاتافرادملکی)۲۱۸۱یوناما۲۰۱۸درسال ۷۸

خراسانحکومت توسطشاخه که ثبتنموده اسالمیعراقوشامتنمجروح(

درصدافزایشرانشان۲۰۱۷،۱۱۸صورتگرفتهاستکهدرمقایسهبهسال

میدهد.
تن۴۴۸تنکشتهو۵۳موردتلفاتافرادملکی)۵۰۱یوناما۲۰۱۹درسال ۷۹

مجروح(راثبتنمودهکهتوسطشاخهخراسانحکومتاسالمیعراقوشاماز

تعبیهشدهغیرا سالاثرموادمنفجره ،۲۰۱۸نتحاریصورتگرفتهاستکهبا

تنمجروح(مقایسهشد.در۱۲۹تنکشتهو۴۸واقعهتلفاتملکی)۱۷۷شامل

بهدرگیریهایزمینیکهبهشاخهخراسانحکومتاسالمیشاموعراقارتباط

 ً جمعا یوناما است، شده )۱۶۰نسبتداده تلفاتملکی ۱۸مورد و ۱۴۲کشته

موردتلفاتافراد۲۰۱۸،۱۹ثبتنمودهاستکهباسال۲۰۱۹المجروح(رادرس

مجروح(مقایسهگردید.۱۳کشتهو۶ملکی)
 وریشدهاست.آیاستمصؤنیتوامنیتمللمتحدجمعمعلوماتتوسطر۸۰
ولینئاینابرازنظرتوسطرئیسجمهورغنیدرجریانگردهماییبزرگانومس ۸۱

:مراجعهشودبهنومبرصورتگرفت.۱۹یخدروالیتجاللآبادبهتار

-afghanistan-https://www.reuters.com/article/us

-islamic-over-victory-claims-president-islamicstate/afghanistans

] tateidUSKBN1XT1UQs.
ژهایایاالتمتحدهامریکا[مالحظهکنیدابرازنظرزلمیخلیلزادنمایندهوی۱] ۸۲

درصفحهایتویتر:



https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/12019568986160

 25093?s=20
هتعبیهشدهتوسطبااستفادهازموادمنفجرغیرانتحاری،حمالت۲۰۱۹درسال ۸۳

۱۷۵۱تنکشتهو۵۰۷موردتلفاتافرادملکی)۲۲۵۸عناصرضددولتباعث

یهشدهانتحاریتوسطعناصرتنمجروح(،وحمالتبااستفادهازموادمنفجرهتعب

دولتباعث ملکی)۲۰۷۸ضد تلفاتافراد ۳۷۸مورد و تن۱۷۰۰تنکشته

مجروح(گردیدهاست.
:چارچوبحقوقی.۱ایضمیمهمراجعهشودبه: ۸4

حملهانتحاری،۷،شاخهخراسانحکومتاسالمیعراقوشام۲۰۱۹درسال ۸5

۱۸۳موردتلفاتافرادملکی)۴۵۵اعثبشمولحمالتپیچیده،راانجامدادهکهب

موردهمچونحمالتدر۳۶تنمجروح(شدهاستکهاینرقمبا۲۷۲تنکشتهو

تنکشتهو۵۵۷موردتلفاتافرادملکی)۱۸۹۲باعثمقایسهشدکه۲۰۱۸سال

درصدکاهشرانشانمیدهد.۷۶تنمجروح(شدهاستکه۱۳۳۵
باعث،حمالتانتحار۲۰۱۸درسال ۸6 ۶۴۲یطالبانبشمولحمالتپیچیده،

تنمجروح(شدهاست.۴۲۶تنکشتهو۲۱۶موردتلفاتافرادملکی)
مسئولیتآنراازطریقصفحهتویترپذیرفتند،کهدرجوالی،طالبان۱بهتاریخ ۸۷

سایتهایذیلقابلدسترساست:

https://twitter.com/QyAhmadi_1/status/117457336977531699

  2?s=20

status/114558935102123https://twitter.com/Zabehulah_M33/

.)بهزبانپشتو(6224 
کشتهتن۴۳۸موردتلفاتافرادملکی)۱۵۸۴،طالبانباعث۲۰۱۹درسال ۸۸

تنمجروح(ناشیازاستفادهموادمنفجرهتعبیهشدهغیرانتحاریوشاخه۱۱۴۶و

تن۵۳موردتلفاتافرادملکی)۵۰۱خراسانحکومتاسالمیشاموعراقباعث

تنمجروح(ناشیازهمچووسایلشدهاند.۴۴۸کشتهو
تنکشته۱۳۵موردتلفاتافرادملکیمرد)۳۸۳مجموعا۲۰۱۹ًیونامادرسال ۸۹

۱۴۰تنکشتهو۱۰۱موردتلفاتافرادملکیاطفال)۲۴۱تنمجروح(؛۲۰۳و

تنزخمی(و۳۲تنکشتهو۳۸موردتلفاتافرادملکیزنان)۷۰تنمجروح(؛

انفجارینوعفشاری،که تعبیهشده همچنانیکموردکشتهملکیازاثرمواد

عمرشتثبیتنشدهاست.جنسیتو
امشاملحمالتکهبرپولیسملیافغانتوسطعناصرضددولتمورداینارق۹۰

تنکشته۲۰۸افرادملکی) موردتلفاتاضافی۷۹۹هدفقرارگرفتهاندوباعث

تنمجروح(شده،نمیباشد.۵۹۱و
مداًموردطالبانادعادارندکهافرادملکیرامنحیثبخشیازپالیسیشانع ۹۱

ماتعریفآنانازافرادملکیباقانونبینالمللیبشردوستانههدفقرارنمیدهند؛ا

همخوانینداردچنانچهیونامادراینموردقبالًنگرانیخویشراابرازکردهاست.

رامالحظهکنید.۷فصلمیتودولوژیدراینراپوروپینوشتشماره
انهبرمراقبتتاثیراتگستردهایمنازعهمسلحبرایمعلوماتبیشتردرمورد ۹۲

هایطبیدرافغانستان،مراجعهشودبه:فصلدوم:نگرانیهایموضوعی.
تنازافرادملکیدرشفاخانهراجسترشدهبودندولیازمیانآنان۲۱درُکل ۹۳

تنشان،بدونکمکهایاولیه،بهمراقبتهایطبینیازداشتند.۶فقط
حکومتعراقوشامثبتدیتابیسادعایگرفتنمسئولیتتوسطشاخهخراسان ۹4

محافظتافرادملکییونامامیباشد.
 سایتانترنیتیذیلرامالحظکنید: ۹5

 https://alemarahenglish.com/?p=49655(۶)آگست

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/117419253435410

8416?s=20 (۱۸)سپتامبر  

       https://alemarahenglish.com/?p=52430(۲۶)سپتامبر
.۲۰آرسی،مطالعهقانونبینالمللیبشردوسانهعرفی،قاعدهایآیسی ۹6
.۹۴A/HRC/29/CRP.4مراجعهشودبه:فقره ۹۷
تنکشته۱۳موردتلفاتافرادملکی)۶۳واقعهشامل۲۷مزیدبراین،یوناما ۹۸

سپتمبر،روزرایدهی،ثبتنمودهاستکهبه۲۸تنمجروح(رابهتاریخ۵۰و

داردولتنسبتدادهشدهزیراعناصرضددولتراموردهدفقرارنیروهایطرف

دادهاندکهمرتبطبهانتخاباتدانستهنشدهاست.
.۲۵(،ماده۱۹۶۶قوقمدنیوسیاسی)کنوانسیونبینالمللیدرموردح ۹۹

https://iwpr.net/global-voices/overnight-bantelecoms-afghan-provinces
https://iwpr.net/global-voices/overnight-bantelecoms-afghan-provinces
http://alemarahenglish.com/?p=50587
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-islamicstate/afghanistans-president-claims-victory-over-islamic-stateidUSKBN1XT1UQ
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-islamicstate/afghanistans-president-claims-victory-over-islamic-stateidUSKBN1XT1UQ
https://www.reuters.com/article/us-afghanistan-islamicstate/afghanistans-president-claims-victory-over-islamic-stateidUSKBN1XT1UQ
https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1201956898616025093?s=20
https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/1201956898616025093?s=20
https://twitter.com/QyAhmadi_1/status/1174573369775316992?s=20
https://twitter.com/QyAhmadi_1/status/1174573369775316992?s=20
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1145589351021236224
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1145589351021236224
https://alemarahenglish.com/?p=49655
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1174192534354108416?s=20%20(۱۸سپتامبر)%20%20
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1174192534354108416?s=20%20(۱۸سپتامبر)%20%20
https://alemarahenglish.com/?p=52430
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درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان۲۰۱۹گزارشساالنه  

 
اینموضوعشاملحمالتغیرعمدینمیشودکهمساجدوعبادتگاههارا ۱۰۰

احمالتکهبرمساجدوعبادتگاههاتوسطیکیازجوانبمتاثرساختهاستوی

درگیردرمنازعهصورتگرفتهباشد.
ثبتحملهبرضدمردمو۲۲یونامادرُکل۲۰۱۸درسال۱۰۱ عبادتگاههارا

استکهسبب ملکی)۴۵۳نموده تلفاتافراد ۱۵۶مورد و تن۲۹۷تنکشته

تلفاتافرادملکیناشیازهمچون۲۰۱۷مجروح(کهدرمقایسهباایندرسال

 حمالتهمسانبودهاست.
حمالتطالبانبرعبادتگاهها،رهبرانمذهبیوعبادتکنندگان۲۰۱۹درسال۱۰۲

تنمجروح(گردیدهاست۶۲تنکشتهو۱۱موردتلفاتافرادملکی)۷۳باعث

تن۱۴ملکی)موردتلفاتافراد۳۱مجموعا۲۰۱۸ًکهدرمقایسهباایندرسال

 تنمجروح(بودهاست.۱۷کشتهو
حملهبرضدمردموعبادتگاهها،بااستفاده۶،یونامامجموعا۲۰۱۸ًدرسال۱۰۳

موردتلفاتافراد۴۱۳وحمالتمختلطراثبتنمودهکهباعثازحمالتانتحاری

تنمجروح(گردیدهبود.۲۷۵تنکشتهو۱۳۸ملکی)
هسکهمینهیادمیگردد.همچنانبهولسوالی۱۰4
ادعایگرفتنمسولیتتوسطشاخهخراسانحکومتعراقوشام،ثبتدیتابیس۱۰5

تحفظافرادملکییونامااست.
م ۱۰6 سی آر آیسی قاعده عرفی، بشردوستانه المللی بین قانون و۳۸طالعه

اجرایحمالتعمدیبرضداماکنکهبرای"(،۴()و()۲)۸اساسنامهرومماده

اموراتمذهبیوقفشدهباشد،]...[آثارتاریخی]...[مشروطبراینکهآناناهداف

پروتوکولالحاقیهمچنانمالحظهکنید."نظامینباشند،راجرمانگارینمودهاست

.همچنان۱۸؛کنوانسیونبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی،ماده۱۶شمارهدوم،ماده

در۳۴۰–۳۳۷(،مواد۲۰۱۸شدهافغانستان)مالحظهکنیدُکدجزایبازنگری

جرایمعلیهبشریت.مورددر۳۴۳و۳۳۶،۳۴۲موادوجنگیجرایممورد
(؛کنوانسیونبینالمللیحقوقاقتصادی،۱۹۴۸انیحقوقبشر)اعالمیهجه۱۰۷

.همچنانمالحظهکنیدکمیتهحقوق۲،۱۸،۲۷(،مواد۱۹۶۶اجتماعیوفرهنگی)

(.همچنان۱۹۹۳)۱۸درموردماده۲۲،تبصرهعمومیشمارهبشرمللمتحد

قوقیاعمارمالحظهکنیدمحمکهعدلیبینالمللی،نظریهمشورتیدرموردنتایجح

۱۰۶،پاراگراف۲۰۰۴جوالی۹دیواردرمناطقاشغالیفلسطین،
(،۱۹۶۶کنوانسیونبینالمللیدرموردحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی) ۱۰۸

.۱۵ادهم
تنکشتهو۲۱۱موردتلفاتافرادملکی)۵۵۷مجموعا۲۰۱۷ًیونامادرسال ۱۰۹

انگیزهخصومتفرقهایراثبتنمودهحملهبا۲۲تنمجروح(ناشیاز۳۴۶

است.برایتوضیحاتبیشترمالحظهکنیدگزارشساالنهاییونامادرموردتحفظ

چنانمالحظهکنیدگزارشویژه؛وهم۴۲-۴۱،صفحات۲۰۱۷افرادملکیسال

اییونامادرموردحمالتبرضدعبادتگاهها،رهبرانمذهبیوعبادتکنندگان

(.۲۰۱۷)نومبر
تنکشتهو۲۲۳موردتلفاتافرادملکی)۷۴۷مجموعا۲۰۱۸ًیونامادرسال۱۱۰

ثبتنموده۱۹تنمجروح(ناشیاز۵۲۴ انگیزهخصومتفرقهایرا حملهبا

 است.
دیگرمیشود.خانم۷خانمومجروحیت۱اینرویدادشاملکشتهشدن ۱۱۱
وهمچناندیگرطفل۱۷مجروحیتطفلو۲کشتهشدنشاملرویداداین ۱۱۲

،۲۰۱۸مارچ۹میشود.بهتاریخدیگرخانم۱۳مجروحیتخانمو۳کشتهشدن

افرادملکیموردتلفات۳۲شاخهایخراسانحکومتاسالمیعراقوشاممسول

تنمجروح(درعینمنطقهبااستفادهازموادمنفجرهتعبیه۲۰تنکشتهو۱۲)

شناختهشدهاست.شدهانتحاریوبرعینمراسم،

۱۱۳  مواد دوم، شماره الحاقی پروتوکول سوم؛ مشترک ۲)۴ماده و (؛۲)۱۳(

نونبین(؛آیسیآرسیمطالعهقا۱()و()۲)۸()ج(و۲)۸اساسنامهروم،مواد

.۱۵و۱،۶،۸۹المللیبشردوستانهعرفی،قواعد
رومتعریفشدهیاساسنامه۷مثال،جرایمعلیهبشریتچنانچهدرمادهطورب ۱۱4

استشامل،درمیانسایرموارد،عملقتلعمدی،ازبینبردن،آزارواذیتعلیه

ذهبی،برهرگروهمشخصویاجمعیتسیاسی،نژادی،ملی،قومی،فرهنگی،م

اساسجنسیتویابربنیادسایرموارد،وسایراعمالغیرانسانیدیگرباهمین

باعثمصیبتبزرگ،ویاجراحتهایشدیدجسمانی،ویژگیکهبطورعمدی

حمله یا و گسترده بخشی منیحث زمانیکه شود، فزیکی صحت یا و روانی

آگاهیکاملا زحمله،اجراشود،میسیستماتیکبرعلیههرجمعیتملکی،با

باشد.
کنوانسیونبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی۲۷و۱۸موادبه،مثالیبهگونه ۱۱5

درمورد۲۳(وکمیتهایحقوقبشرمللمتحد،تبصرهعمومیشماره۱۹۶۶)

مراجعهشود.(۱۱۹۹۴)۲۷ماده
.۲۰کنوانسیونبینالمللیدرموردحقوقمدنیوسیاسی،ماده ۱۱6
.مراجعهشودفصلاصطالحات،بهرایتعریفاختطافب ۱۱۷
بهمنازعهراثبتمرتبطمورداختطاف۱۸۵۷یونامامجموعا۲۰۱۸ًدرسال ۱۱۸

تنمجروحشدهاند.۳۴تنکشتهو۵۳نمودهاستکهازاینرقم
تنکشته۳۹تنافرادملکیاختطافشده،۹۰۶واقعهاختطاف)که۱۷۶یوناما ۱۱۹

طفل،۶ولتن،بشم۸۹واقعهاختطاف)۳۷(رابهگروهطالبان؛تنمجروح۳و

افرادملکیاختطافشده(رابهشاخهخراسانگروهحکومتاسالمیعراقوشام

درآن۲و اختطافدیگرکه بهگروه۴واقعه را است، ملکیمتاثرشده فرد

ایمسلحواقعهاختطافبهگروهه۳نامشخصعناصرضددولتنسبتدادهاست.

۵ازافرادملکیازآنمتاثرشده،طرفداردولتنسبتدادهشدهاستکههفتتن

تندیگرمجروحشدند.۲تنازاینجمعکشتهو
،صدورامرمجازاتواجرای۱۹۴۹یونمادهمشترکسومکنوانسیونیژ ۱۲۰

یلواعدامهابدونآنکهقبالًتوسطیکمحکمهایکهبراساسموازاتقانونتشک

توسطمرد که مبرهندارایتمامیضمانتهایعدلیباشد اساسیو متمدن م

۸تشخیصگردیدهفیصلهشدهباشد،رامنعقرارمیدهد؛اساسنامهایروم،ماده

(.۴()ج()۲)
مطالعهقانونعرفیبشردوستانهبینالمللیکمیتهبینالمللیصلیب۹۷قاعده ۱۲۱

سرخ.
۱۴۲۵تنکشتهو۱۱۸۲موردتلفاتافرادملکی)۲۶۰۷یوناما۲۰۱۸درسال ۱۲۲

نمودهاست.راثبتمنسوببهنیروهایطرفداردولتتنمجروح(

بهنیروهایطرفداردولت،خارجمنسوبقسمتباقیماندهتلفاتافرادملکی  ۱۲۳ 

ًواقعاتکشتهدرگیریازمحدودهای شدنویازمینیرخدادهاست،کهعمدتا

افرادملکیبوده)یاهمچونافرادملکیدانستهشدهویاباعناصرمجروحشدن

ضددولتبهاشتباهگرفتهشدهاند(.
۷۳۱تنکشتهو۲۸۱موردتلفاتافرادملکی)۱۰۱۲یوناما۲۰۱۸درسال ۱۲4

تنمجروح(ناشیازعملیاتزمینیراثبتوبهنیروهایطرفداردولتنسبت

تنکشتهو۲۷۵موردتلفاتافرادملکی)۱۱۲۱ونامای۲۰۱۷دادهاست.درسال

ثبتوبهنیروهایطرفداردولت۸۴۶ تنمجروح(ناشیازعملیاتزمینیرا

نسبتدادهبود.
،استفادهازسالحهایغیرمستقیم)مقوس(توسطنیروهادر۲۰۱۹درسال ۱۲5

تنکشتهو۲۸۳تلفاتافرادملکی)مورد۱۰۶۱جریانعملیاتهایزمینیسبب

موردتلفات۸۵۱همچوواقعاتمنجربه۲۰۱۸تنمجروح(شدهکهدرسال۷۷۸

تنمجروح(گردیدهاست.همچنانمالحظهکنید۶۴۱تنکشتهو۲۱۰افرادملکی)
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فصلچهارم:عملیاتهایزمینی:گیرماندنافرادملکیدرتبادلآتشدراین

گزارش.
۴۷۹تنکشتهو۵۳۴تلفاتافرادملکی)مورد۱۰۱۳یوناما۲۰۱۸لدرسا۱۲6

تنمجروح(ناشیازعملیاتهواییتوسطنیروهایطرفداردولتثبترانموده

است.
تن۶۹تنکشتهو۲۸۴موردتلفاتافرادملکی)۳۵۳یوناما۲۰۱۸درسال ۱۲۷

راثبتنمودهاست.مجروح(ناشیازعملیاتشبانهتوسطنیروهایطرفداردولت
اینگزارشتلفاتافرادملکیکهبهچندیننیروطرفداردولتنسبتدادهدر۱۲۸

شدهاست،همهایآنانبخشیازنیروهایدفاعیوامنیتیافغانوتحتنامنیروهای

نیروهای"امنیتیافغاندستهبندیشدهاست؛قبلازاینگزارشاینگونهواقعاتبه

.د"نسبتدادهمیشدجانبهطرفداردولتچن
۹۲۹تنکشتهو۶۰۶موردتلفاتافرادملکی)۱۶۲۹یوناما۲۰۱۸درسال۱۲۹

تنمجروح(راثبتنمودهکهسببآننیروهایامنیتیافغانبودهاست.
همچنانمالحظهکنیدنگرانیهایمشابهراکهدرارتباطبهنیروهایمحافظت۱۳۰

  طرفداردولت.چهارم)الف(:گروههایمسلحخوستابرازشدهدرفصل
۱۳۱ ۲۰۱۹درسال ملکی)۷۱یوناما تلفاتافراد ۶۳مورد و تن۸تنکشته

موردتلفاتافرادملکی۹۷ریاستعمومیامنیتملی؛۰۱مجروح(رابهقطعه

ریاستعمومیامنیتملی؛و۰۲تنمجروح(راهبهقطعه۱۷تنکشتهو۸۰)

ریاست۰۳تنمجروح(رابهقطعه۳۱تنکشتهو۴۸تافرادملکی)موردتلفا۷۹

عمومیامنیتملینسبتدادهاست.
موردتلفاتافرادملکی۶۶۷نیروهاینظامیبینالمللیمسول۲۰۱۸درسال ۱۳۲

تنمجروح(بودهاست.۲۸۱تنکشتهو۳۸۶)
هواییبرکارخانههایمالحظهکنیدگزارشویژهاییونامادرموردحمله۱۳۳

۲۰۱۹،)کهدراکتوبر۲۰۱۹ماهمی۵دموادمخدر،والیتفراه،مشکوکبهتولی

در۱نشرشدهاست(برایتحلیلبیشتردرموردهدفقراردادن،فصلچهارم.ب.

موردحمالتهواییدراینگزارشرامالحظهکنید.
.۱۶،قاعدهخقانونبینالمللیعرفیکمیتهبینالمللیصلیبسر۱۳4
تن۸۱تنکشتهو۹۹موردتلفاتافرادملکی)۱۸۰ا،یونام۲۰۱۸درسال ۱۳5

مجروح(رابهگروههایمسلحطرفداردولتنسبتدادهاست.
۱۳6  سال ۲۰۱۹در ملکی)۶۲یوناما تلفاتافراد ۵۸مورد و تن۴تنکشته

ب۲۵مجروح(رابهنیروهایشاهین، هنیرومحافظتموردقتلافرادملکیرا

مجروح(رابههردونیروهای۸کشتهو۲تافرادملکی)موردتلفا۱۰خوست؛و

شاهینونیرویمحافظتخوستنسبتدادهاست.
ملکی ۱۳۷ محافظتافراد مورد در یوناما گزارشساالنه کنید همچنانمالحظه

)اپریل؛گزارشربعواریونامادرموردمحافظتازافرادملکی۳۶،ص.۲۰۱۸

ونامادرموردمحافظتازافرادملکی)جوالی؛گزارشششماههی۵(ص.۲۰۱۹

؛گزارشربعواریونامادرموردمحافظتازافرادملکی)اکتوبر۱۰(ص.۲۰۱۹

؛۱۰(ص.۲۰۱۹
کشته۷۱موردتلفاتافرادملکی)۱۱۱واقعهشامل۲۸یوناما۲۰۱۸درسال ۱۳۸

هاست.هاینیرویمحافظتخوستراثبتنمودمجروح(ناشیازعملیات۴۰و
بهنیرویمحافظتخوست۲۰۱۹اکثریتمواردتلفاتافرادملکیکهدرسال ۱۳۹

ونیروهایشاهیننسبتدادهشده،ناشیازعملیاتتالشیبودهاست.
ریاستعمومیامنیتملیتویتیرادرمورد۰۱اگست،قطعه۱۲بهتاریخ ۱4۰

آنرایکعملیاتدر بهنیروهایشاهینزرمتوالیتپکتیانشرکردکهیوناما

کنید مراجعه ذیل سایت به بود. داده نسبت :                 

https://twitter.com/NDS_Afghanistan/status/11608107033574

)بهزباندری(68675 

رادرموردعملیاتهایتالشیدراینگزارش(فصلچهارم۲ب.بخش) ۱4۱

مشاهدهکنید.
۴۷۹تنکشتهو۵۳۴موردتلفاتافرادملکی)۱۰۱۳یوناما۲۰۱۸سالدر۱4۲

تنمجروح(راثبتوبهحمالتهوایینیروهایطرفداردولتنسبتدادهاست.
کیلراتش۲۰۱۸درصدتماممواردتلفاتافرادملکیدرسال۹حمالتهوایی ۱4۳

میداد.
تنکشتهو۵۴۶موردتلفاتافرادملکی)۷۵۵مجموعا۲۰۱۹ًیونامادرسال ۱44

تنمجروح(ناشیازحمالتهواییتوسطنیروهاینظامیبینالمللیراثبت۲۰۹

موردتلفاتافراد۶۴۴اینارقام۲۰۱۸درسالنمودهاستکهدرمقایسهباآن،

ود.روح(ثبتشدهبتنمج۲۶۳تنکشتهو۳۸۱ملکی)
تنکشتهو۱۱۳موردتلفاتافرادملکی)۲۳۱مجموعا۲۰۱۹ًیونامادرسال ۱45

تنمجروح(ناشیازحمالتهوایینیروهایهواییافغانراثبتنمودهاست۱۱۸

۱۱۸موردتلفاتافرادملکی)۲۰۱۸،۳۰۴کهدرمقایسهباآن،اینارقامدرسال

موردتلفات۲۰۱۸،۹۵بود.یونامادرسالثبتشدهتنمجروح(۱۸۶تنکشتهو

اپریل۲هواییافغانستانبهتاریخنیروهایهواییتافرادملکیدرارتباطبهحمال

،درولسوالیدشتارچیوالیتکندزراثبتنمودهاست.)مالحظهکنید،۲۰۱۸

که۳۵-۳۴گزارشساالنهاییونامادرموردمحافظتازافرادملکی،صفحات

 سایتذیلموجوداست:در

 civiliansreports-of-https://unama.unmissions.org/protection

درصدافزایشدرتلفاتافراد۲۰۱۹،۱۰بدوناینواقعهمنفرد،یونامادرسال

.،راثبتنمودهاست۲۰۱۸ندرمقایسهبهسالواییافغاملکیتوسطقوایه
۲۰۱۲ازسالدسترسیبهمعلوماتبرای۱46 اینسایتانترنتی۲۰۱۹تا به

مراجعهکنید:

 https://www.afcent.af.mil/About/AirpowerSummaries/

درنیروهایهواییایاالتمتحدهامریکافرماندهیهواییمرکزقدرتیخالصه

:مالحظهنمایددرسایتذیلرا۲۰۱۹سال

als/82/Airpower%20Summary%https://www.afcent.af.mil/Port

  157-023616-25-11-%20February%202016.pdf?ver=2016-20

بمبهایپرتاب،مقدار۲۰۱۹درسالمنابعرسانهایگزارشدادندکهچندین

البتهازبهبلندترینسطحآنبودهاستبدینسو۲۰۰۶ازسالانشدهدرافغانست

دهاست:پنتاگونثبتآنراآغازکرزمانیکه

-dropped-ast/use-https://www.stripes.com/news/middle

; 1.616428-2019-in-level-record-at-inafghanistan-bombs

-news/2020/jan/28/us-https://www.theguardian.com/us

 2019-bombs-war-afghanistan 

-7423-https://www.aljazeera.com/news/2020/01/record

-report-2019-afghanistan-dropped-bombs

. 00128142958633.html2 
هوایی.توانایی همان،خالصه ۱4۷
تثبیتمینماید۱4۸ تلفاتافرادملکیرا تنها ،نهتلفاتاعضاینیروهاییوناما

عناصرضددولترا،بناًءارقامکیکهدرخبرنامههایذیلطرفداردولتویا

ذکرشدهاستبگونهایمستقلازطرفیوناماتثبیتنشدهاست:

-us/https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/asia

 police.html-afghanistan-airstrike

۲۰۱۹می۱۶)گزارشدادهشدهاستکهحملههواییایاالتمتحدهامریکابهتاریخ

فسرانپولیسدروالیتهلمندراکشت(؛ا

https://twitter.com/NDS_Afghanistan/status/1160810703357468675
https://twitter.com/NDS_Afghanistan/status/1160810703357468675
https://unama.unmissions.org/protection-of-civiliansreports
https://www.afcent.af.mil/About/AirpowerSummaries/
https://www.afcent.af.mil/Portals/82/Airpower%20Summary%20-%20February%202016.pdf?ver=2016-11-25-023616-157
https://www.afcent.af.mil/Portals/82/Airpower%20Summary%20-%20February%202016.pdf?ver=2016-11-25-023616-157
https://www.stripes.com/news/middle-east/us-dropped-bombs-inafghanistan-at-record-level-in-2019-1.616428
https://www.stripes.com/news/middle-east/us-dropped-bombs-inafghanistan-at-record-level-in-2019-1.616428
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/28/us-afghanistan-war-bombs-2019
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/28/us-afghanistan-war-bombs-2019
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/record-7423-bombs-dropped-afghanistan-2019-report-200128142958633.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/record-7423-bombs-dropped-afghanistan-2019-report-200128142958633.html
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/record-7423-bombs-dropped-afghanistan-2019-report-200128142958633.html
https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/asia/us-airstrike-afghanistan-police.html
https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/asia/us-airstrike-afghanistan-police.html
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https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan

  airstrikecivilians.html-insider- 

افرادملکیدرحملههوایی( گزارشدادهشدهاستکهسربازانافغانهمراهبا

دروالیتکندزکشتهشدهاند.۲۰۱۹مارچ۲۳ایاالتمتحدهامریکابهتاریخ

-asia/officialsus-central-https://www.voanews.com/south

 soldiers-afghan-4-kills-mistakenly-airstrike

بهتاریخگزارشدادهشدهاستکهحملههواییایاال نومبر۱۸تمتحدهامریکا

سربازانافغانرادروالیتلوگرکشتهوزخمیساختهاست.۲۰۱۹

https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan

airstrikecivilians.html-insider-

کشتهومجروح)سربازانافغانزمانیازاثرحملههواییایاالتمتحدهامریکا

مارچ۱۳شدندکهیکعملیاتمشترکنیروهایویژهافغانوامریکاییبهتاریخ

دروالیتجنوبیاروزگانحینگشتزدنبایکقرارگاهاردویملیافغان۲۰۱۹

دیکیشانبهتبادلآتشپرداختند(.درنز
۲۰۱۸دسمبرسال۸اولینحملهشبانهنیروهایهواییافغانستانبهتاریخ ۱4۹

صورتگرفت.مالحظهکنید،وزارتدفاع،تقویتامنیتوثباتدرافغانستان،

،قابلدسترسدرسایتذیل:۵۹،ص۲۰۱۹جون

-1/-nse.gov/2019/Jul/12/2002156816/https://media.defe

-STABILITY-AND-1/1/ENHANCINGSECURITY

 NAFGHANISTAN.PDFI
سیستم۱5۰ از )سیگار( امریکا متحده ایاالت ویژه بازرس گزارش اساس بر

درصدتمامحمالتنیروهایهوایی۷،۵تا۲،۵اتتاکتیکیاردوفقطدرارتباط

استفادهمیشود.۲۹-وای۵۳۰افغانستانازچرخبالهایامدی



v/20/2002214020/1/1/Q4Fhttps://media.defense.gov/2019/No

Y2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF
۱5۱  تثبیتنمایدبناًءحضورتامواردمسئولیتداردیوناما تلفاتافرادملکیرا

تاموارد1القاعدهتوسطیوناماتاییدنشدهاست.بهیوناماوظیفهسپردهشدهاست

توسطیوناماتاییدنشدهاست.تلفاتافرادملکیراتثبیتنمایدبناًءحضورالقاعده
اینواقعهبهنشرمالحظهکنیداعالمیهابتداییعمومیتوسطیوناماکهبعداز ۱5۲

رسید.

-nationsconcerned-ions.org/unitedhttps://unama.unmiss

 afghanistan-civiliancasualties-number-high-continuing
:مراجعهشودبه ۱5۳

-relatives-vistshttps://www.tolonews.com/afghanistan/acti

deaths-civilian-justice-seek-helmand 


رادرصفحهرسمیتویتر۲۰۱۹سپتمبر۲۳مالحظهکنیدتویتهایمورخ ۱54

 شورایامنیتملیدرسایتذیل:

ghan/status/1176212078069276677https://twitter.com/NSCAf

?s=20
درموردمفهوماشتراکمستقیمصلیبسرخکمیتهبینالمللیتفسیررهنمودی ۱55

،صفحات۲۰۰۹تحتقانونبینالمللیبشردوستانه،میمخاصماتمسلحانهدر

۳۲-۳۵
.۶قاعدهرخکمیتهبینالمللیصلیبسبینالمللیحقوقعرفیبشردوستانه  ۱56

برایمعلوماتبیشتردرموردتحلیلحقوقیدرخصوصاینموضوع،لطفاًمطالعه

کارخانههایمشکوکپروسسگزارشویژهیوناما:حمالتهواییبرعلیهکنید:

 (قابلدسترسدرسایتذیلمیباشد:۲۰۱۹موادمخدر،)اکتوبر

 reports-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection
.۲۰۱۹جنوری۲۹مصاحبهیونامابایکقربانیدرشفاخانه،شهرقندهار، ۱5۷
شدهبرجستهشدهجیبگونهایمثالمالحظهکنیدواقعاتکهدرچوکاتنارن ۱5۸

۱۹ایاالتمتحدهامریکاوافغانستانبهتاریخیروهاحمالتهوایینی"تحتعنوان

بردهاقیندرساحهایتحتکنترولشاخهخراسانحکومتاسالمی۲۰۱۹سپتمبر

".موردتلفاتافرادملکیگردید۳۰عراقوشامسبب
درموردتحفظافرادملکی،گزارشاتساالنهیونامابگونهمثالمالحظهکنید۱5۹

.(۱۱)ص.۲۰۱۵(؛و۹)ص.۲۰۱۶(؛۴۷)ص۲۰۱۷(؛۳۹)ص.۲۰۱۸
کمیتهبینالمللی،قانونبینالمللیبشردوستانهعرفی۱۵مالحظهکنیدقاعده۱6۰

 الحاقیشمارهدوم.کلپروت۱۳ومادهصلیبسرخ
بینالمللیبراییوگوسالویایزاییگونهمثالمالحظهکنید:دیوانمحکمهجهب۱6۱

 فیصله.۵۲۶،و۴۹،۱۳۲رافهایسابق،قضیهکوپریسکیک،پاراگ
کمیتهبینالمللی،قانونبینالمللیبشردوستانهعرفی۱۴مالحظهکنیدقاعده ۱6۲

.صلیبسرخ
کمیتهبینالمللی،قانونبینالمللیبشردوستانهعرفی۱۴۰مالحظهکنیدقاعده ۱6۳

.صلیبسرخ
تنکشته۲۸۴)موردتلفاتافرادملکی۳۵۳،یونامامجموعا۲۰۱۸ًدرسال ۱64

تنمجروح(ناشیازعملیاتهایتالشیراثبتنمودهاست.یوناماقتلهای۶۹و

درجریانعملیاتهایتالشیرامستندسازیصحراییعمدی،بشمولاعدامهای

:عملیاتهایتالشیو۲رادملکیکهدرفصلچهارم.الف.کردهاست.تلفاتاف

  کرشدهاست،باهمتداخلندارد.:قتلهایعمدیذ۳فصلچهارم.الف.
تنکشتهو۲۰۶موردتلفاتافرادملکی)۲۴۴یونامامجموعا۲۰۱۸ًدرسال ۱65

تنمجروح(رابهنیروهایویژهریاستعمومیامنیتملینسبتدادهکهاز۳۸

عملیاتهایتالشیناشیشدهاست.
۱۰تنکشتهو۴۱کی)موردتلفاتافرادمل۵۱یونامامجموعا۲۰۱۸ًدرسال ۱66

تنمجروح(رابهگروههایمسلحطرفداردولتنسبتدادهکهازعملیاتهای

تالشیناشیشدهاست.
ریاستعمومیامنیتملیبهنامنیروهایخانهمال۰۳درزبانمحلی،قطعه ۱6۷

عمریادمیشودزیراآنانازاینمرکزدرمنطقهعملیاتمینمایندکهیکزمانی

عمردرآنزندگیمیکرد.مال
براساسمعلوماتکهازریاستعمومیامنیتملیمواصلتورزیدهاست ۱6۸

(کهنزدیوناماحفظمیباشد،هیچ۰۶/۰۹/۱۳۹۷مورخ۱۲۸۵۵)مکتوبشماره

د.برنخودندارازخانهتوقیفامنیتملییکازواحدهایعملیاتیویاویژه

و زمانیکه ریاستعمومیامنیتملیکسیرااساسگزارشات، هایویژه احد

گرفتارمیکند،اشخاصمضنونویامتهمرابهمراکزتوقیفریاستعمومیدر

مرکزویاوالیاتراجعمیکنندتاتحقیقاتابتداییراانجامدهند.
جنگرموردبرخوردباتوقیفشدگانمرتبطبههایخویشدیوناماگزارش۱6۹

 برایمعلوماتبیشترسایتذیلرالیکباردرهردوسارا بهنشرمیرساند.

کنید: مالحظه -https://unama.unmissions.org/treatment

 custody-afghan-detainees-conflictrelated
ریاستعمومیامنیت۰۳قطعه۲۰۱۹سپتمبر۵تیمورخمطبوعااعالمیه۱۷۰

شدهاست.یونامامکرراًمستندافرادملکییوناماحفاظتبانکمعلوماتیملیدر

میگویدکهافرادیکهازگروههایمسلحمخالفبگونهایسیاسی،مالیویاکدام

ظمفعالیتمسلحمنشکلدیگرحمایتمیکنند،ولیبگونهایدوامداردرگروه

مسلحانهندارد،اعضایگروهمسلحمذکورپنداشتهنمیشوند.اینافرادهمچوافراد

https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan-insider-airstrikecivilians.html
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan-insider-airstrikecivilians.html
https://www.voanews.com/south-central-asia/officialsus-airstrike-mistakenly-kills-4-afghan-soldiers
https://www.voanews.com/south-central-asia/officialsus-airstrike-mistakenly-kills-4-afghan-soldiers
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan-insider-airstrikecivilians.html
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan-insider-airstrikecivilians.html
https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/-1/1/ENHANCINGSECURITY-AND-STABILITY-INAFGHANISTAN.PDF
https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/-1/1/ENHANCINGSECURITY-AND-STABILITY-INAFGHANISTAN.PDF
https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/-1/1/ENHANCINGSECURITY-AND-STABILITY-INAFGHANISTAN.PDF
https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/1/1/Q4FY2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF
https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/1/1/Q4FY2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF
https://unama.unmissions.org/united-nationsconcerned-continuing-high-number-civiliancasualties-afghanistan
https://unama.unmissions.org/united-nationsconcerned-continuing-high-number-civiliancasualties-afghanistan
https://www.tolonews.com/afghanistan/activists-relatives-helmand-seek-justice-civilian-deaths
https://www.tolonews.com/afghanistan/activists-relatives-helmand-seek-justice-civilian-deaths
https://twitter.com/NSCAfghan/status/1176212078069276677?s=20
https://twitter.com/NSCAfghan/status/1176212078069276677?s=20
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/treatment-conflictrelated-detainees-afghan-custody
https://unama.unmissions.org/treatment-conflictrelated-detainees-afghan-custody
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منازعاتملکیازحملهمحفوظهستند،مگرزمانیکهکهآنانبگونهایمستقیمدر

اشترکنمایند.مسلحانه
یسعمومیامنیتملیافغانستانپسازیکحملهمرگبارازسمتاشئ"ر۱۷۱

(قابلدسترسدرسایتذیل:۲۰۱۹سپتمبر۵ایایفپی)".استفادهداد

-afghanintelligence-en/contenu/20190905http://www.rfi.fr/ 

 raid-deadly-erfta-quits-director
توسطمحکمهابتدائیهوالیتزابلبین،هردومرتک۲۰۲۰جنوری۵بهتاریخ ۱۷۲

.شدندمحکومحبسسال۲۵–۲۵به
عرفنیکمیتهبینالمللیصلیببشردوستانهبینالمللی،مطالعهقانون۴۷قاعده ۱۷۳

.سرخ
مللمتحددرموردسازماناصول۱۷و۹،۱۰مالحظهکنیدپاراگرافهای۱۷4

،تاییدشدهصحراییجلوگیریموثروتحقیقاعدامهایفراقانونی،خودسرانهو

.۱۹۸۹می۲۴شورایاقتصادیواجتماعیدرتاریخ۱۹۸۹/۶۵توسطقطعنامه

مللمتحددرومیهمچنانمالحظهکنیدقطعنامههایشورایامنیتومجمععم

،کهازتمامطرفیندرگیرمیخواهدتاقانونموردمنازعهمسلحانهغیربینالمللی

درموردحقزندگی،کمیته۳۶بینالمللیحقوقبشروتبصرهعمومیشماره

رااحترامکنند.CCPR/C/GC/36حقوقبشر،
ملکیبهد۱۷5 تلفاتافراد یکیازطرفین،راینواقعاتممکننبودکهموارد

ردولتنسبتدادهشودبناًءبگونهایدولتویانیروهایطرفدامخالفعناصر

مشترکبهآناننسبتدادهشد.
کشتهو۲۸۵موردتلفاتافرادملکی)۱۳۸۲یونامامجموعا۲۰۱۸ًدرسال ۱۷6

ازعملیاتهایناشیدولتنسبتدادهکهمخالفمجروح(رابهعناصر۱۰۹۷

.یباشدمزمینی
اشیازدرگیریهایزمینیکهدرصدمواردتلفاتافرادملکین۴۰ازجمله۱۷۷

تنکشتهو۲۴۱درصد)۳۵بهگروههایطرفداردولتنسبتدادهشدهاست،

شاخهبهمجروح(۱۴۲کشتهو۱۸درصد)۵،بهگروهطالبانتنمجروح(۸۱۸

تن۸تنکشته۲د)درص۱خراسانحکومتاسالمیعراقوشاموکمتراز

لتنسبتدادهشدهاست.دومخالفنامعلومزخمی(بهعناصر
کشتهو۲۸۱موردتلفاتافرادملکی)۱۰۱۲یونامامجموعاً،۲۰۱۸درسال ۱۷۸

مجروح(ناشیازدرگیریهایزمینیرابهنیروهایطرفداردولتنسبت۷۳۱

.داد
اشیازدرگیریهایزمینیکهدرصدمواردتلفاتافرادملکین۴۱ازجمله ۱۷۹

۷۳۹کشتهو۳۰۷درصد)۳۴طرفداردولتنسبتدادهشدهاست،بهگروههای

گروهبهمجروح(۵۴کشتهو۱۹درصد)۲،بهنیروهایامنیتیافغانآنمجروح(

۹نیروهاینظامیبینالمللی)درصدبه۱،کمترازهایمسلحطرفداردولت

خصنامشمجروح(بهنیروهای۹۸کشتهو۲۸رصد)د۴مجروح(و۶کشتهو

طرفداردولت،نسبتدادهشدهاست.
برایمعلوماتبیشترمالحظهکنیدفصلپنجم.د.درموردواقعاتفرامرزی. ۱۸۰
۲۰۱۸درسال ۱۸۱ اطفال)۱۱۹۲یوناما تلفاتافراد ۹۱۶کشتهو۲۷۶مورد

.مجروح(ناشیازدرگیریهایزمینیراثبتنمودهاست
مجروح(۴۴۴کشتهو۱۳۲ان)موردتلفاتزن۵۷۶یوناما۲۰۱۸درسال۱۸۲

ناشیازدرگیریهایزمینیراثبتنمودهاست.
۱۸۳  سال با مقایسه در ملکیناشیاز۲۰۱۸یوناما تلفاتافراد کاهشذیلدر

درسال جنوب،کمتراززونثبتنمودهاست:۲۰۱۹درگیریهایزمینیرا

تلفات۲۹۷ ،کمترازجنوبشرقزوندرصدکاهش(؛۳۹افرادملکی)مورد

۲۰۶شرق،کمتراززوندرصدکاهش(؛و۵۳موردتلفاتافرادملکی)۲۸۲

موردتلفات۹درصدکاهش(.یوناماهمچنانکمتراز۳۷موردتلفاتافرادملکی)

هاستکبهثبترسانیدهرا۲۰۱۹درسالمرتفعمرکزیزونافرادملکیرادر

نشانمیدهد(.درصدکاهشرا۳۸)۲۰۱۸درمقایسهباسال
،ص.۲۰۱۸افرادملکیمحافظتمشاهدهکنیدگزارشساالنهیونامادرمورد ۱۸4

.در۲۱،ص.۲۰۱۷افرادملکیمحافظتوگزارشساالنهیونامادرمورد۴۶

ایسهبهوالیاتذیل،بهترتیب،بیشترینکاهشتلفاتافرادملکیدرمق۲۰۱۹سال

 )۲۰۱۸سال غزنی است: داشته را از ملکی(؛۲۴۹کمتر افراد تلفات مورد

موردتلفات۱۴۸کمترازموردتلفاتافرادملکی(؛ننگرهار)۱۵۳کمترازهلمند)

۶۳کمترازموردتلفاتافرادملکی(؛فراه)۷۶کمترازافرادملکی(؛ارزگان)

موردتلفاتافرادملکی(.۶۱ترازکمموردتلفاتافرادملکی(؛وقندهار)
،افزایشذیلدرمواردتلفاتافرادملکیناشی۲۰۱۸نامادرمقایسهباسالیو ۱۸5

مورد۱۷۹شمالزونثبتنمودهاست:۲۰۱۹ازدرگیریهایزمینیرادرسال

موردتلفاتافراد۱۴۱درصدافزایش(؛حوزهشمالشرق،۲۸تلفاتملکیبیشتر)

تلفاتافرادملکیبیشترمورد۹۸درصدافزایش(؛حوزهمرکزی۳۳)ملکیبیشتر

درصد۲۳موردتلفاتافرادملکیبیشتر)۵۱درصدافزایش(؛وحوزهغرب،۴۳)

والیاتذیلشاهدبیشترینافزایشمواردتلفاتافرادملکی۲۰۱۹افزایش(.درسال

موردتلفات۱۴۱شتازبی،بهترتیب،بودهاست:کندز)۲۰۱۸درمقایسهبهسال

موردتلفات۸۸بیشترازموردتلفاتملکی(؛فاریاب)۱۳۰بیشترازملکی(؛کابل)

موردتلفات۵۶بیشترازموردتلفاتملکی(؛هرات)۸۲بیشترازملکی(؛سرپل)

موردتلفاتملکی(.۵۶بیشترازملکی(؛تخار)
۱۵۹۶کشتهو۴۲۶کی)موردتلفاتافرادمل۲۰۲۲یوناما۲۰۱۸درسال ۱۸6

غیرمستقیمدرجریاندرگیریباسیستمهایجنگافزارانداختمجروح(ناشیاز

درصدافزایش۲۰۱۷،۹هایزمینیراثبتنمودهاست.یونامادرمقایسهبهسال

غیرمستقیمرادرباسیستمدرمواردتلفاتافرادملکیناشیازانداختسالحهای

هاست.ثبتنمود۲۰۱۸سال
تن۱۸۹تنکشتهو۴۶موردتلفاتافرادملکی)۲۳۵یوناما۲۰۱۹درسال ۱۸۷

یکازطرفینمنازعه، کدام به نتوانستآنرا استکه ثبتنموده را مجروح(

۳۷عناصرضددولتویانیروهایطرفداردولتنسبتبدهد.یونامایککاهش

موردتلفات۳۷۲هدرآنزمانراثبتنمودهک۲۰۱۸درمقایسهبهسالیدرصد

مجروح(راثبتنمودهبود.۲۸۸کشتهو۸۴ملکی)افراد
برایمعلوماتبیشترمالحظهکنیدفصلپنجم.د.درموردواقعاتفرامرزی ۱۸۸

دراینگزارش.
دهیانتخاباتپارلمانی،یونامادرجریانروزهایرای۲۰۱۸درماهاکتوبر ۱۸۹

غیرباسیستمهایافرادملکیناشیازانداختسالحموردتلفات۲۴۸مجموعاً

مستقیمراثبتنمودهاست.
دورانمنفجرهازبقایایمواددرمورد(فصلاولاینگزارشهبهبخش)لطفاً ۱۹۰

.مراجعهنمائیدجنگ
آنناشیازماینهایزمینیدرحادثهفرامرزی،پنجرویداد۲۹ازمجموع ۱۹۱

کنربودهاستکهسببهفتموردتلفاتافرادملکیساحاتسرحدیوالیتشرقی

کهساکناناندمجروح(گردیدهاست.اینماینهازمانیانفجارکرده۶کشتهو۱)

پاگذاشتهاندوسببمرگ،مجروحشدننفهمیدههاآناالیمحل،اکثراًچوپانها،ب

.آنهاگردیدهاستلمعیوبیتدایمیبهشمو
واقعهفرامرزی۱۸خاطرنشانساختهاستکهآناندرموردپاکستانبهیوناما ۱۹۲

مورد،انداختهای۱۴متذکره.براساسنتایجتحقیقاتندتحقیقاترابراهانداختها

فرامرزیصورتنگرفتهاست.درزماننوشتناینگزارش،تحقیقاتبرچهار

باقیماندهادامهداشت.مورد
قیقمواردنقضقانونبشردوستانهبینالمللیدررابطهبهمکلفیتمبنیبرتح ۱۹۳

محکمهجزاییروم؛قاعدهمقدمهکهجرایمجنگیشمردهمیشوند،مراجعهشودبه

مطالعهقانونعرفیبشردوستانهبینالمللیکمیتهبینالمللیصلیبسرخ.۱۵۸

http://www.rfi.fr/en/contenu/20190905-afghanintelligence-director-quits-after-deadly-raid
http://www.rfi.fr/en/contenu/20190905-afghanintelligence-director-quits-after-deadly-raid
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گیادعاهایمبنیبرنقضقانونبشردوستانهبینالمللیکهجرایمجنهرچندتحقیق

محسوبنمیشوندبهگونهواضحتصریحنشدهاست،چنینادعاهاطبقمکلفیت

قانون رعایت از تا گیرد قرار رسیدگی مورد باید بشردوستانه عرفی قانون

مطالعهقانون۱۴۴و۱۳۹بشردوستانهبینالمللیاطمینانحاصلگردد.بهقواعد

بیشتردرموردمکلفیتهایبرایمعلوماتبشردوستانهبینالمللیمراجعهشود.

مراجعه:چارچوبحقوقیIضمیمهبهحقوقبشر،بینالمللیتحقیقتحتقانون

شود.
مالحظهکنیداصولاساسیورهنمودهادرموردحققربانیانبرایجبران ۱۹4

کردنوغراماتازبهرتخطیهایگستردهقانونبینالمللیحقوقبشروتخطی

(.۲۰۰۵دسمبر۱۶)A/RES/60/147نالمللیبشردوستانه،هایجدیازقانونبی
هایامنیتیافغانراتوقعمیرودکهاینمیکانیزمنقشومسؤلیتهاینیرو ۱۹5

برایردیابیوعالمتگذاریمحالتکهممکناستباموادمنفجرناشدهملوث

این مسوده گزارشطرح این تحریر زمان در ترتیبنماید. و طرح را باشد،

 میکانیزمازطرفدفترشورایامنیتملیتحتبازنگریقرارداشت.


۱۳اظهاراترئیسجمهورغنیبهتاریخهایبگونهایمثالمشاهدهکنید ۱۹6

،کهدرسایتذیلتویترقابلدسترساست۲۰۱۸سپتمبر۵مارچو

https://twitter.com/ashrafghani/status/1105756544036208640

?s=20و

https://twitter.com/ashrafghani/status/1169589280911560704

  ?s=20

امنیتملینیزاعالمیههایدرموردتلفاتافرادملکی،بشمولتاریخدفترشورای

ودکهدرسایتتویترذیلقابلدسترساست:سپتمبرنشرنم۲۳اگستو۱۴

9056129https://twitter.com/NSCAfghan/status/116168614277

 ?s=20

https://twitter.com/NSCAfghan/status/1176212084310384640

 ?s=20
بگونهمثال،قومندانینیروهایاردویملیدروالیتتاییدنمودکهیکتناز ۱۹۷

هباشیلیکمرمیسهفردملکیسواردریکموترکاسترسربازاناردویملیک

درولسوالیارغندابوالیتزابلمجروحکردهبود،۲۰۱۹اپریل۳رابهتاریخ

سملیافغاندروالیتنیزتحتتعقیبعدلیقراردارد؛همچنانیکمنبعپولی

بهتاریختاییدنمودکهیکتنازافسرانشانیکفردملکیراکهبعدازمشاجره

سپتمبردرولسوالیارغندابوالیتقندهارکشتهبود،تحتتعقیبعدلیقرار۲۸

دارد.
۱۴جنوری،۱۵رابهتاریخهایCAMBدفترشورایامنیتملینشستهای ۱۹۸

دایرنمودهاست.۲۰۱۹براکتو۱۵میو
بهحیثناظرCCARBیکتنازاعضایگروهحقوقبشرسفارتامریکادر ۱۹۹

شتراکمیکند.ا
براساسمعلوماتماموریتحمایتقاطع/نیرویقوایهواییایاالتمتحده ۲۰۰

بستهمی،فهرستشدهوکهمعتبرتلقینگردیدندیامریکادرافغانستان،ادعاها

نامهایماموریتحمایتقاطعدرآرشیفهیئتمعاونتمللمتحدبرایشود .

 شدهاست.مستندوناما(کهنزدی۲۰۲۰جنوری۳۰افغانستان)


،کهدرسایت۲۰۱۸افرادملکیمحافظتگزارشساالنهاییونامادرموردبه ۲۰۱

 :،مراجعهشودذیلقابلدسترساست

civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection-  portsre

براساسمعلوماتکهتوسطماموریتحمایتقاطع/نیرویقوایهواییایاالت ۲۰۲

افرادملکیبه"ممکنه"فاتمتحدهامریکادرافغانستانارائهشدهاست،مواردتل

تلفاتملکینباشدتاتثبیتشودکهوزمانیکهممکن"حیثواقعاتتعریفشدهاست

ماموریتحمایتقاطع/نیروهایهاازطرفلیات،ولیاقداماتوعمدادهاسترخ

صورتگرفتهکهباادعاهمخوانیداردهواییایاالتمتحدهامریکادرافغانستان

همان"تلفاتافرادملکیشدهباشد.باعثوممکناست
مقرره۶-۱۵پروسههایمندرجمجموعیتلفاتافرادملکیازطریقارقام  ۲۰۳

شدهبود،بایوناماشریکساختهنشد.ریکاتاییداردویایاالتمتحدام
ب ۲۰4 مشاهده ً لطفا بیشتر معلومات اینرای شروع در میتودولوژی فصل کنید

گزارش.همچنانمالحظهکنیدگزارشویژهاییونامادرموردحمالتهواییبر

)اکتوبر مخدر مواد مشکوکتولید ها قابل۲۰۱۹کارخانه درسایتذیل که ،)

است:دسترس

 reports-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection
۳۰)۲۰۱۹صدایجهاد،گزارشتلفاتافرادملکیبراینیمهایاولسال ۲۰5

(.۲۰۱۹جوالی
افرادملکیوکمیسیونشکایاتحفاظتبرایطرزالعملهایعملیاتیستندرد ۲۰6

.۱(دریونامادوسیهشده،ماده۲۰۱۹)
.۳همان،ماده ۲۰۷
 .۷همان،ماده ۲۰۸
.۴همان،ماده ۲۰۹
.۱۳همان،ماده ۲۱۰
.۶همان،ماده ۲۱۱
اعالمیهکمیسیونجلوگیریازتلفاتافرادملکی"بگونهایمثالمشاهدهکنید،۲۱۲

 فراهفاجعهدرمورد از۳۰۳یکبس"(،صدایجهاد)۲۰۱۹مبرسپت۳)" که

تعبیهشده منفجره مواد عمومیقندهاربا قندهارمیرفتدرشاهراه هراتبه

شدند.تندیگرمجروح۳۵تنافرادملکیشهیدو۲۵برخوردنمود...کهازاثرآن

بهتعقیباینحادثه،کمیسیونجلوگیریازتلفاتافرادملکیوشکایات)هکذا(

کتیمرابهصحنهاعزامنمودتاتحقیقاتهمهجانبهراانجامدهد.ازاثرتالشی

هایاینکمیسیونفردمسؤلاینواقعهتثبیت،توقیفوقضیهدیروزبهمحاکم

 "والیتفراهراجعشد.
جوالی۳۰،)۲۰۱۹د،گزارشتلفاتافرادملکیبراینیمهاولسالصدایجها ۲۱۳

(رادرصفحهذیل۲۰۱۹رشساالنهایتلفاتافرادملکی)(،وطالبانگزا۲۰۱۹

تویترشریکساختند:

hulah_M33/status/121229134736283https://twitter.com/Zabe

  2385?s=20
۲۱4 ۱۳۲۵S/RES/ (۲۰۰۰مشاهده همچنان ،) ۱۸۲۰S/RES/ (۲۰۰۸،)کنید:

۱۸۸۸ S/RES/(۲۰۰۹ ،)۱۸۸۹ S/RES/(۲۰۰۹ ،)۱۹۶۰ S/RES/(۲۰۱۰،)

۲۱۰۶S/RES/ (۲۰۱۳،)۲۱۲۲S/RES/ (۲۰۱۳و،)۲۲۴۲S/RES/ (۲۰۱۵.)
۲۰۰۹مبرانو۱۰رادرتاریخ۱۹۷۷شمارهدومفغانستانپروتوکولالحاقیا۲۱5

نافذشد.۲۰۰۹دسمبر۲۴تاییدنمود.اینپروتوکولبهتاریخ
ایاالتمتحدهامریکاپروتوکولشمارهدومراامضاءاماتاییدنکردهاست.این۲۱6

استکهدراحکامپروتوکولملزمبینالمللیعرفیحقوقکشورباآنهمبهنورمهای

الحاقیشمارهدوممنعکسشدهاست.
کندکهمیمستندسازییوناماآنمواردمرگومجروحیتافرادملکیرا ۲۱۷

انواعمختلفدرگیریهایمسلحانهکنونیبهشمولقتلهایهدفمند،ناشیاز

 باشد. تعبیهشده منفجره اعمالبههمینمنظورحمالتانتحاریومواد یوناما ،

اتهام اعمالمورد کهبهاساساساسنامهرومو/یا ،بینالمللیعرفیحقوقرا

https://twitter.com/ashrafghani/status/1105756544036208640?s=20
https://twitter.com/ashrafghani/status/1105756544036208640?s=20
https://twitter.com/ashrafghani/status/1169589280911560704?s=20
https://twitter.com/ashrafghani/status/1169589280911560704?s=20
https://twitter.com/NSCAfghan/status/1161686142779056129?s=20
https://twitter.com/NSCAfghan/status/1161686142779056129?s=20
https://twitter.com/NSCAfghan/status/1176212084310384640?s=20
https://twitter.com/NSCAfghan/status/1176212084310384640?s=20
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1212291347362832385?s=20
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1212291347362832385?s=20
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درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان۲۰۱۹گزارشساالنه  

 
(بند)ج(مادهiساسجز)جنگیقتلبهاتجنایبهشمولجنایتجنگیشناختهشود

کشتارمستندسازینمودوهمچنانگیمحسوبمیشونداساسنامهرومجرمجن۸

کهممکننقضحقوقبینمسلحانهازمنازعاتدرنتیجۀوزخمیشدنافرادملکی

تلفاتافرادملکیبینمیکند.یونامانیزمستندسازیالمللبشردوستانهنباشد،را

مانندقتلیا]مواردجرمیساده[مسلحانهوخشونتهایجنائیمنازعاتازناشی

حملهکهتوسطاشخاصانفرادیخارجازمحدودهدرگیریهایمسلحانهارتکاب

میآبد،تفکیکقایلاست.رویدادهایکهریشهدرمنازعاتمسلحانهکنونینداشته

رطمنازعهمسلحانهجاریهدرآنشباشند،شاملاینگزارشنمیشوند.حوادثک

 وجودنداشتهباشد،درینگزارششاملنمیگردند.
درجنگهایداخلی۱۹۴۹آگست۱۲مشترکدرکنوانسیونچهارگانه۳دهما۲۱۸

قابلتطبیقمیباشد.درصورتبروزجنگمسلحانۀداخلیدرقلمروییکیاز

برا عمالحداقلگیربایددولتهایطرفکنوانسیون،هریکیازطرفهایدر

هشکلفعالدرجنگسهمنمیگیرند،بکهی(اشخاص۱معیارهایذیلملزمباشد:

و اند زمینگذاشته به بشمولاعضاینیروهایمسلحیکهسالحهایشانرا

کسانیکهبخاطریمریضی،جراحت،توقیفشدنیاسایرعوامل،غیرنظامیتلقی

تبرخوردانسانیصورتبگیرد،بدوناینکهتمامحاالمیگردند؛بایدباآنهادر

نگ،مذهب،دین،جنس،تولدیاسرمایهیاسایرمعیارهایرتمایزیازلحاظنژاد،

.بدینلحاظرفتارهایذیلبایدهمیشهودرهربینآنهاصورتبگیردمشابهی،

نتالف(خشوزمانومکانیبخاطراحترامبهافرادفوقالذکر،ممنوعتلقیگردد:

علیهحیاتوافراد،وبطورمشخصتمامانواعقتلها،قطععضو،رفتارظالمانه

وشکنجه؛ب(گروگانگیری؛ج(تخطیعلیهکرامتانسانی،وبطورمشخص

تحقیروتوهینکردن؛د(تعیینمجازاتواجرایاعدامبدوناینکهجزایمربوطه

باشدونیزاعدامهاییکهبدونعالنشدهتوسطیکمحکمۀمنظممبتنیبرقانونا

درنظرداشتفرایندمحاکماتی،ونیزبدونفراهمنمودنتضمیناتقضائیکهآن

تضمیناتبطورعمومحیاتیتلقیمیگردد،صورتگرفتهباشد.
بینحقوق(؛آیسیآرسیمطالعه۲)۱۳پروتوکولالحاقیشمارهدوم،ماده ۲۱۹

.همچنانمالحظهکنیدآیسیآرسیمطالعه۱ی،قاعدهالمللیبشردوستانهعرف

.۲۴-۱بینالمللیبشردوستانهعرفی،قواعدحقوق
.۱۴بینالمللیبشردوستانهعرفی،قاعدهحقوقآیسیآرسیمطالعه ۲۲۰
.۱۵بینالمللیبشردوستانهعرفی،قاعدهحقوقرسیمطالعهآیسیآ ۲۲۱
.۲۱تا۱۵للیبشردوستانهعرفی،قواعدبینالمحقوقآیسیآرسیمطالعه ۲۲۲
میثاق افغانستانعضویتکنوانسیونهاومعاهداتحقوقبشریذیلرادارد: ۲۲۳

بینالمللیحقوقاقتصادی،اجتماعیومیثاقسیاسی،مدنیوبینالمللیحقوق

کنوانسیون؛فرهنگی اشکالتبعیضنژادی، بینکنوانسیونبینالمللیمحوتمام

محوتماماشکالتبعیضعلیهزنان،کنوانسیونمبارزهعلیهشکنجهوسایرالمللی

یبرخوردهاویااعمالتحقیرکنندهوتوهینوآمیزبیرحمانه،کنوانسیونبینالملل

حقوقطفل،پروتوکولانتخابیدرموردکنوانسیونحقوقطفلوفروشاطفال،

موردکنوانسیونحقوقطفلدرپروتوکولانتخابیدر؛فحاشیوپورنوگرافیطفل

خصوصشاملساختناطفالدرمنازعاتمسلحانهوکنوانسیونحقوقاشخاص

۲۳کنید:آخریندسترسیمعلولیت.برایتاریختاییدبهسایتذیلمراجعهدارای

جنوری

۲۰۲۰http://tbinternet.ohchr.org/layouts/TreatyBodyExternal/Tr

, eaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN
اصولمللمتحددرموردجلوگیری۱۷و۹،۰۱مالحظهکنیدپاراگرافهای ۲۲4

 و خودسرانه فراقانونی، های اعدام تحقیق و توسطصحراییموثر شده تایید ،

.همچنان۱۹۸۹می۲۴شورایاقتصادیواجتماعیدرتاریخ۱۹۸۹/۶۵قطعنامه

درمورد مجمععمومیمللمتحد هایشورایامنیتو قطعنامه کنید مالحظه

حقوقبشرربینالمللی،کهازتمامطرفیندرگیرمیخواهدتامنازعهمسلحانهغی

بینالمللیرااحترامکنند.
۳۱ددرامورمهاجرین،تبصرهعمومیشمارهدفترکمیساریعالیمللمتح ۲۲5

؛دفترکمیساریعالیمللمتحددرامورمهاجرین،تبصره۱۵بخش(،۲۰۰۴)

،ECtHR؛۱۶۹بخش،قضیۀمیکن،ECtHR؛۴بخش(،۱۹۸۲)۶عمومیشماره

 کایا، قضیه ۸۶بخش شمارهECtHR؛ درخواست ترکیه، وی. ایرگی، ،

۲۳۸۱۸/۹۴ تاریخفیصله ۱۹۹۸یجوال۲۸، ۸۲هایبخش، ،۸۶ ،ECtHR؛

د روسیه، وی. آسایویا تاریخفیصله۵۷۹۵۰/۰۰رخواستشماره فبروری۲۴،

۹-۲۰۸هایبخش،۲۰۰۵ ،۲۲۴-۵ IACiHR؛ ده(، تبله ابیال)له قضیه بخش،

بخش،قضیهآزادیهایمدنی،IACiHR؛۴۷بخش،قضیهالجاندر،IACiHR؛۲۴۴

۲۲.
۲۲6IACiHR ؛۴۱۲بخشهتبلهده(،،قضیهابیال)لECtHR،بخش،قضیهازکان

،تاریخفیصله۲۵۶۵۶/۹۴،اورهانوی.ترکیه،درخواستشمارهECtHR؛۱۸۴

۱۸ ۲۰۰۲جون ۳۳۵بخش، ECtHR؛ وغیره. آسایویا قضیه ؛۱۱-۲۱۰بخش،

ECtHRمیکن،قضیه.
۲۲۷ECtHR تاریخ۲۴۷۴۶/۹۴،هاگجوردنوی.انگلستان،درخواستشماره،

،ECtHR؛۱۸۷بخش،قضیهاوزکان،ECtHR؛۱۰۸بخش،۲۰۰۱می۴هفیصل

 وغیره آساویا ۲۱۳بخشقضیه ECtHR؛ آساویا، قضیه همچنان۲۱۴بخش، .

جبران برای قربانیان حق مورد در رهنمودها و اساسی اصول کنید مالحظه

حقوقوتخطیهایجدیازحقوقبشربینالمللیتخطیهایگستردهخساراتناشی

؛۲۰۲۰جنوری۲۷سایتذیل:آخریندسترسیبینالمللیبشردوستانه،در

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyA

 ndReparation.aspx
صفحات."عملیاتجنگیانجام"تفکیکتنفیذقانونازمالحظهکنیدسی.دروج، ۲۲۸

عناصرکیمیاویتضیعف"،مندرجگزارشدرموردنشستتخصصی۵۷-۶۳

"کننده دورنمای و بشر حقوق قانون، تنفیذ مونترو،، در یافته تدویر پالیسی،

 تاریخ۲۰۱۲اپریل۲۶-۲۴سویزرلند آخریندسترسیبه درسایتذیل، ،۲۷

۲۰۲۰جنوری

-002-http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc

 df4121.p

خصومتانجام"تفاوتهایمفهومیوتداخلهامیانتنفیذقانونونیلزمیلزر،

چاپبینقواعددرکتابرهنمودی"،ها المللیعملیاتهاینظامی)آکسفورد:

.۴۴-۴۳(،صفحات.۲۰۱۰دانشگاهآکسفورد،
؛نتایج۱۰(،پاراگراف۲۰۰۴)۳۱نظریهعمومیشمارهکمیتهحقوقبشر، ۲۲۹

پاراگرافهای ،CAT/C/USA/CO/2؛۱۱۳و۱۱۱حقوقیاعماریکدیوار،

 های ۱۵-۱۴پارگراف CCPR/C/USA/CO/4؛ پاراگرف ؛۹،

CCPR/C/GBR/CO/6۱۴،پاراگراف.
حسابدهیراجعبهتخصصیسرمنشیمللمتحدهیئتگزارشمالحظهکنید، ۲۳۰

پارگراف۲۰۱۱مارچ۳۱یالنکا،درسر .همچنانمالحظهکنیدگزارش۱۸۸،

بینحقوقبشرتمامادعاهایتخطیهاازبررسیبرایتحقیقکمیسیونبینالمللی

لیب جمهوریتعربی در  المللی A/HRC/17/44یا، ،۱ گزارش۲۰۱۱جون ؛

 المللی بین جمهوریتعتحقیقکمیسیون در بشر وضعیتحقوق مورد ربیدر

 پاراگرافA/HRC/19/69سوریه، جمهوریت۱۰۶، در متحد ملل ماموریت ؛

۸(،منازعهدرسودانجنوبی:یکگزارشحقوقبشر،UNMISSسودانجنوبی)

.۱۸،پاراگراف۲۰۱۴می
.همچنانمالحظه۱،۱۷امهمحکمهجزاییبینالمللی،پیشگفتارومواداساسن ۲۳۱

.۱۵۸بینالمللیبشردوستانه،قاعدهحقوقکنیدآیسیآرسیمطالعه

http://tbinternet.ohchr.org/layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN
http://tbinternet.ohchr.org/layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf
http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf
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.۱۷-۱،۱۲اساسنامهمحکمهجزاییبینالمللی،مواد ۲۳۲
۲۳۳-otp-cpi.int//Pages/item.aspx?name=171120-https://www.icc 

  afgh-stat
۲۳4-otp-cpi.int//Pages/item.aspx?name=171120-https://www.icc 

 afgh-stat

-02/17-https://www.icccpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC

 Red-7
۲۳5  ()ج(،)و(؛آیسیآرسی۲)۸اساسنامهمحکمهجزاییبینالمللی،ماده

.۱۵۶بینالمللیبشردوستانهعرفی،قاعدهحقوق
حکومتهاعضویتاساسنامهرومراحاصلکردهصرفنظرازاینکهآیا ۲۳6

بینالمللیمسؤلیتتحقیقتخطیبراساسقواعدعرفیحقوقباشندویاخیر،همهآنان

بینالمللیوقانونبینالمللیبشردوستانهحیناجرایحقوقبشرهایجدیاز

قواعدعملیاتدرمحدودهافغانستانرادارند.مالحظهکنیدآیسیآرسیمطالعه

.۱۵۸و۱۴۴،۱۵۷بینالمللیبشردوستانه،قواعدعرفیحقوق
۲۳۷S/2020/53 ۵۳،پاراگراف.
.۵۵همان،پاراگراف ۲۳۸
اتشاملگردیدهاست،صرفاًبهمقصداستفادهتعریفاتکهدرفصلاصطالح ۲۳۹

دراینگزارشمیباشد.
،گیراردموظفینیگفتگوهایبشردوستانهمللمتحدباگروهمسلح:رهنمودبرا ۲4۰

مکهاگومنوولبیسلر،دفترمللمتحدبرایهماهنگیکمکهایبشردوستانه

.۲۰۰۶)اوچا(،نیویارک،جنوری
تفسیررهنمودیدرموردمفهوماشتراکهمچنانمالحظهکنید:آیسیآرسی ۲4۱

بینالمللیبشردوستانه،آیسیآرسی،ژینو،حقوقبراساسهاجنگمستقیمدر

۲۰۰۹.
استفادهسالحدربرابرمحافظتافرادملکیافزایش"بوریجی،وبریهم،ام، 242

برایتحقیق اجندا یکپالیسیو ایجاد ساحاتپرنفوس: انفجاریدر درهای "

.۸۸۳،شماره۹۳،جلدبازنگریبینالمللیصلیبسرخ
؛ماشین ۲4۳ فصلدهم، شده، تعبیه منفجره مواد هایسرویسالحهایخفیفه،

قابلدسترسدرسایتذیل:۲۲۱-۲۲۰(صفحات۲۰۱۳کشنده؛)

-http://www.smallarmssurvey.org/publications/by 

  2013.html-survey-arms-type/yearbook/small
همان. ۲44
یازایننمونهایبدینسو،یوناماشماریاندکیازواقعاتناش۲۰۰۹ازسال ۲45

سویچدارراثبتنمودهاست.
،برای۲۰۱۴افرادملکیحفاظتمشاهدهکنید:گزارشساالنهیونامادرمورد ۲46

در اعضایحرکتهایخیزشمردمی ساختن شامل توضیحاتو تعریفاتو

سایتذیلقابلدسترساست:منازعهمسلحانهکهدر

 reports-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection
اسنادبینالمللیبرایقادرساختنحکومتهاتابتوانندسالحهایغیرقانونی ۲4۷

نراتشخیصوردیابیوقتوزمانوبهطریقمعتبرآدرکوچکوسبکرا

 تاریخ به متحد ملل عمومی مجمع شده تصویب ۸نمایند، ،۲۰۰۵دسمبر

A/CONF.192/15:قابلدسترسدرسایتذیل،

ents/smallarms2006/pdf/international_inshttp://www.un.org/ev

 trument.pdf
گرچهدراکثراوضاعوحاالتقتلهایهدفمندتخطیازحقزندگیبشمار ۲4۸

منازعهمسلحانه،ممکناستاینعملقانونیتلقیمیرود،امادرحاالتاستثنایی

بینقبشربینالمللیبشردوستانهوحقوحقوقشودبشرطیکهاحکاممربوطهبه

احترامشدهباشد.مشاهدهکنید:مجمععمومیمللمتحد،چهاردهمیننشستالمللی

شورایحقوقبشر،موضوعسوماجندا،راپورگزارشگرویژهدرمورداعدام

"مطالعهدرموردوخودسرانه،فیلیپالستون.عالوتاً،صحرایییفراقانونی،ها

.دریوناما،بههدف۲۰۱۰میA/HRC/14/24/Add.6،۱۰."هدفمندقتلهای

همشاملمیشودکهقتلثبتدردیتابیس،درکتگوریقتلهایهدفمندقضایای

درآنشخصقربانیقبلازکشتهشدنبرایمدتکوتاهدرتوقیفشخصمرتکب

میباشدواینتوقیفمنجربهاختطافنمیشود،اینبدانمعنیاستکهشخصیکه

لمشخصشدهاستتوسطافرادگروهمسلحمتوقف،هویتویبرایکشتنازقب

درهمانپوستهتالشی،اینشخصرابهقتلمی،اکثراًکنندهتثبیتوبعداًحمله

رسانند.
۲4۹  ()ج(،)و(؛آیسیآرسی۲)۸اساسنامهمحکمهجزاییبینالمللی،ماده

 .۱۵۶بینالمللیبشردوستانهعرفی،قاعدهحقوق

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh
https://www.icccpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-7-Red
https://www.icccpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-7-Red
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2013.html
http://www.smallarmssurvey.org/publications/by-type/yearbook/small-arms-survey-2013.html
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf
http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf

