
1 
 

 

 اففانستان
 محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه

۲۰۲۰ سالگزارش   

وری  ۲۰۲۱فبر  
 کابل، افغانستان



 

امون محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه: گزارش سا  ۲۰۲۰النه پبر

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امون محافظت  ی های مسلحانه که در این گزارش به آن   از   این گزارش و تمام گزارش ها پیر افراد ملیک در درگیر

س یم باشد:  سایت اشاره شده است، در ویب   یوناما در ذیل قابل دسیر

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

 

افغانستان میان جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان،    صفحه نخست: سه ماه بعد از آغاز گفتگوهای صلح  

ی مسکونی کابل  از اثر اصابت چند راکت در منطقه  ۲۰۲۰دسمیر    ۱۲ه تاری    خ  بیک پرس از میان شیشه های که  

به سوی خانه یم رفت. شاخه خراسان دولت اسالیم عراقر و شام )شاخه خراسان   شکسته بود،  افغانستان  –

ی راکتر را که باعث کشته شدن یک مرد ملیک و مجروحیت دو تن دیگر شد، به داعش( مسئولیت این حمله

  ۲۱به تاری    خ    ی راکتر باالی کابل را که کمیر از یک ماه قبلرفت. شاخه خراسان داعش مسئولیت حملهعهده گ

ی به عهده گرفت. تن  ۵۰فرد ملیک و مجروحیت   ۱۰نومیر به وقوع پیوست و باعث کشته شدن   دیگر شد، نیر

 / هدایت هللا عامد  EPA-EFEعکس 

 

 

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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متحمل شدند،    ۲۰۲۰"این گزارش حوادث ناگواری را که افغان های ملیک در سال  

ثبت یم کند؛ این سایل بود که یم توانست افغانستان را به صلح نزدیک تر سازد.  

مذاکرات صلح  آنچه را ما شاهد بودیم، افزایش تلفات ملیک پس از آغاز  ف،  برخال

ی های  بود. ادامه  افغانستان در ماه سپتمبر  ن افراد ملیک در طول درگبر
ی جان باخت 

ی ها باالی زنان و اطفال که   ات این درگبر  ۴۳چند دهه مرگبار بوده است. من از تأثبر

 نگران یم باشم. ملل  ل یم دهد،  تشکیرا    ۲۰۲۰درصد کل تلفات ملیک در سال  
ً
عمیقا

ین راه برای   محافظت از افراد ملیک متحد همواره خواهان آتش بس به عنوان بهب 

ن مذاکره برای ختم جنگ  از مبر از طرف های درگبر یم خواهم که  بوده است. من 

 استفاده نمایند، دیگر وقت را تلف نکنند، و نگذارند که افغان های بیشب  به ناحق

 انن شوند."  قرب

 دیبورا لیونز 

 نماینده خاص رسمنشی ملل متحد برای افغانستان 

 کابل، افغانستان

 

 مانده است،  
 
"افغانستان کماکان ییک از مرگبار ترین محل در جهان برای افراد ملیک باق

ی های زمینن را د  در نتیجه یفرد ملیک    ۳۰۰۰چنانچه ملل متحد مرگ بیش از   رگبر

ن سال متوایل   افزایش در کشتار زنان را ثبت کرد  ۱۳و   برای هفتمتر .  ه است درصد 

من   و کارمندان همچنان،  نگاران  خبر  ، بشر حقوق  ن  مدافعتر زیاد  تعداد  از   
ً
مشخصا

رسانه ها که از آغاز گفتگوهای صلح در ماه سپتمبر به این طرف کشته شدند، تکان  

ی های مسلحانه بوده  خورده ام. این گزارش   بیانگر نیاز جدی و دوامدار قربانیان درگبر

 و نشان یم دهد که چه کارهای دیگر  
 
معنا دار به این نیازمندی ها باید    برای رسیدگ

انجام شود. خشونت های که در چند دهه باعث درد و آالم زیاد به مردم افغانستان  

نیل به صلح پایدار ادامه پیدا  شده، باید متوقف شده و اتخاذ اقدامات در راستای  

 کند." 

 بیچلیت مایکل

ی عایل ملل متحد برای حقوق برسی   کمیشیی

 سویسژنیو، 

وری ۲۰۲۱ فیر



 

امون محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه: گزارش سا  ۲۰۲۰النه پبر

4 
 

 ماموریت
امون محافظت  ۲۰۲۰گزارش سال   یئت معاونت های مسلحانه در افغانستان توسط بخش حقوق برسی ه ی  افراد ملیک در درگیر   از   پیر

ی )یوناما( ترت  را احتوا یم کند.  ۲۰۲۰دسمیر  ۳۱جنوری ایل   ۱یب شده و از ملل متحد در افغانستر

( شورای امنیت ۲۰۲۰)   ۲۵۴۳بخش حقوق برسی یوناما این گزارش را در چارچوب ماموریت یوناما در مطابقت با قطعنامه شماره  

 تالش ها جهت حصول اطمینان  به منظور نظارت از وضعیت افراد ملیک، بهملل متحد 
ی

از محافظت آنها، ]...[، هدف هماهنگ

، ]...[ و به منظور مس ی قانون اسایس جهت تروی    ج پاسخگونی اعدت در تطبیق کامل آزادی های اسایس و احکام حقوق برسی

ی الملیل که افغانستان عضو آن است، به ویژه مفاد در مورد بهره مندی زن ی شانافغانستان و میثاق های بتر ، ان از حقوق برسی

 . تهیه نموده است

وامدار به شورای امنیت در مورد وضعیت افراد نظارت و گزارشدیه داهمیت    ،( شورای امنیت۲۰۲۰)  ۲۵۴۳قطعنامه شماره  

ی های مسلحانه به ویژه در رابطه به تلفات افراد ملیک  را درک یم کند.   ملیک در درگیر

، روی دست أف کاهش تیوناما یک سلسله فعالیت ها را به هد ی های مسلحانه باالی افراد ملیک به شمول موارد آنر ات درگیر ثیر

د: نظارت مستقل و  خوایه به منظور تقویت دادبیطرفانه رویداد هانی که شامل مرگ یا مجروحیت افراد ملیک یم شود؛    یم گیر

ی های مسلحانه؛ و تدابیر جهت تروی      افراد ملیک    از   محافظت ی الملیل  حقوقج رعایت  متاثر از درگیر دوستانه بتر قواعد حقوق    ،برسی

ی الملیل    برسی  ی افغانستان  سایر  قانون اسایس و  ،  بتر  و مصئونیت فزیگ توسط تمام طرف های قوانتر
ی

به شمول رعایت حق زندگ

 . منازعه

ی عایل ملل متحد برای حقوق برسی )این    ( یم باشد. OHCHRگزارش شامل نظریات تخنیگ دفیر کمیشیی
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 میتودولوژی 
متداوم    تلفات افراد ملیک منسوب به طرف های درگیر در افغانستان را با استفاده از روش  قضایای  وناما ی  نسو،یبد  ۲۰۰۹از سال  

سال و گزارشدیه فراهم ساخته است. از سال  به که این روش زمینه را برای رویکرد تحلیل سال   ،به گونه منظم ثبت نموده است 

 با دفیر کمیشبدینسو، گزارش های ساالنه    ۲۰۱۲
ً
کا ی عایل ملل متحد برای حقوق برسی )مشیر ( به نرسی یم رسد. فعالیت OHCHRیی

ی الملیل صورت یم  های یوناما در رابطه به محافظت افراد ملیک مبتتی بر اصول دوستانه بتر ی الملیل و حقوق برسی حقوق برسی بتر

د، و میتودولوژی آن بر مبنای ا    ( میباشد. OHCHRیل ملل متحد برای حقوق برسی ) ی عا کمیشیی پذیرفته شده و نظریات و رهنمانی های دفیر  جرات گیر

موجودیت تلفات ملیک به این معتی نیست که نقضی صورت گرفته است، هرچند آمار بلند تلفات ممکن بیانگر موارد نقض یا 

 منعکس کننده موارد آسیب باشد. 

 یار های اثباتتثبیت تلفات ملیک و مع

در گزارشات  ی تلفات ملیک را  افراد ملیک، یوناما فقط موارد تأیید و تثبیت شدهت از  محافظبه منظور تهیه گزارش ها در مورد  

تلفات ملیک زمانی تحت عنوان موارد "تأیید شده" ثبت یم شود که، نظر به مجموع معلومانر که یوناما     1. خود شامل یم سازد

ی برسد که اسمرور و برریس ک  واضح و قناعت بخش وجود دارد که نشان یم دهد مدارک ناد و رده است، یوناما به این نتیجه گیر

یم ا افراد ملیک کشته ویا مجروح شده اند. به منظور تحقق این معیار، یوناما موجودیت حد اقل سه منبع متفاوت و مستقل را الز 

مانند   تثبیت کند،  را  تا وقوع رویداد  داند  ، شاهدان، کارمندان صیح، مقامات محیل، تیم  از سوی طرف ویداد  صدیق ر قربانی

ی، بزرگان محل و یا سایر موارد تا حد امکان، معلومات از اظهارات اولیه قربانیان و یا شهود صحنه و از تحقیقات در محل  .درگیر

یس به محل واقعه یم شود، همیشه حادثه جمع آوری یم شود. این گونه حقیقت یانر ها البته به دلیل موانع امنیتر   که مانع دسیر

عات، به ویژه از طریق شبکه های معتیر  ال ای از روش ها برای جمع آوری اطر این گونه موارد، یوناما بر مجموعهیست. دممکن ن

د. این ارزیانر مورد    اطالعاتعات متنوع اتکاء یم کند که اعتبار تمام این منابع و  با استفاده از یک سلسله منابع و اطال   قرار یم گیر

، دیجیتامدارک  روش ها شامل برریس   یل جمع آوری شده از محل حادثه از قبیل عکس ها وتصاویر ویدیونی و نوار های صونر

 های ملل متحد، اظهارات 
ی

بازدید از شفاخانه ها و مراکز صیح، گزارش های ریاست مصئونیت و امنیت ملل متحد و سایر نمایندگ

ی خود طرف های منازعه  و سای  دولتر   جمع آوری شده از سوی نهادهای غیر   اطالعاتدوم،  منابع دست   ر طرف های ثالث، و نیر

، قویم و گروه های به حاشیه رانده  ی با کسانی که به اقلیت های نژادی، مذهتر  از زنان و مردان و نیر
یم شود. یوناما با منابع  مختلفی

ری در گزارشدیه احتمال جانبداآوری نموده و  مشورت یم کند تا نظریات متفاونر جمع    هنال ی جامعه تعلق دارند، بطور فعاشده

مربوط به یک رویداد از لحاظ کمیت و کیفیت برای یوناما قناعت بخش نباشد،    اطالعاتهرگاه    هد. را به حداقل آن کاهش د

ه دعا نیم کند کیید ناشده گنجانیده نشده است. یوناما ایوناما رویداد متذکره را تأیید شده نیم داند. در این گزارش رویداد های تأ

شده در این گزارش کامل یم باشد، و این را یم پذیرد که شاید تلفات ملیک را با توجه به محدودیت های مرتبط با محیط آمار ارائه  

وع ویروس کرونا، کمیر از آنچه که عملیانر به ویژه با درنظر داشت چالش های اخیر نایسی از محدودیت ها فراراه تردد به دلیل شی

 د. زارش داده باشهست گ

 تماس با طرف های منازعه

یک یم سازد تا از دقت در گزارشدیه خود اطمینان أیوناما معلومات در مورد رویداد های ت یید شده را با طرف های منازعه رسی

ی به طرف های درگیر در منازعه کمک کند که ت ات عملیأحاصل نماید و نیر  درک کنند ان باالی مردمان ملیک را بهیر ات نظایم شثیر

ی را جهت محافظت بهیر از افراد ملیک اتخاذ نمایند. اگر یگ از طرف بتوانند به خ   تا   نموده و تدابیر
ی

سارانر که وارد کرده اند رسیدگ

لیک را روشن سازد، آنها ترغیب یم های منازعه معلومانر در اختیار دارد که یم تواند حقایق در مورد رویداد های شامل تلفات م 

ی برریس صحت و سقم موارد  ت را با یونامکه این معلوماشوند   یک سازند. یوناما درستر و اعتبار تمام معلومات موجود را حتر ا رسی

  تلفات ملیک ارزیانر یم کند. 

 
ی ثبت و تأیید یم کند. یوناما رویداد های که باعث  1   تخریب جایدادی های ملیک یم شود را نیر
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 محافظت از منابع

ی ثبت رویداد های تلفات افراد ملیک، یوناما احتیاط به خرج یم دهد  عمال  برابر احتما  در  که از منابع آسیب پذیر  حتر
َ
 تالقی ل ا

با آن منابع در اماکن  مصئون، انجام    مالقاتجویانه به سبب ارائه معلومات، محافظت کند؛ این تدابیر احتیایط یوناما شامل  

را   اطالعانر ی آن، منابع  مصاحبه با زنان در مطابقت با نورم های رایج اجتمایع و توقف روند حقیقت یانر در صورت که ادامه 

 .، یم شودازد اندبه مخاطره 

 نسبت دادن مسئولیت

ی مشخص به خرج یم دهد که طرف مسئول یک حادثه  تالشمنازعه یم باشند، یوناما نهایت    از آنجائیکه چندین طرف درگیر   

ت ها، این کار شاید همیشه مقدور  نماید. اما، به علت محدودیت های نایسی از محیط عملیا   ممکن تشخیص  حد  دقیق ترین  را تا  

وهای مختلف نظایم و یا   اطالعاتنابع اصیل  نباشد. برای مثال، م  کنند و یا میان نیر
شاید نتوانند طرف های مسئول را شناسانی

ی به عهده گرفته  گروهای مختلف مسلح در هر مورد تفکیک قایل شوند و شاید همیشه مس ی درگیر ئولیت رویداد از سوی طرفتر

وهانشو   به هردو طرف ویا د. یوناما هر مورد تلفات افراد ملیک را یا به نیر
ً
کا ی طرفدار دولت و یا به عنارص مخالف دولت و یا مشیر

ی نا مشخص وهای طرفدار دولت و عنارص  "به "عاملتر ی نیر ی های زمیتی بتر  مخالف دولت که در نسبت یم دهد. در قضیه درگیر

ی نسبت داد، یوناما مسئولیت را به ه   آن تلفات افراد ملیک را نیم توان ر دو طرف نسبت داده و تلفات ملیک به یک طرف درگیر

وهای طرفدار دولت و عنارص مخالف دولت"   ثبت یم کند. در مواردی که مواد انفجاری را تحت یک کتگوری مشخص بنام "نیر

 به یک و یا چند طرف منازعه نسبت باعث تلفات افراد ملیک یم گردد و مسئولیت آن را نیم  باقر مانده از جنگ  
ً
توان مشخصا

ی  ا شاید آن مواد از جنگ های قبیل برجای مانده باشد، در این صورت یوناما این گونه موارد تلفات ملیک را به  داد و ی "عاملتر

 .نامشخص" نسبت یم دهد

 تثبیت ملیک بودن قربانیان 

وهای میو   یم گوید که عضوی نیر
ورتیکه افراد سلح و یا عضو گروهای مسلح سازمان یافته نباشند. در صناما افراد ملیک به کسانی

کت کنند و کشته و یا زخیم شوند، یوناما مرگ و مجروحیت آنان را ب  در جنگ ها رسی
ً
ه عنوان تلفات ملیک ثبت نیم ملیک مستقیما

ی قسم، یوناما مرگ و م دوستانه بکند؛ همتر ی الملیل، افراد ملیک محسوب جروحیت افراد محافظت شده که مطابق حقوق برسی تر

ی در جمع تلفات اند نی که از میدان محاربه خارج شده نیم شوند، مانند رسبازا  ی کارکنان صیح و مذهتر قوت های مسلح را نیر و نیر

 رسیده اند، سن آنان را معیار قضا ناما در مورد ملیک یا جنگجو بودن میو   2کند. افراد ملیک حساب نیم  
ی

وت ردانی که به سن جنگ

 ارزیانر یم کندقرار نیم دهد. بلکه این گونه ادعا ها را براساس و 
در صورتیکه معلومات  .اقعیت های موجود در مورد هر قربانی

س نباشد، این گونه تلفات در گزارش احصائیه ی تلفات افراد ملیک گنجانیده نخواه   . د شدکاقی در دسیر

 تفاوت در آمار تلفات ملیک با طرف های منازعه

، ممکن است با آنچه که طرف های منازعه ثبت یم کنندکند    ا ثبت یمکه یونامما خاطر نشان یم سازد که آمار تلفات ملیک  نایو 

را پیوسته کمیر از یافته متفاوت باشد. یوناما دریافته است که طرف های منازعه آمار تلفات ملیک برخاسته از عملیات های شان 

تحلیل   از نقطه نظر یر از همه،  وری معلومات و مهمآ  های منازعه از نقطه نظر روش جمع  های یوناما گزارش یم دهند. طرف

 از یوناما عمل یم کنند. حقوقر شان از تعریف افراد ملیک متفاوت 

ی   دوستانه بتر یک به الملیل است، به کار یم برد. نظر به این تعریف، افراد مل یوناما تعریف افراد ملیک را که بازتاب دهنده حقوق برسی

وهای مسلح طرف   ایط منازعات مسلحانه داخیل، این کسانی گفته یم شود که عضویت نیر های منازعه را نداشته باشد. در رسی

د ی غیر وهای مسلح دولتر و نیر   شامل اعضای نیر
یافته اصطالح اعضای گروه های م  3منازعه یم شود.    طرفولتر سلح سازمان 

 به کسانی اطالق یم شود که عضویت
ً
شند در حالیکه اشخاص طرف های غیر دولتر را داشته با  شاخه مسلح یا نظایم    مشخصا

 
 به فصل چهارچوب حقوقر و تعریف افراد ملیک و "تلفات ملیک" در بخش اصطالحات مراجعه   2

ً
، لطفا   شود. برای معلومات بیشیر

ی الملیل صلیب رسخ ) 3 ی در مورد اصطالح مشارکت مستقیم در منICRCکمیته بتر ی الملیل، یم  (، رهنمود تفسیر دوستانه بتر ،  ۲۰۰۹ازعات طبق حقوق برسی
 .  ۳۲صفحه 
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شغول انجام سایر وظایف و یا خدمات برای طرف های غیر دولتر منازعه اند، اعضای گروه های مسلح سازمان یافته دیگری که م

ی کمیتهشمرده نیم شوند. طبق ر  ی الملیل صلیب رسخ در مورد اصطال هنمود تفسیر ح مشارکت مستقیم در منازعات طبق  ی بتر

دوستانه م ها و ماموریت های نظارنر حقوق برسی سازمان ملل متحد رعایت   حقوق برسی برسی ی ی الملیل، که از سوی برخی از میکانیر بتر

ی کننده در مورد عضویت یک شخص در یک گر شده است،   وه مسلح سازمان یافته این است که آیا این شخص "معیار تعیتر

."داری در گروه مسلح بر عهده دارد و وظیفه او شامل مشا وظیفه دوام  بنابراین،   4رکت مستقیم در منازعات یم شود و یا خیر

کیل آن گروه افرادیکه از یک گروه مسلح سازمان یافته به شکل سیایس، مایل، و یا به نحوی دیگری حمایت یم کنند ویل در تش

ی الم  مسلح سازمان یافته وظیفه محاربوی دوامداری را  دوستانه بتر لیل، عضو آن گروه  عهده دار نیستند، به مفهوم حقوق برسی

د مگر اینکه و تا زمانیکه مسلح سازمان یافته محسوب نیم شوند. به عنوان افراد ملیک، آنها در مقابل حمالت محافظت شده ان

 در مآنها 
ً
اکعات ناز مستقیما   5یم ورزند.  اشیر

نسبت به آنچه ش و هم در عمل  هم در سطح پالی  "افراد ملیک"ازعه تعریف مقید تری از  یوناما دریافته است که طرف های من

ی الملیل انعکاس یافته است بکار یم برند که این امر سبب شده است که بخش بزرگ تری از جمعیت  دوستانه بتر که در حقوق برسی

ند ملیک مورد ه  . یوناما پیوسته نگرانی  حتیایط و تناسب شده استو همچنان باعث عدم تطبیق کامل اصول تدابیر ا  دف قرار گیر

وهای طرفدار ه کار یم برند مطرح کرده و  ب  6ه طالبانا در مورد تعریف افراد ملیک کخود ر  ی نگرانی را در تماس های خود با نیر عتر

بیان کرده  
ً
مکررا ی  نیر ی   7است.   دولت  بتر دوستانه  برسی های حقوق  معیار  از  ملیک  افراد  تعریف  در  تفاوت  تدابیر این  روی  الملیل   

 منفی گذاشته و سبب شده است که طرف های منازعه آمار تلفات ملیک را کمیر از آنچه که یوناما  محافظتر کیل از افراد ملیک تاثیر 

 دهند.  ثبت یم کند، گزارش

 افغانستان  همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر 

رو  مورد  در  یانر  برریس های حقیقت  انجام  هنگام  در یوناما  و حوادث  ها  تحلیل رویداد  و  تجزیه  هنگام  و  ها  با   یداد  مجموع، 

 و همکاری یم کند. یوناما و کمیسیون   کمیسیون مستقل حقوق برسی افغانستان، به خصوص با تیم
ی

تحقیقات ویژه ی آن، هماهنگ

ک   ماموریت هایمستقل حقوق برسی افغانستان گاه گایه   در سال   .انجام یم دهند  به خصوص در مورد رویداد های مهم را   مشیر

گ را ، یوناما و کمیسیون مستق ۲۰۱۹ ول طالب  ل حقوق برسی افغانستان هیئت مشیر ان اعزام نمودند تا در مورد  به ساحه تحت کنیر

وهای ن ی الملیل در آن محلظتلفات ملیک برخاسته از حمالت نیر 8نماید.  تحقیق و برریس ایم بتر

 
 .  ۳۵ – ۳۳همان، صفحه   4
، قاعده   5 ی الملیل عرقی دوستانه بتر  .  ۶آی یس آر یس، مطالعه حقوق برسی
امون محافظت افراد ملیک مراجعه شود.   ۲۰۱۴سال گزارش (  ۷۴و )صفحه    ۲۰۱۳ارش سال گز (  ۳۲به )صفحه   6  یوناما پیر
امون حمالت هوانی در ولسوایل دشت ارخی والیت کندز،  گزارش ویژه به   7 ی  گزارش ویژه نرسی شد(، و    ۲۰۱۸)که در ماه یم    ۲۰۱۸اپریل    ۲مورخ  ی یوناما پیر

امون حمالت هوانی باالی   راجعه شود.  ( م۲۰۱۹تأسیسات پروسس مواد مخدر )اکتوبر  یوناما پیر
 همان  8
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 خالصه گزارش
در ماه  ی یک صلح واقیع یم دیدند.  را یک سال امیدوار کننده برا  ۲۰۲۰لیون ها افغان سال  بعد از چندین دهه جنگ، م

وری، توافقنامه     سپتمیر   در ماه  فغانستانامذاکرات صلح  و سپس  ء شد  امضا و طالبان  امریکا  ایاالت متحده  میان  ی  دوجانبهفیر

یهمان سال    متوایل در جریان تعطیالت قت  شت، اما دو آتش بس  مؤ در جریان سال ادامه دا  به شکل رسیم آغاز گردید. درگیر

ده صور و عید، به گونهد ماه اول سال، کاهشی در آمار تلفات افراد ملیک مشاهده گردید. برعکس، در   ۹ت گرفت و در  ی گسیر

ت جنگ سه ماه آخر سال، افرایش غیر عادی در آمار تلفات افراد ملیک مشاهده گردید که این وضعیت شاخص مهیم ماهی

یافت و امیدواری ها برای صلح پایدار را کاهش   سطح خشونت ها پایان  با تمرکز روی افزایش  ۲۰۲۰ال  داد. س  را نشان یم

 داد.  

 در جریان سال
ی

افراد ملیک را در مقابل آسیب های    ،در حالیکه کاهش در استفاده از بعضی از تاکتیک های مشخص  جنگ

از تاکتیک های دیگر باعث بود. برعکس، افزایش در بعضی  در سطح بهیر قرار داده    نایسی از جنگ به طور قابل مالحظه ی

ایش تلفات افراد ملیک گردید و در مجموع ارقام آسیب ها علیه افراد ملیک را باال ُبرد. به تعقیب توافق میان ایاالت متحده  افز 

مخالف دولت به خصوص مراکز شهرها توسط عنارص  و طالبان، یوناما کاهش تلفات افراد ملیک نایسی از حمالت بزرگ باالی  

ان تلفات  طالبان و  ی ی الملیل را به ثبت رسانید؛ به رغم آن،    همچنان کاهش در میر وهای بتر برخاسته از حمالت هوانی توسط نیر

از قتل های هدفمند توسط عنارص مخالف دولت، مواد  نایسی  افراد ملیک  تلفات  آمار  افزایش در  این کاهش تحت شعاع 

چنان تداوم سطح تلفات افراد   توسط قوای هوانی افغان و هم   ری توسط طالبان، حمالت هوانی نفجاری  تعبیه شده ی فشاا

، قرار گرفت.   ملیک در جریان جنگ های زمیتی

این که    را ثبت کرد مجروح(    ۵۷۸۵کشته و    ۳۰۳۵)  ملیک  افراد   تلفاتمورد    ۸۸۲۰، یوناما  ۲۰۲۰دسمیر    ۳۱تا    جنوری  ۱از   

ان تلفات    ۲۰۱۹در سال    ملیک   افراد   درصد کاهش را در مقایسه با تعداد تلفات  ۱۵رقم   ی ین میر
  ۲۰۱۳را از سال    ملیکو کمیر

 ۲۰۲۰در سه ماه آخر سال  ملیکافراد افزایش تلفات  اما  ،یوناما از این کاهش استقبال یم کندهرچند  . بدینسو نشان یم دهد

   ،استمصادف    ۲۰۲۰سپتامیر    ۱۲لح افغانستان در  ص   این امر با آغاز رسیم مذاکراتکه  به ویژه  
ً
ی نگرانی یم  مایه مشخصا

ی باری بود که یوناما بعد از آغاز ثبت سیستماتیک  تلفات افراد ملیک در سال  باشد  ، مشاهده نمود که آمار ۲۰۰۹. این اولتر

 از رب  ع  قبیل یم باشد. افزون
دهد که   ر آن، یافته های یوناما نشان یمب  تلفات افراد ملیک ثبت شده در رب  ع چهارم سال بیشیر

ی    ۲۰۲۰آخر سال  د ملیک در سه ماه  تلفات افرا درصد افزایش یافته که عامل اصیل   ۴۵،  ۲۰۱۹سال  زمان در  در مقایسه با عتر

توسط    ی آسیب ها علیه افراد ملیکاستفاده از مواد انفجاری  تعبیه شده و قتل های هدفمند یم باشد. افزایش نگران کننده آن  

ی  تاکتیک های که فضای وحشت و ترس را تشدید یم ب ی نگرانی یم مایه خشد و بخش های وسییع از جامعه را فلج یم کند، نیر

باشد. 
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ی درد  به افراد ملیک وارد شد، ادامه   ۲۰۲۰آسیب هانی که در سال  

ی مسلحانه است که مردم افغانستان در طول  و رنج نایسی از درگیر

ی مسلحانه چندین دهه متقب ل شده اند. درد و رنج نایسی از درگیر

د   همچنان ه بوده و توسط مردم در هر سن، هر جنس، هر  گسیر

اقتصادی   و گروه  روستانی    -قوم  مناطق  و  شهرها  در  اجتمایع 

ی مسلحانه باعث  احساس یم شود. فراتر از آسیب جسیم، درگیر

ی شده و بسیاری از افراد ملیک را ب  و فقر نیر
ه کمک های آسیب روانی

یس محدود به معارف و عدا  دوستانه و دسیر ی ها همزمان با تدابیر صیح ۲۰۲۰سته ساخته است. در سال لت واببرسی ، درگیر

 .9به وقوع پیوست ۱۹-گیر کوویدالزم برای بیماری همه

ین راه برای پایان دادن به   یتوقف    ،در افغانستانیک  افراد ملبه    آسیب روز افزونیوناما یک بار دیگر تأکید یم کند که بهیر    درگیر

دوستانه جهت   ملل متحد آنتونیو گوتریش همه را برای آتش بس    رسمنشی .  ر مذاکرات یم باشدرهگذاز    و توافق سیایس  ها  برسی

دوستانه و حفظ حیات   ۱۹-کوویدبا بیماری همه گیر     مبارزه ی برای توزی    ع کمک های برسی ک انسان هاست و نیر که دشمن مشیر

ده تدعوت متذ  10ر سطح جهان دعوت نمود. انسان ها د  12، کشورهای عضو 11هانوسط مردم در رسارس جکره به طور گسیر

 پشتیبانی گردید. حمایت و  13متحد  و شورای امنیت ملل

 از طرف های درگیر در جنگ  افغانستان خواستند که روی یک آتش بس توافق کنند تا یک فضای  
هم چنان، جامعه جهانی

مکرر حمایتش   سالیم افغانستان به شکلرحالیکه حکومت جمهوری ات گفتگوهای صلح ایجاد گردد. دمساعد برای موفقی

  را از آتش بس اعالم نمود، اما طالبان تمام درخواست ها برای آتش بس را به شکل سیستماتیک رد نمود. 

نوسانات  ،  ۲۰۲۰در طول سال   تلفات    یوناما  ان  ی میر با    افراد ملیکرا در  " هفته  ت ستحوال همزمان  ثبت کرد.  کاهش  یایس 

وری  ۲۹و طالبان در دوحه در  امریکا  ایاالت متحده  میان  امه  ای توافق نقبل از امض  خشونت ها" ، نشان داد که 2020  فیر

ی قدرت   ی درگیر ی و محدود  طرفتر ی  جلوگیر ی تصمییم اتخاذ نمایند.   را دارند افراد ملیک  آسیب به  ساختر  در صورتیکه آنها چنتر

 
 (. ۲۰۲۰ جون)  ۱۹-کوویدبیماری همه گیر   صیح در جریانتأسیسات  علیه مالت  گزارش ویژه یوناما را ببینید: ح  9
ویدیونی  10 گوترش    رسمنشی پیام  است   که،  ۲۰۲۰مارچ    ۲۳مورخ  آنتونیو  س  دسیر قابل  ذیل  لینک  کنید  در  مشاهده    :  را 
rehttps://www.un.org/fa/globalceasefi   
 /https://secure.avaaz.org/campaign/en/global_ceasefire_loc ببینید،  11
در لینک    و   کردند تیبانی  پش  ۱۹-کوویددر جریان بحران  متحد  امضا کننده از درخواست آتش بس ملل   ۱۷۰نگاه کنید که در آن    تحد م  اخبار ملل به12

س است:     /1066982/06/2020https://news.un.org/en/story ذیل قابل دسیر
 مراجعه کنید. متحد ( شورای امنیت ملل ۲۰۲۰)  ۲۵۳۲به قطعنامه  13

راه    ن ی کند که بهب    یم   د ی تأک   گر ی د   کبار ی   وناما ی 

واقع   ی برا  افراد    ب ی آس   ختم  به  افزون  روز 

و    ملیک  جنگ  توقف  همانا  افغانستان  در 

 باشد.    از رهگذر گفتگو یم   ایس ی توافق س 
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از   بعد ماه  سپس،  به  سطح مارچ  افزایش  مورد  در  ها  نگرانی   ،

یافت   زمانی   تخشون تعداد  که    14افزایش  از  فزایندهیوناما  ی 

را در اوایل   صیحو حمله باالی کارمندان و مراکز    افراد ملیکتلفات  

ی کوویدشیوع   ی سال، دو آتش در ادامه   15. ثبت کرد   ۱۹-همه گیر

( و عید قربان یم  ۲۶تا    ۲۴بس مؤقت در ایام عید سعید فطر )

وه گستآ   ۲  جوالی ایل  ۳۱) ی نیر افغانستان و    تر ای میل امنی( بتر

  . ایام بسیار کاهش داد در آن   را  ملیک    افراد  به ب طالبان آسی

صلح   ۱۲تاری    خ  ه  ب مذاکرات   
ً
رسما طالبان  و  افغانستان  اسالیم  جمهوری  از   

ی
نمایندگ به  مذاکره کننده  های  تیم   ، سپتمیر

ی  آن  بهبود نیافت. در سه ماه بعد    لیکافراد می قطر آغاز کردند. با این حال، وضعیت  ر دوحهافغانستان را د ، یوناما برای اولتر

ان تلفات افراد  بدینسو   ۲۰۰۹منظم تلفات ملیک در سال    ثبت بار از آغاز   ی چهارم سال   رب  عثبت شده ی    ملیک، افزایش میر

ی مدت در  با  افراد ملیک در مقایسه  درصد افزایش در تلفات    ۴۵دوره  سوم را ثبت کرد. عالوه بر این، این    رب  عنسبت به   سه  عتر

 ماه اکتوبررا نشان یم دهد.    16و قتل های هدفمند  تعبیه شدهمنفجره  مواد  ، به ویژه از طریق استفاده از  ۲۰۱۹ماه سال  

ین تلفات   ان تلفات   ، یوناما ومیر بوده است و در ماه ن  ۲۰۲۰در سال  نسبت به هر ماه دیگر    افراد ملیکشاهد بیشیر ی باالترین میر

وع  دیگر  ماه نومیر  سه با هر  مقای  را در   افراد ملیک   ثبت   17بدینسو   ۰۹۲۰سال    از   تلفات ملیک   قضایای  منظم  ثبتاز زمان رسی

 به عنوان ترور افراد ملیک   روبرو شدند ی از قتل های هدفمند مجموعهمردم با ، ماه دسمیر کرده است. در  
ً
ا   شموله بکه اکیر

ی اعضای ملیک خانواده   ئیهقضاه  قو ، فعاالن جامعه مدنی و کارمندان  ها   رسانه  کارمندان و کارمندان ملیک اداری دولت، و همچنتر

  18. های نظامیان، نامیده یم شد 

ین تلفات افراد ملیک را سبب شدند که    عنارص مخالف دولت را   ۲۰۲۰در سال    افراد ملیکتلفات    درصد کل    ۶۲کماکان بیشیر

ی افراد ملیکدر حایل که یوناما تلفات  د.  ل یم ده تشکی سان اشاخه خر   – شاخه خراسان دولت اسالیم عراق و شام   را به    کمیر

دولت که یوناما نیم تواند مسئولیت آن را  مخالفنارص  توسط ع افراد ملیک، اما تعداد تلفات هنسبت دادو طالبان  – داعش

   سال قبل دو برابر شده است. یسه با در مقا ،نسبت دهد مشخصبه یگ از طرف های 

 
را  14 ذیل  آدرس   

ً
work-and-enceviol-reduce-further-parties-calls-https://unama.unmissions.org/unama-ببینید:  مثال

-uropa.eu/headquarters/headquartershttps://eeas.e; and ceasefire-towards
for%20need%20the%20on%20Spokesperson%20the%20by%20Statement%20/Afghanistan:%76616page_en/omeh

;  ceasefire20permanent%20and%20immediate%20an%02 
 (. ۲۰۲۰ جون )  ۱۹-کوویدگیر  بیماری همه  علیه مراقبت های صیح در جریان گزارش ویژه یوناما را ببینید: حمالت   15
درصد افزایش در    ۴۵که این رقم  ه  را ثبت کرد  ( مجروح  ۱۹۰۱کشته و    ۸۹۱)   افراد ملیک تلفات    مورد   ۲۷۹۲، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱ا  اکتیر ت  ۱از   16

ی نشان یم دهد ،  ۲۰۱۹( در مدت مشابه در سال  مجروح   ۱۲۰۵کشته و    ۷۲۶)  مورد تلفات ملیک   ۱۹۳۱را در مقایسه با    افراد ملیک تلفات   . یوناما همچنتر

نایسی از قتل های هدفمند    افراد ملیکدرصدی تلفات    ۶۲  افزایشو   شده غیر انتحاریتعبیه  نایسی از مواد منفجره    افراد ملیک درصدی تلفات    ۶۹افزایش  
 ثبت کرده است.  ۲۰۱۹را در مقایسه با مدت مشابه سال 

مورد تلفات افراد ملیک    ۹۶۵، یوناما  ۲۰۲۰( و در نوامیر  مجروح    ۸۵۷کشته و    ۴۰۰)  افراد ملیک  مورد تلفات  ۱۲۵۷، یوناما  ۲۰۲۰در اکتیر سال   17
 ( را ثبت کرده است. مجروح  ۶۶۳کشته و   ۳۰۲)

ی یوناما خاطرنشان یم کند که   18 ی  تهیه این گزارش،    حتر   دیه   خارج از دوره گزارشاین مدت در  ادامه داشت. در حایل که    ۲۰۲۱  جنوریحمالت تا  چنتر
وی و اوایل    جنوری، در اواخر  د یر قرار یم گ مختلف    کنشگران ، توسط  حوادث از جدیدترین  ، اتهامات و انکار مسئولیت، به ویژه برای برخی ۲۰۲۱  فیر

د. در  طالبان ارتباط دارن  ، بشمولدولت   مخالف علتی شد. دولت گزارش داده است كه افراد دستگیر شده در ارتباط با برخی از این حمالت با عنارص  
ساخت های حیانر را محکوم کردند و تأکید کردند که ، آدم ربانی و تخریب زیر ر مأموریت دیپلماتیک در کابل ادامه ی ترو   ۱۵،  ۲۰۲۱  جنوری  ۳۱تاری    خ  

   :در لینک ذیل موجود است مربوطه بیانیهطالبان مسئولیت اکیر این خشونت های هدفمند را بر عهده دارد. 
   -vital-of-destruction-and-kidnappings-assassinations-of-continuation-on-https://af.usembassy.gov/statement

وری  ۱۱در  مراجعه  آخرین   وری. در اول  ۲۰۲۱  فیر ینک ذیل موجود  مذکور در لطالبان از مشارکت خود در این زمینه چشم پویسی کردند. بیانیه    ، فیر
یس ب  =42271https://alemarahenglish.net/?p است :   وری   ۱۱  تاری    خآخرین دسیر وری، یوناما   ۱۵(. در  ۲۰۲۱  فیر   کشتارگزاریسی در مورد    فیر

، روزنامه نگاران و   ی شامل آن موار گزارش مذکور  رسانه در افغانستان منترسی كرد،    رمندانکامدافعان حقوق برسی   دی است كه در قالب گزارشهمچنتر
از   ملیکمحفاظت  ی   افراد  تعیتر در  یوناما  توانانی  عدم  دلیل  منازعه    به  با  آن  در   رابطه  گزارش  این  است.  نشده  گزارش 

 unmissions.orghttps://unama.  س است.  قابل  دسیر

  سال آمار کشته شدن زنان را در    ن ی شب  ی ب   وناما ی 

  کشتار زنان ایل   چنانچه ه است.  کرد   ثبت   ۲۰۲۰

 زنان و اطفال    افت؛ ی   ش ی درصد افزا   ۱۳
ً
  مجموعا

 دهد.    یم   ل ی را تشک   تلفات ملیک   ل  ک   د  درص   ۴۳

https://unama.unmissions.org/unama-calls-parties-further-reduce-violence-and-work-towards-ceasefire
https://unama.unmissions.org/unama-calls-parties-further-reduce-violence-and-work-towards-ceasefire
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/76616/Afghanistan:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20need%20for%20an%20immediate%20and%20permanent%20ceasefire
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/76616/Afghanistan:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20need%20for%20an%20immediate%20and%20permanent%20ceasefire
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/76616/Afghanistan:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20need%20for%20an%20immediate%20and%20permanent%20ceasefire
https://af.usembassy.gov/statement-on-continuation-of-assassinations-kidnappings-and-destruction-of-vital-
https://unama.unmissions.org/
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طرفدار   وهای  سال  دو نیر در  چهارم    ۲۰۲۰لت  یک  باعث 

ملیک   افراد  مجروحیت(  و  )کشته  را    د  درص  ۲۵که  تلفات 

شدند. تعداد تلفات  افراد ملیک منسوب به  تشکیل یم دهد،  

ی الملیل به طور قابل توجیه کاهش یافته   وهای نظایم بتر نیر

 تمام تل
ً
فات منسوب به آنها در دو ماه اول سال  است و عمال

در بقیه ماه های سال پس از توافق ایاالت رخ داده است و  

 هیچ گونه تلفات افراد   ۲۹متحده و طالبان در  
ً
وری، تقریبا فیر

ی زمان، از  وها نسبت داده نشده است. در عتر ملیک به این نیر

ان تلفات    ۲۰۲۰آغاز کرده است، سال    بدینسو که یوناما ثبت منظم تلفات افراد ملیک را   ۲۰۰۹سال   ی ین میر
ملیک شاهد بیشیر

 از افزایش در تلفات افراد ملیک برخاسته از 
ً
وهای اردوی میل به شمول قوای هوانی افغانستان بود که عمدتا منسوب به نیر

ی های زمیتی نایسی یم شود.   و درگیر
 حمالت هوانی

ی ها باال ات مخرب درگیر در سال    ملیک  افراد درصد کل تلفات    ۴۳ی زنان و کودکان یم باشد که  یوناما همچنان نگران تأثیر

درصد  تمام تلفات افراد   ۱۳( یعتی  مجروح  ۷۵۶کشته و    ۳۹۰زنان ) مورد تلفات    ۱۱۴۶چنانچه    ،را تشکیل یم دهد   ۲۰۲۰

را دربر یم   در این سالدرصد  تمام تلفات افراد ملیک    ۳۰( یعتی  مجروح  ۱۸۵۹کشته و    ۷۶۰)مورد تلفات اطفال    ۲۶۱۹ملیک و  

د به این طرف، زنان باالترین   ۲۰۰۹از سال     از آغاز ثبت سیستماتیک تلفات افراد ملیک یعتی این جای نگرانی هست که    . گیر

 ۱۳در مقایسه با سال قبل    ۲۰۲۰به خود اختصاص داده، چون آمار کشته شده گان زنان در سال    ۲۰۲۰آمار قتل را در سال  

ی یوناما  ه است.  درصد افزایش یافت ، خاطرنشان یم    همچنتر وهای طرفدار دولت در  با ابراز نگرانی بیشیر    ۲۰۲۰سال  کند که نیر

  19شدند.  اطفالدولت باعث مرگ  مخالفاز عنارص 

ی ها    اطفالزنان و   هرچند   20آسیب دیدند.   بچه بازیتجاوز جنش و    بشمولاز طریق خشونت های جنش مرتبط با درگیر

یس محدود به عدالت و فرهنگ سک اما    شده اند،ری  گاانجرم  این اعمال   م و رسزنش قربانیان کماکان  دسیر چالش های  وت، رسی

ی اعمال ایجاد کرده استقابل توجیه را در راستای پاسخگو قرار دادن  ی چنتر  .مرتکبتر

چنان اده است. یوناما همیوناما ثبت موارد استخدام و استفاده از اطفال توسط طرف های منازعه به ویژه طالبان را ادامه د

و که یط    را تأیید کردهمواردی   مسئول استخدام و استفاده   ،دولت  طرفدار های میل امنیتر افغانستان و گروه های مسلح  آن نیر

فت های قابل مالحظه  اطفالاز   ی از استخدام و استفاده بودند. هرچند پیرسی ی توسط وزارت امور داخله برای توقف و جلوگیر

میل افغانستان صورت گرفته، یوناما همچنان   پولیسدام  ای محافظت از اطفال در مراکز استخر سن از طریق واحده از افراد زی

را در معرض استخدام و استفاده توسط   اطفال  ۱۹-کوویدنگران است که افزایش بیکاری و فقر به دلیل بیماری همه گیر  

ی هزینه های خانواده  ه آنها مجبور هستند طرف های منازعه قرار داده است، به خصوص به این دلیل ک های   تا برای تأمتر

     21. شان، در جستجوی کار باشند 

ان حمالت باالی   ی به ویژه در    ۲۰۲۰و کارکنان مربوطه توسط طرف های منازعه در سال    شفاخانه ها یوناما افزایشی را در میر

ی شیوع  دوم و چهارم سال ثبت کرده است. یوناما یکبار دیگر بر اهمیت    رب  ع محافظت از مراکز و کارکنان صیح به ویژه حتر

موانع قابل توجیه را که در حال حارصی برای ارائه مراقبت های   انتأکید یم کند. این حمالت همچن۱۹-کوویدوس همه گیر  ویر 

  
مورخ ه  ، حمل۲۰۲۰. یگ از وحشیانه ترین حمالت سال  کرده استد، تشدید  برای مردم در افغانستان وجود دار صیح    کاقی

 شفاخانه رساندایم كه چند مرد مسلح خود را به داخل آن  بود، هنگ  شهر كابل  ۱۳ناحیه  باالی یك زایشگاه در    یم  ۱۲
ً
ند؛ عمدا

 ملیک تلفات  مورد    ۴۶باعث  مذکور  ی  كرده و نارنجك پرتاب نمودند. حملهافراد ملیک شلیک  و باالی    به سمت زایشگاه رفتند 

 
  ۳۳۷، یوناما ۲۰۲۰در سال   19

 
وهای طرف شده  شتهطفل ک  . ه استرا به عنارص مخالف دولت نسبت داد  شده کشتهطفل   281دار دولت و را به نیر

جنش سوء استفاده یم شود.  بچه بازی یک عمل مضی است که بوسیله آن پرسها توسط مردان ثروتمند و قدرتمند برای رسگریم، رقص و فعالیت  20
وری   در کد جزای  نگاری شده است.  اجرای گردید، بچه بازی جرم ا  2018جدید که در ماه فیر

دوستانه برای  مراجعه کنید به:  21  (. ۲۰۲۰)دسامیر  ۱۹-اقدام جهانی علیه کووید، اطفالیونیسف، اقدام برسی

مصاحبه با قربانیان نشان یم دهد که تالش های 

ی توسط طرف های جنگ صورت   ن خییل ناچبر

ِر و  د تا رصن ارد شده بر قربانیان را تأیید و یم گبر

حقوق آنها را بعد از حادثه ی منجر به تلفات  

ام  بگذارد. افراد ملیک احب   

 



 

امون محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه: گزارش سا  ۲۰۲۰النه پبر

14 
 

بودند. تا هنوز هیچ جناخ مسئولیت این از آنها مادرانی بودند که تازه زایمان کرده  بسیاری ( شد کهمجروح ۲۳کشته و   ۲۳)

  ته است. حمله را به عهده نگرف

یس به معارف    اطفالاستفاده ی   ی  از حق دسیر ی های مسلحانه در سال    در اثر نیر باالی   تویژه به دلیل حمال   به  ۲۰۲۰درگیر

ی  مکاتب  از اثر حمالت مستقیم عنارص امر این  . با خطر مواجه شد ، و معلمتر
ً
 مکاتبتخریب  شمول ه ب لتدو   مخالفعمدتا

ی های هدفمند  و قتل تعبیه شدهمنفجره مواد از طریق آتش سوزی و   . ، صورت گرفت معلمتر

ات چشمگیر جنگ باالی حقوق اجتمایع، اقتصادی  ۲۰۲۰مصاحبه با قربانیان در سال    ۱۳۰یوناما از طریق بیش از   و  ، تأثیر

 قربانیان را ثبت کرده است. بسیاری از قربا
ی

در فعالیت های   شده بودند، قادر نبودند تا بیجا  که  شده  یان  مصاحبه  نفرهنگ

کت کنند و به دلیل از دست دادن    یا مذهتر رسی
ی

مواجه مشکالت مایل  با  ،  معالجه صیحهزینه های    و نفقه آور شان  فرهنگ

دست و پنجه نرم یم کردند، جسیم و آسیب روانی    از قربانیانی که با ناتوانی های  . این مسئله به ویژه برای بسیاریبودند 

 نهایت زیان بار بود. 

تلفات ملیک، طرف های منازعه اقدامات   عالوه بر این، قربانیانی که یوناما با آنها مصاحبه کرده، اذعان نمودند که پس از وقوع

تلفات و محا تثبیت  اندکاندک را برای پرداخت غرامت،  آنها روی دست گرفتند. فقط در موارد  از حقوق  جناح   ،فظت 

. اکیر قربانیان آگاه نبودند که آیا تحقیقات  ه اند مسئول با قربانی تماس گرفته و تلفات وارده را پذیرفته و یا عذرخوایه نمود

باوجود  .  نددریافت کردغرامت  نها  شده، جریان دارد یا خیر و تعداد اندگ آ  افراد ملیکی که باعث آسیب به  ر مورد حادثهد

ی حوادث از اهمیت زیادی برای شان برخوردار است و تمایل   دیدگان اظهار نمودند که عدمآن، بسیاری از آسیب   تکرار چنتر

ی صلح ابراز داشتند.    خود را برای تامتر

ین   نایسی از انواع مختلف رویدادها  افراد ملیک تلفات بیشیر
 از تلفات  ۲۰۲۰در سال  افراد ملیکتلفات  مویعجم تعداد در  یدرصد ۱۵کاهش 

ً
    عمدتا

 یها کیبواسطه تاکت افراد ملیک کمیر

دهحمالت    شموله  ب  دولت  مخالفتوسط عنارص    یحمالت انتحار   شود:   یم  نایسی   لیذ ی کاهش تلفات    گسیر افراد ملیک  و نیر

از   و حمالت هوانی توسط  نایسی  تلفا  یهانیر الملیل و همچنان کاهش  ی  ت در نتیجه عملیات های جستجو توسط نظایم بتر

وهای   ان فزاینده.  لتدو طرفدار  نیر ی ی حال، یوناما میر کرده  را ثبت    دولت  مخالفمنسوب به عنارص    افراد ملیک ی از تلفات  در عتر

قوع و   بهگفته یم شود،    افراد ملیکترور  آنچه که    شموله  بو قتل های هدفمند،    که در اثر مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری

وهای  نایسی از  د ملیک  راافتلفات    در   . یوناما همچنان افزایشپیوسته است ی های زمیتی توسط نیر میل افغانستان   اردویدرگیر

 کرده است.   ثبتهوانی افغانستان را   قوایو حمالت هوانی 

ی های زمیتی  بدینسو   ۲۰۱۶از سال   ی بار  ، درگیر ین  باعث    ۲۰۲۰در سال  برای نخستتر ان  بیشیر ی   ه است. شد  افراد ملیکات  تلفمیر

،  ۲۰۲۰دسمیر    ۳۱ایل    جنوری  ۱از   22.را به خود اختصاص داده استافراد ملیک  تلفات    لک درصد    ۳۶چنانچه این تاکتیک  

ی های زمیتی باعث   در مقایسه با سال  که افزایش اندگ را    هد( شمجروح  ۲۲۸۲کشته و    ۸۷۲)  ملیکتلفات    مورد   ۳۱۵۴درگیر

افزایش  یش  افزااین  .  نشان یم دهد  ۲۰۱۹ از  نایسی   
ً
اعمدتا ان کشته شدگان  ی میر باشددر  ملیک تلفات    23. فراد ملیک یم  افراد 

 از طریق استفاده از  برخاسته از  
ً
ی های زمیتی عمدتا در هاوان و راکت    ،سالح های غیر مستقیم مانند مریم توپخانه هادرگیر

 . ه استبه وقوع پیوستمناطق مسکونی 

افراد تلفات  دولت بیشیر از یک سوم    الفخمتوسط عنارص    انتحاریو غیر    انتحاری  ی نوعتعبیه شدهاستفاده از مواد منفجره  

( شد. این رقم مجروح  ۲۱۷۰کشته و    ۸۷۲)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۳۰۴۲را تشکیل یم دهد چنانچه این رویکرد باعث  ملیک  

ان تلفات    ۳۰کاهش   ی نشان یم دهد که   ۲۰۱۹با سال  وق الذکر را در مقایسه  نایسی از مواد منفجره ف  افراد ملیکدرصدی در میر

 مدتع
ً
ده و   حمالت  شمول به    انتحاریحمالت    اثر از  افراد ملیک  رصدی تلفات  د   ۶۴برخاسته از کاهش    ا . یم باشدپیچیده    گسیر

 
ین علت تلفات  تحاری و غیر انتحاریمواد منفجره تعبیه شده انه ترکیتر از  )استفاد  مواد منفجره تعبیه شده،  ۲۰۱۹تا    ۲۰۱۷از سال   22 افراد  ( مهمیر

 است. بوده  ملیک
ی های زمیتی ثبت کرد در اثر ( را ۲۲۹۵کشته و   ۷۶۶) افراد ملیک تلفات  مورد  ۳۰۶۱، یوناما ۲۰۱۹در سال  23  . ه استدرگیر
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از اثر  که  ملیک  افراد  . تعداد  شد   ۲۰۲۰در سال    افراد ملیکدرصد تلفات    ۲۶غیر انتحاری باعث    ی نوعمواد منفجره تعبیه شده

نشان   ۲۰۱۹سال    افزایش را در مقایسه با  درصد    ۴۳کشته شدند،    ۲۰۲۰سال  حاری در  غیر انت  ی نوعمواد منفجره تعبیه شده

 درصد کاهش یافته است.  ۱۰رویداد های مجروحیت افراد ملیک در حایل که  یم دهد 

 به نام "بمب وسایط باربری" یا "بمب ممنفجره جاسازی شده در وسایط نقلیه )که اک  مواد حمالت انتحاری و  
ً
ا  ر" یاد یم وتیر

ان بلند تلفات  شوند(   ی  برخاسته از شدت انفجار های بود که ساحه وسیع   افراد ملیکباعث میر
ً
در مناطق مزدحم شد که اغلبا

  حقوق ده از آنها طبق  شدند، هرچند استفا  استفاده  ملیکاهداف  و    افراد ملیکهمچنان علیه    منفجرهمواد  . این  یم کرد   را متأثر 

ی الملیل ممنوع   وع نظایم در مناطق پرجمعیت    علیهحتر اگر  مذکور    مواد .  شدیم بابتر شوند، یم توانند   استفادهاهداف مرسی

ات   ی  بدون تفکیک  تأثیر ش،داشته باشد و چنتر ی الملیل خوانده شده که ممکن جرایم   حقوقنقض جدی    رو  دوستانه بتر برسی

 محسوب گردد. 
ی

  جنگ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مواد انفجاری غی  انتحاری

 مواد انفجاری انتحاری

2

4.5

% 

3

% 

36

% 

34.

5% 

14

% 

8

% 
مین  جنگ های ز  

مواد انفجاری تعبیه شده ی 

 انتحاری و غی  انتحاری

 قتلهای هدفمند

 حمالت هوای  

ره باقی مانده از جنگمواد منفج  
ه  غی 

 تلفات افراد ملیک 3,154

 (مجروح 2,282 و کشته 872)

 

 تلفات افراد ملیک 3,042

 (مجروح 2,170 و کشته 872)

 

 تلفات افراد ملیک  2,296

و  کشته 727)  (مجروح 1,569

 تلفات افراد ملیک 746

 (مجروح 601 و کشته 145)

 

 تلفات افراد ملیک 1,248

 (مجروح 541 و کشته 707)

 

 تلفات افراد ملیک 693

 (مجروح 352 و کشته 341)

 (مجروح 291 و کشته 103) تلفات افراد ملیک 394

 تلفات افراد ملیک 289

و  کشته  140)  (مجروح 149

 تلفات افراد ملکی بر اساس نوع حادثه 
2020دسمبر  31جنوری تا    1 

8.5

% 

26

% 
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، استفاده از  غیر انتحارینوع  مواد منفجره تعبیه شده  از جمله  

ین مایه مواد منفجره تعبیه شده  بود؛ ی نگرانی نوع فشاری بیشیر

نسبت به سال   افراد ملیکدرصد  بیشیر تلفات    ۳۵چنانچه باعث  

 عامل تمام آن بود.  طالبان    وشد    ۲۰۱۹
ً
از بار دیگر    یوناما تقریبا

تا  لبان  اط خواهد  از  یم  شدهاستفاده  تعبیه  منفجره  نوع   مواد 

را   زمینهو    سازند متوقف  فشاری  قبیل    درین  را شان  تعهدات 

افغانستان استفاده یم  این مواد در  یادآوری یم کند. طوری که 

 بدون تبعشده  فعال  شود، توسط قربانیان  
ً
یض عمل یم و اساسا

کار یم کند. استفاده از    پرسونلی ماین های ضد  کنند و به مثابه

نقض   ها  سالح  ی  ی   قواعد چنتر حقوق  الم  بتر و  برسی  حقوق  لیل 

ی الملیل  دوستانه بتر  . یم باشدبرسی

  ۵۴۱کشته و    ۷۰۷)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۱۲۴۸، باعث  گفته یم شود   افراد ملیکترور  آنچه که  شمول  قتل های هدفمندبه  

 ۲۰۱۹یسه با سال  این حمالت را در مقانایسی از  تلفات افراد ملیک  تعداد  افزایش در  درصد    ۴۵شده که    ۲۰۲۰( در سال  مجروح

 ئیهقوه قضا، فعاالن جامعه مدنی و کارمندان  ها   رسانه  شمول کارمندانبه    افراد ملیک. این مورد شامل قتل عمدی  نشان یم دهد 

ی اعضایو کارمندان ملیک اداری دولت، و   افراد درصد از این تلفات    ۹۴اما  ونی  24.یم شود  های نظامیانخانواد  ملیک  همچنتر

( نایسی از  مجروح  ۳۰۲کشته و    ۴۵۹)  ملیکمورد تلفات    ۷۶۱. از این تعداد،  ه استدولت نسبت داد  مخالفرا به عنارص    ملیک

 25. نشان یم دهد ۲۰۱۹سال  در مقایسه با درصد افزایش را  ۲۲که   هنسبت داده شدقتل های هدفمند به طالبان  

درصد کاهش یافته است، که شامل تلفات   ۳۴یک توسط حمالت هوانی در مقایسه با سال قبیل  افراد مل، تلفات  ۲۰۲۰در سال  

ی الملیل بعد از توافق می   ۳۵۲کشته و    ۳۴۱)مورد تلفات ملیک    ۶۹۳ وهای نظایم بتر ان ایاالت متحده  مجروح( یم گردد. چون نیر

 از حمالت هوانی آنها    و طالبان حمالت هوانی شان را محدود نمود، تلفات افراد ملیک 
دهد.  درصد کاهش را نشان یم    ۸۵نایسی

 از حمالت هوانی در سال   ۷۶ افغان حمالت هوانی شان را افزایش داده و سبب  برعکس، قوای هوانی 
درصد  تمام تلفات نایسی

 از حمالت هوانی قوای هوانی افغان  شده است. یافته ه   ۲۰۲۰
درصد افزایش   ۱۲۶ای یوناما نشان یم دهد که تلفات نایسی

به این طرف،   ۲۰۰۹ت سیسمتاتیک تلفات افراد ملیک از سال  ه یوناما از آغاز ثب باالترین رقیم هست کآمار یافته است. این  

 ثبت نموده است.  

( شده  مجروح  ۲۹۱کشته و    ۱۰۳)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۳۹۴، بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ باعث    ۲۰۲۰در سال  

وک. این مهمات منفجر ناشده یا  هد نشان یم دسال قبل    با فات ملیک را در مقایسه  هش در تلدرصد کا  ۲۴که   بخصوص   میر

بقایای مواد   . رویدادها را تشکیل یم دهند، بسیار مضی یم باشد  نایسی از این نوع  افراد ملیکدرصد  کل تلفات    ۸۰که    اطفالبرای  

ی در "هفته وریت" در اواخر  ی کاهش خشونانفجاری از دوران جنگ همچنتر عید به   دو و در جریان دو آتش بس در ایام    فیر

. به منظور محافظت جنگ فعال وجود ندارد در زمانی است که    ا آسیب رساند و این نشان دهنده آسیب دوامدار حت  افراد ملیک

، نقشه برداری و خنث -در برابر آسیب  اطفالاز  وکه باید  ا شناسانی  .قرار داده شوددر اولویت سازی مواد منفجر ناشده و میر

 

 

 

 
ملیک در نتیجه حمله بر سایر افراد به شکل تصادقی متأثر  لیک هدف قرار گرفته و یا اینکه افراد این ارقام شامل تمام قضایای یم شود که در آن افراد م 24
 ه است. به واژه نامه مراجعه شود. شد
 . ه استقتل های هدفمند را به طالبان نسبت داد  در اثر ( مجروح ۲۳۸کشته و   ۳۸۸) مورد تلفات افراد ملیک  ۶۲۶، یوناما ۲۰۱۹در سال  25

منسوب به عنارص مخالف دولت    ملیک   تلفات 

  و قتل   ی انتحار   بر از انفجار مواد منفجره غ   نایسر 

  افراد ملیک   ترور هدفمند به شمول آنچه که    ی ها 

  که ی همان طور   افت ی   ش ی شود، افزا   خوانده یم 

ملیک  درگ   تلفات  از    نن ی زم   ی ها   ی بر برخاسته 

هوان    میل   ی اردو   ی وها بر ن  حمالت  توسط    و 

 .  افت ی   ش ی افغانستان افزا   هوان    ی وها بر ن 
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ی  به طرف های ملیکافراد نسبت دادن تلفات   درگیر
درصد   ۴۵که    هدولت نسبت داد  مخالفرا به عنارص    افراد ملیککل تلفات    درصد    ۶۲، یوناما    ۲۰۲۰دسمیر    ۳۱تا    جنوری   ۱از  

 .ه استشده دولت نسبت داد  فالمخدرصد آن به عنارص نامعلوم  ۹و  شاخه خراسان داعشدرصد به  ۸آن به طالبان، 

وهای   را به   افراد ملیکدرصد از تلفات    ۲۲شدند. یوناما    افراد ملیکدرصد تلفات    ۲۵باعث    ۲۰۲۰سال    دولت در   طرفدار نیر

وهای میل امنیتر  ی الملیل  ۱،  افغانستان    نیر وهای نظایم بتر  ۱گروه های مسلح طرفدار دولت و  درصد را به    ۱،  درصد را به نیر

 .  ه استنسبت داد دار دولتمتعدد طرفافراد نامعلوم یا گروه های ه را به داقیماندرصد ب

ی عنارص  نایسی ا  افراد ملیک درصد تلفات    ۹ ی های زمیتی بتر وهای    مخالفز درگیر که نیم توان   هدولت بود  طرفدار دولت و نیر

ی    طرف مشخصآن را به یک   وهای نظادرگیر درصد   ۲یم پاکستان باعث کمیر از  نسبت داد. حوادث فرامرزی منسوب به نیر

هیچ طرف نسبت داد و بیشیر شامل تلفات   را نیم توان به  افراد ملیکدرصد باقیمانده تلفات    ۲.  ه استشد  افراد ملیکتلفات  

 نایسی از بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ یم باشد.  افراد ملیک

 دولت   مخالفعنارص 

شدند که بیانگر   ( مجروح  ۳۵۷۴کشته و    ۱۸۸۵)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۵۴۵۹دولت باعث    مخالف ، عنارص  ۲۰۲۰در سال  

  افراد  درصد تلفات    ۱۵
بیشیر به دلیل   ۲۰۱۹در مقایسه با سال    تلفات افراد ملیکسال قبل بود. کاهش    در مقایسه با   ملیک کمیر

  تلفات  
 حمالت انتحاری بود. توسط افراد ملیک کمیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

% 

مخالف دولتعنارص نامشخِص   

گروهای مسلح طرفدار 

 دولت
1% 

وهای نا مشخص یا گروهای  نی 
 متعدِد طرفدار دولت

1

 طالبان 45%

 داعش 8%

22% 
وهای امنینی ا فغاننی   

1% 
وهای نظایم بی   الملیل   نی 

13

% 

ه های متقابل و غی   فی 

 تلفات افراد ملیک 3,960
 2,490 و کشته 1,470)

 (مجروح

 

 تلفات افراد ملیک 673
 (مجروح 460 و کشته 213)

 

 (مجروح 624 و کشته 202) تلفات افراد ملیک 826

 

 (مجروح 1,232 و کشته 674) تلفات افراد ملیک 1,906

 

 (مجروح 31 و کشته 89) تلفات افراد ملیک 120

 

 (مجروح 57 و کشته 50) تلفات افراد ملیک 107

 

 (مجروح 70 و کشته 28) تلفات افراد ملیک 98

 

  تلفات افراد ملیک 1,130
 (مجروح 821 و کشته 309)

 

 تلفات افراد ملکی توسط طرف های درگیر در جنگ 

2020سمبر د 31جنوری تا  1  
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و  ته  کش  ۱۴۷۰)مورد تلفات افراد ملیک    ۳۹۶۰یوناما  ،  ۲۰۲۰ل  در سا

کاهش  رقم در کل  . این  ه است( را به طالبان نسبت دادمجروح  ۲۴۹۰

 ۳۱که شامل    نشان یم دهد   ۲۰۱۹سال  با    در مقایسهدرصدی را    ۱۹

افراد ملیک  یم شوددرصد کاهش در   افزایش   . مجروحیت  در حالیکه 

تا حدی این کاهش را    اد ملیکافر شتار  در ک  یدرصد  ۱۳ی  نگران کننده

قرار   تاثیر  سال  تحت  در  افزایش  ۲۰۲۰داد.  مسئول  طالبان   ،۴۳ 

از  ، به خصوص  بودند   ۲۰۱۹مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری در مقاسیه با  کشته شده توسط    افراد ملیکدرصدی تعداد  

  تعبیهمنفجره    مواد و    فعال یم شود   قربانیان  توسط خود   یعتی موادی که  مواد منفجره تعبیه شده فشاریاستفاده از    طریق

که به قتل های هدفمند    افراد ملیک در اثر تعداد تلفات    ۲۰۰۲در سال  .  ر  مملو از موادنایسی از انفجار موت  ی  غیر انتحار   شده ی

درصد   ۷۹، یوناما    ۲۰۲۰افزایش یافته است. برعکس، در سال  درصد    ۲۲نسبت داده شده در مقایسه با سال گذشته،    طالبان

ی    ه استبه طالبان نسبت دادبشمول حمالت پیچیده  استفاده از حمالت انتحاری    در اثر را    افراد ملیکتلفات کمیر
ً
به    . عمدتا

ی های  در اثر  افراد ملیک تلفات  ،  خشونت مربوط به انتخابات  در زمان  ه طالبانب  افراد ملیکتلفات    نسبت دادن  دلیل درگیر

 26. فته استدرصد کاهش یا۱۰، در مقایسه با سال قبل ۲۰۲۰ال ن در سطالبا توسطزمیتی 

ی سال متوایل، یوناما به ثبت کاهش تعداد   . در  ه استادامه دادتلفات افراد ملیک منسوب به شاخه خراسان داعش  برای دومتر

که در   هنسبت دادعش  شاخه خراسان دا به  را  (  مجروح   ۴۶۰شته و  ک  ۲۱۳)  ملیک  مورد تلفات افراد  ۶۷۳، یوناما  ۲۰۲۰سال  

ی از نشان یم دهد. ی را درصد ۴۵کاهش   ۲۰۱۹مقایسه با سال  افراد ملیک توسط شاخه خراسان داعش در تلفات تعداد کثیر

ی از مردم و تلفات جمیع  منتج بهحمالت انتحاری  اثر   .  ه استرخ داد در کابل و جالل آباد  شلیک باالی جمع کثیر

ممکن که  ه  دولت ثبت کرد  مخالفعنارص  منسوب به    افراد ملیک  تلفاتحوادث    یشی را درزااف، یوناما  ۲۰۲۰سال    جریاندر  

 مخالف نامشخص   ارص  عنوان عن  تحت شاخه خراسان داعش نسبت داد. در عوض این نوع حوادث  آنها را به طالبان یا    نیست

  با  امر  . این  استدولت ثبت شده  
 ۱. از  استمصادف  عش  اسان داشاخه خر ادعای مسئولیت توسط طالبان و    ثبت کمیر

این عنارص  مجروح  ۶۲۴کشته و    ۲۰۲)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۸۲۶ناما  یو ،  ۲۰۲۰دسمیر    ۳۱تا    جنوری به  نامشخص   ( را 

 را نشان یم دهد.  ۲۰۱۹درصد افزایش در مقایسه با سال  ۱۵۸که   هدولت نسبت داد مخالف

اع مختلف از طریق استفاده از انو که  ه  ادرص مخالف دولت ادامه دبه ثبت حمالت توسط عناهمچنان    ۲۰۲۰در سال  یوناما  

ی مواد منفجره تعبیه شده انتحاری و غیر انتحاریمانند ترورها،    حادثه ، و همچنتر انسانی یا نر رحم  مجازات  ، آدم ربانی انه، غیر

 
 . ه استا به طالبان نسبت دادخشونت مربوط به انتخابات ر  در اثر ( مجروح ۳۲۱کشته و   ۷۰) ملیک مورد تلفات افراد  ۳۹۱، یوناما ۱۹۲۰در سال  26

  ی درصد   ۱۳  ی نگران کننده   ش ی افزا   وناما ی 

ت  توسط طالبان ثب   کشتار افراد ملیک   در را  

  ۳۱  افراد ملیک   ت ی مجروح   که ی کرد در حال 

 . افت ی   کاهش   درصد 

0

500

1000

تلفات افراد ملکی توسط طرف های جنگ بر اساس جدول زمانی

2020دسمبر 31جنوری تا 1

عناصر مخالف دولت نیروهای طرفدار دولت فیرهای متقابل غیره
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ی تحت عنوان اجرای   آمیر گرانی ن  که این امر مایه، صورت یم گرفت  قضانی موازیساختار    مجازات توسط یکمجازات تحقیر

، ئیهقوه قضاشامل حمالت علیه اعضای    کل عمدی مورد هدف قرار یم دادندد ملیک را به شحمالت که افرا  . این  خاص است

، روزنامه نگاران و  ، امدادگ صیحکارمندان و مراکز   دولت کار یم ملیک   است که برای اداره  افراد ملیکران، مدافعان حقوق برسی

، به ویژه جمعیت مسلمان شیعه، یت های مذعلیه اقل  شاخه خراسان داعشحمالت توسط    ثبت  به  انهمچنکنند. یوناما   هتر

ی به گروه قویم هزاره تعلق دارند   آنها نیر
 .ه است، ادامه داداقلیت مذهتر مسلمان صوقی  ؛ و کاقلیت مذهتر سی؛ که اکیر

وهای طرفدار دولت   نبر

وهای  ۲۰۲۰دسمیر    ۳۱تا    جنوری  ۱از   (  مجروح  ۱۳۹۰کشته و    ۸۴۱)  افراد ملیک تلفات    مورد   ۲۲۳۱ت مسئول  طرفدار دول، نیر

با سال قبل این کاهش عمدت  ۲۴  ،بودند که در مقایسه  یافته است.   درصد کاهش 
ً
تلفات    ا اثر   افراد ملیکبه دلیل کمبود  در 

وهای   ی الملیل و عملیات جستجوی نیر وهای نظایم بتر ایاالت    میان  ق نامهامضای تواف  دولت پس از   طرفدار حمالت هوانی نیر

وری، رونما گردیده است ۲۹ن در طالباامریکا و  متحده  . فیر

وهای امنیتر ۲۰۲۰دسمیر سال    ۳۱تا   جنوری  ۱از   کشته و   ۶۷۴)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۱۹۰۶  باعثافغانستان    و دفایع  ، نیر

ان تلفات  رقم مذکور  و  داشته  را    ۲۰۱۹درصد افزایش در مقایسه با  ۱۳مجروح( شدند که    ۱۲۳۲ ی  از سال  افراد ملیکباالترین میر

وع  نشان یم دهد   به این طرف را  ۲۰۱۶  به این طرف   ۲۰۰۹  سال    یعتی از   افراد ملیک سیستماتیک تلفات  ثبت  . از زمان رسی

یوناما، تلفات    توسط  اردوی  تعداد  به  ) افراد ملیک منسوب  افغانستان  افغانستان( در سال  قوای  بشمولمیل   ۲۰۲۰  هوانی 

ان ی وه های    بخش. سایر  تلفات بوده است  باالترین میر وهای   فات ملیک کمیر شدند، بشمولسبب تلافغانستان    ای امنیتر نیر نیر

و    ایاالت متحده   توافق نامه میان    پس از امضایباعث تلفات بسیار کمیر  ویژه اداره امنیت میل، که عملیات جستجوی آنها  

 طالبان شدند. 

( مجروح  ۳۱کشته و    ۸۹ )ملیک  لفات افراد مورد ت  ۱۲۰یوناما  

وهای ی المل  را به نیر این ، که  استه  یل نسبت دادنظایم بتر

دهد    ۸۵رقم کاهش   یم  نشان  را  ان درصدی  ی میر ین 
و کمیر

سیستماتیک یوناما در   ثبتاز زمان آغاز    افراد ملیکتلفات  

در دو ماه اول    به این طرف را نشان یم دهد.   ۲۰۰۹سال  

افتلفا،  ۲۰۲۰سال   توسط  ت  ملیک  هوانی  راد  حمالت 

وهای   ی النیر در سال مشابه با کل تلفات ملیک  ملیل  نظایم بتر

از آن،  شدند.    ۲۰۱۹ از امضای توافق نامهیعتی  پس   پس 

حمالت    در اثر   ملیک افراد  طالبان، تلفات    و ایاالت متحده    میان

وهای  ی الملیل متوقف شد.  هوانی نیر   نظایم بتر

ین ا( شدند که  مجروح  ۵۷کشته و    ۵۰)  افراد ملیکتلفات  مورد    ۱۰۷دولت باعث    مسلح طرفدار ، گروه های  ۲۰۲۰در سال  

تلفات    ۴۲رقم کاهش   در  با  درصد  مقایسه  نشان یم دهد   ۲۰۱۹سال  افراد ملیک در  تلفات  را  بهکمیر    افراد ملیک.   منسوب 

ی  وهای شاهتر وهای محافظت خوست و نیر  افراد ملیک عنوان شده است. تلفات    در   شن کاه دلیل اصیل ای  مستقر در پکتیکا   نیر

وهای    ینگران ادامه  یوناما همچنان  میل  حوادنر است که در آن نیر
ً
امنیتر افغانستان و گروه های مسلح طرفدار دولت عمدا

 شود.  یم خودرسانهحوادنر که منجر به اعدام های ، بشمول آسیب یم رسانند  افراد ملیکبه 

 

 

 

ب   ۲۰۲۰  سال  مل   ن ی شب  ی شاهد  تلفات    یک تعداد 

ن  به  )به    میل   ی اردو   ی وها بر منسوب  افغانستان 

ن  ثبت س هوان    ی وها بر شمول  زمان  از    ک ی ستمات ی ( 

  ۲۰۰۹سال    یعنن از   وناما ی توسط    ملیک افراد  تلفات  

  افراد   تلفات   کل   درصد   ۱۸  که   باشد   یم به این طرف  

 . دهد   یم   ل ی تشک   را   سال در این    ملیک 
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 پیشنهادات 
ی ها و تو أ ر دیگر تیوناما یکبا ی درگیر

ین افق سیایس به اساس گفتگوها جهت ختم جنگ بهیر کید یم ورزد که متوقف ساختر

ی ها پس از آغاز گفتگوهای صلح افغانستان و شیوع ویروس   از   راه برای محافظت افراد ملیک یم باشد. از آنجائیکه درگیر

ت منظور حمایت از تالش های شان برای محافظی منازعه به  برای طرف ها  کرونا ادامه یافت، یوناما پیشنهادات آنر را 

ی و کاهش آسیب به افراد ملیک، و رعایت مکلفی ی الملیل و    حقوقت های شان طبق  افراد ملیک، جلوگیر دوستانه بتر   قواعد برسی

، ارائه یم نماید:  ی الملیل حقوق برسی  بتر

 لت تمام عنارص مخالف دو 

 حم را متوقف کند؛یژه در مناطق مزد هر نوع مواد منفجره تعبیه شده به و  ی بدون تفکیک و نامتناسب از استفاده  •

( را در مناطق مزدحم متوقف سازند؛ •  استفاده از سالح غیر مستقیم )هاوان، راکت و بم دستر

 متوقف سازند، هدایات فوری و واضح   •
ً
امون وضعیت محافظت شدههدف قراردادن عمدی افراد ملیک را فورا  ی افراد ملیک پیر

نگ  کارمندانبه شمول   ، خیر
ی مکاتب، کمک کنندگان خ ملیک دولت، کارمندان قضانی ط مقدم، کارمندان مدد رسان  اران، معلمتر

ی حقوق برسی به شمول کمیسیون مستقل حقوق برسی را به تمام جنگجویان صادر نماید تا آنها وظایف شان را بدون  و مدافعتر

 ع و بدون آسیب انجام دهند؛مان

ی آزادی رسانه و آزادی بیان یم شود را أمت  یه رسانه ها و هر نوع اعمال دیگر که باعثد و حمله علهر نوع تهدی • ثر ساختر

 متوقف سازند؛

ی از استخدام و استفاده از اطفال را ادامه دهند، و از پاسخگونی  • امون جلوگیر   اتخاذ اقدامات جهت تطبیق رهنمود ها پیر

 فاده یم کنند، اطمینان حاصل نمایند؛فرماندهانی که اطفال را استخدام و است

ان پولیو را متوقف سازند؛ أ هدید باالی ت هر نوع حمله و ت • سیسات صیح و کارمندان صیح به شمول واکسیناتوران و کمپاییی

دوستانه به ویژه آنانی که  زمینه یس بدون مانع را برای کارمندان صیح و برسی  ۱۹  –در قسمت مبارزه با شیوع کووید  ی دسیر

 رزه یم کنند را فراهم سازند؛  مبا

معارف را متوقف سازند، و اطمینان حاصل نمایند که عملیات های نظایم مانع  لیه مکاتب و کارمندان  هر نوع حمله و تهدید ع •

یس اطفال به تعلیم و آموزش نیم شود؛   دسیر

ی ر و مجازات رفتا •  یا تحقیر آمیر
انسانی  متوقف ساز  علیهظالمانه، غیر

ً
 ند.  افراد را فورا

 طالبان

 است:   مخالف دولت ذکر شده که برای تمام عنارص   عالوه بر پیشنهادانر  •

انه،   حقوقاطمینان حاصل نمایند که تمایم رهنمودها و اوامر در مطابقت با   • ی الملیل به ویژه اصول پیشگیر دوستانه بتر برسی

ظور هدف قرار دادن عمدی افراد یا اهداف تناسب قرار دارند و آنانی را که حمالت بدون تفکیک یا حمالت به منتفکیک و  

ی الملیل قرار دارد،   حقوق  دهند، پاسخگو قرار دهند. تعریف "افراد ملیک" را که در همخوانی با  ملیک انجام یم دوستانه بتر برسی

ی طالبان که د، تطبیق حمالت علیه افراد ملیک و در مناطق مزدحم ملیک را منع قرار یم ده   تطبیق نمایند؛ اعالمیه های رهیر

ی و خودداری نمایند را به منصه نمایند؛ رهنمود هانی که به اعضای طالبان دس ی اجراء  تور یم دهد تا از تلفات ملیک جلوگیر

 نرسی و همگانی سازند.  بگذارند؛ و پالیش های محافظتر طالبان را 

واد منفجره تعبیه شده نوع فشاری که مانند  ی قربانی فعال یم شود مانند ممواد منفجره تعبیه شده که به وسیلهاستفاده از  •

 متوقف سازند و تعهدات قبیل مبتی بر عدم استفاده از ماین های ضد پرسونل را  ماین های ض
ً
د پرسونل عمل یم کنند را فورا

 د؛ رعایت نماین

نظایم و افراد ملیک را لیک را در معرض خطر احتمایل قرار یم دهد، به ویژه جابجانی اهداف  هر نوع فعالیت های که افراد م •

 متوقف سازند؛
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یس ماین  • دوستاناز دسیر ول خویش اطمنیان حاصل نمایند؛ پاکان برسی  ه در مناطق تحت کنیر

 به شکایات به شمول ارتباط •
ی

ی از تلفات افراد ملیک و رسیدگ ی این کمیسیون با م  فعالیت های کمیسیون جلوگیر سسانر ؤ رهیر

ی از ق رویدادها،  دارند را تقویت نمایند و عالوه بر تحقی  که در رابطه به تلفات ملیک فعالیت تمرکز کمیسیون باالی جلوگیر

ی الملیل را افزایش بخشند. حقوق تلفات ملیک منجمله از طریق آموزش جنگجویان در مورد  دوستانه بتر  برسی

وهای طرفدار دولت   تمام نبر

انه به شمول ارزیانر  برریس به موقع و جامع از طرزالعمل های تثبیت هدف و تدابیر  • مت ه در قسبه ویژ   هدف به شکل زنده پیشگیر

 ود وضعیت را انجام دهند؛ثریت و ارائه پیشنهادات برای بهبؤ عملیات های هوانی به منظور برریس م

ها و    برریس های بعد از عملیات و تحقیقات پس از ادعای مبتی بر تلفات ملیک را به هدف شناسانی انواع آسیب، بهبود عملیات  •

ی   عاملتر
م  نهانی سازی    تقویت بخشند؛  حصول اطمینان از پاسخگونی ی برریس تلفات افراد ملیک را در اولویت قرار دهند   جدید میکانیر

م از منابع مناسب برای اجراات مقتضی برخوردار یم باشد؛   ی  و اطمینان حاصل نمایند که این میکانیر

 از   سازند؛  کیرسی   شان  ارب قا  و   ملیک  انیقربان  با   را   آن  جینتا  و   دهند   شیافزا  را   ملیک  تلفات  یها  داد ی رو   امونیر پ  قاتیتحق  تیشفاف •

مساعدت   یعرضه  یبرا  شده  یبازنگر   ستمیس  قیتطب  ند؛یحاصل نما  نانیوارده اطم  یها  بیدر برابر آس  عی    ثر و رس ؤ م  ،کاقی   رامتغ

 یرس انیقربان یاز سو  د یجد یو ادعاها تقویق افتاده یقرار دهند تا به درخواست ها تیرا در اولو  انیها به قربان
ی

  د؛یر صورت گ دگ

ی یو پذ   مانند معذرت خوایه   مایل   یر غ  یغرامت ها  شیر یانواع ب تا اعتماد در جوامع آس  بیآس  رفتر  ده ید  بیدر نظر گرفته شود 

 اح
ً
 گردد.    اءیمجددا

 دولت افغانستان

وهای طرفدار دولت ارائه   که برای تمایم نیر
 شد:   افزون بر پیشنهادانر

امن  یوهایر ن • نظر یم  میل  تیخاص  به  از سرسد خا  را که  مراتب رسیمرج  ها  لسله  با جناح  و  دارند  قرار   خارخر   یدولت 

ول کامل ر   هماهنگ یم مسلح طرفدار دولت به شمول   یهاگرو   تمایم  دهد؛  قرار   میل  تیامن  عمویم  استیباشند، تحت کنیر

ی شاه   یوهایر محافظت خوست و ن   یوهایر ن    را   تر
ً
 ق یدق  زالعملر ط  طبق  را   ها   گروه  نیا  یاعضا  ا ی  کند   منحل  و   سالح  خلع   فورا

  ،انر یارز 
ً
 د؛ ینما افغانستان تر ی امن میل یوهایر ن صفوف شامل رسما

دوستانه ب  حقوق  تیکه باعث رعا  نی طرزالعمل ها  ر یو سا  ییر قواعد درگ   ،گیتاکت  یرهنمود ها • ی برسی حقوق  قواعد  و    الملیل  تر

ی برسی ب  یادعاها  تمایم  د؛ینما  تیرا تقو   سخگونی و پا  ت یشفاف  ،محافظت افراد ملیک  د. طرح و بهبود بخشا  ر   شوند   یم  الملیل  تر

دوستانه ب  حقوقو موارد نقض    ینقض حقوق برسی  ی برسی ی مأرا به منظور ت   الملیل  تر  قرار دهد؛   قیمورد تحق  ،یر یپذ  تیمسئول  تر

 به  عیوس  بیتخر   یساحه   یدارا  یها  سالح  گر ی د  انواع  و (  دستر   بم  و   راکت  هاوان،)توپخانه،    می مستق  یر استفاده از سالح غ •

 ، گیتاکت یرهنمود ها یرا در مناطق مزدحم متوقف سازد؛ به طرح و بازنگر  شود  یم پرتاب فضا  از  که  یمنفجره مواد  ولشم

  یمایمربوط به استفاده از هواپ  یطرزالعمل ها ر یو سا ییر قواعد درگ
ی

 ادامه دهد؛  جنگ

ان دمحافظت    یتالش ها برا •  در   ها   که یس  مذهتر   یها  تیاقل  و   عهیش  نمسلمانا  مانند   مذهتر   یها  تیاقل  همچنان  و   تی یرهیر

ی مدافع  ،یفرقه  حمالت  برابر   موجود،   تر یامن  و   محافظتر   یر تداب   تیتقو   قیطر   از   منجمله  ها   رسانه  کارمندان  و   برسی   حقوق  تر

ی کانیم تیتقو    از  نانی اطم حصول و  انه،یر شگیپ یها  میر
ی

ی متا و   هماهنگ  دهد؛  شیرا افزا دهید بیآس جوامع با  ارتباط تر

شده به شمول   هیمبارزه با مواد منفجره تعب  یها  اتیثر عملؤ م  یاجرا  امر   در   را   افغانستان  تر ی امن  میل  یوهایر ن   تیظرف  یاارتق •

 ق ی از تطب  نانیاطم  ی که دولت تمام منابع الزم را برا  د یحاصل نما  نانیاطم  ؛  ادامه دهد را    شده  هیمواد منفجره تعباستحصال  

ات ی کامل اسیر  دهد؛   شده اختصاص یم هیمنفجره تعب مبارزه با مواد  میل ییر

ها • ارز   برریس  یطرزالعمل  پول  یهاواحد   یها  تی فعال  د،ینما  تی تقو   را   سن  انر یو  در صفوف  اطفال   میل   سیمحافظت 

ش دهد تا نظارت بازدارنده را در پوسته ها و توقف استفاده از اطفال در    ییر جلوگبه منظور    تر یامن  یافغانستان را گسیر

ی توسط منسوب یمحاربو یر غ و  یمحاربو   فیوظا    ند؛یر دست گ یافغانستان رو  تر یامن میل یوهایر ن تر
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ی کانیم •    که  اطفایل   مجدد   ادغام  یبرا  ها   میر
ً
 میجرا  اتهام  به  کهیآنان  شمول  به  بودند،  وابسته  ییر درگ  یها  طرف  از   گی  به  قبال

 رد   افغانستان  میل  سیپول  اطفال  فظتمحا  یها  واحد   قیطر   از   که  اطفایل   و   دارند   قرار   فیتوق  تحت  میل  تیامن  به  مربوط

  ند؛ یر دست گ یرا رو  اند  دهیگرد

•  
 
  ه یعل  خشونت جنش  میدر برابر جرا  از پاسخگونی   د؛ینما  قیرا تطب  یشده در مورد بچه باز اصالح    ید جزااحکام مندرج ک

ل، استفاده اطفاتوسط پارلمان که استخدام  (  ۲۰۱۹طفال )سال  فظت حقوق اقانون محا  بیتصو   قیاطفال منجمله از طر 

ی کانیثر و مؤ م  قی تحق  قینموده، از طر   یرا جرم انگار   یاطفال و عمل بچه باز    استخدام کنندگانی   ا ی  نی آمر   یبرا   تر یتاد  یها  میر

  ان یقربان  یبرا  روانی   یها  تیاحم  تیتقو   قیشوند، و همچنان از طر   اطفال شناخته یماز  که مسئول استخدام و استفاده  

 . گردد حاصل   ننایاطم ،جنش  یخشونت ها

ن الملیل  وهای نظایم بتر  نبر

وهای طرفدار دولت:   افزون بر پیشنهادات ارائه شده برای تمایم نیر

 یدادهایرو   د مور   در   موقع  به  و   ق یعم  یها  انر یارز   یاجرا  به  قادر   مذکور   میرا ادامه دهند تا ت ملیک  افراد   تلفات  کاهش  میت  لیتمو  •

ش  را  می ت فیوظا و  شود، ملیک تلفات  فراهم گردد؛  آموزیسی  ناتیتمر  در  ییر سهمگ ی برا نهیزم تا  ند ه د گسیر

 در   که  هوانی   حمالت  انیجر   در   ژهیو   به  ملیک  تلفات  از   تا   شود   تیتقو   و   برریس  جامع  یگونه  به  موجود   گیتاکت  یپروتکل ها •

ا  هر   تحت  که  حمالنر   و   شوند   یم  اجراء  ند،یر گ  یم  قرار   حمله  تحت  که  تی یزم  یوهایر ن  از   تیحما  ی رو   ساتیسأت  ی باال   یطیرسی

  د؛یر صورت گ ی یر شوند، جلوگ دست گرفته یم

 ر ی سا  و   هوانی   حمالت  نایسی   ملیک  تلفات  یادعا  از   پس  تیشفاف  از   و   دهند   ادامه  را   اتیعمل  از   پس  قاتیها و تحق  برریس •

  پاسخگونی   فرهنگ  و   ابد ی  بهبود   انر یعمل  اجراات  شود،  شناسانی   بیآس  شیر یب  ی ها  نمونه  تا   ند ینما  حاصل  نانیاطم   ها   اتیعمل

 حاصل شود.   نانیوارده اطم بیدر برابر آس عی     ثر و رس ؤ م مناسب، غرامت پرداخت  از  و  کند،  دا یپ  جی    ترو 

ک   یها  اتیعمل از   برخاسته  تلفات  نیکه ا  یبا همکاران افغان را در موارد  تلفات ملیک  یهادادیرو   برریس  یتالش ها برا •  مشیر

 دست   یرو   یراستا   در   افغانستان  دفایع  و   تر یامن   میل  یوهایر ن  به  را   شیر یب  یها  دتمساع  و   ها   آموزش  ند؛ینما  تیتقو   باشند،

ی  همکاران افغان   قی منجمله از طر   دهید  بیبا جوامع آس  ییر از جنگ فراهم کنند؛ و سهمگ  خسارات نایسی   ثر  ؤ م  انر یارز   گرفتر

 دهند؛  شیشده، افزا افراد ملیک ث تلفاتکه باع  یها داد یرا در رو 

راستا  دولتاز    تیبه حما • در  ملیک  ییر جلوگ  میل  شیپال  قیتطب  یافغانستان  تلفات  ها  قیاز طر   از  برنامه  مداوم    ی ارائه 

در   ژهیبه و   گیو تاکت  انر یعمل  ،شی افغانستان در سطوح پال  تر یامن   میل  یوهایر مربوطه به ن   یمنابع و مساعدت ها   ،آموزیسی 

ی تداب  یرو    ی انفجار   یهاسالح  م،یمستق  یر غ   یسالح ها  توسط  تلفات ملیکز  ا  ییر کاهش دهنده به منظور جلوگ  یر دست گرفتر

  یماهایو هواپ عیوس بیساحه تخر  یدارا
ی

 ادامه دهند.  ،جنگ

وهای ایاالت متحده در افغانستان  نبر

ی الملیل  وهای بتر  که برای تمام نیر
 .  لیست شده استافزون بر پیشنهادانر

  ک ی  یبرا  یمحاربو دوام دار     ی ها  تینداشته و نه به فعال  می مستقسهم    ها   ییر درگ   در   که  ی افراد  ییر گ   هدف  یها  شیپال •

ی آن ها با    دهند   یم  ادامه  مسلح  گروه دوستانه ب  حقوقرا به منظور همخوان ساختر ی برسی قرار   یو بازنگر   مورد برریس   الملیل  تر

 دهند. 
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 افراد ملیکاز بر گذار بر محافظت . عوامل سیایس و امنین  تاث۱
ی مسلحانه در   (  CoV-2جهانی و مذاکرات صلح، شدت گرفت. نوع )  یدر فضای همه گیر   ۲۰۲۰افغانستان در سال  درگیر

ی را بر بقیه جهان را    ۲۰۲۰، که از اوایل سال  ۱۹-ویروس کوویدسارز، عامل  ویروس   ی تاثیر متوقف ساخت، متأسفانه چنتر

ی های مسلحانه که به شدت مورد نیاز افراد ندین دهه جنگ  از چ   متاثر  منابع ناکاقی    ۱۹-ذاشت. کوویدگدر افغانستان ن  درگیر

ر ساخت.   ی یک راه حل سیایس  تمایل    اظهار،  در مقابلملیک بود را بیشیر متضی ی برای یافتر ی درگیر پایان دادن به   جهیتطرفتر

وع بحث های مربوط، لحظات  ی ها و رسی  ردم خسته افغانستان فراهم کرد. یتی مخوش برا برای درگیر

ین و   ۲۰۲۰در افغانستان،   جه یم تواند به عنوان سایل دارای پستر ها و بلندی های زیاد توصیف شود زیرا افراد ملیک به بهیر

ات قابل توجیه نایسی از اوضاع و   امنیتر و سیایس در رسارس کشور قرار گرفتند. در حایل که ایاالت متحده  تحت تأثیر تغییر

وری را به عنوان "هفته کاهش خشونت" اعالن کردند و سپس    طالبان به گفتگوهای خود ادامه دادند، و هفته اخیر  ماه فیر

وری    ۲۹توافق نامه ای در دوحه در   براساس مفادات مندرج از شد.  مذکور با امیدهای ضعیف آغامضا کردند، سال    ۲۰۲۰فیر

پالن ها    توافق شاملنان  همچ  استفاده شود،ستان براي تهديد امريكا يا متحدانش  طالبان اجازه نیمی دهند از خاك افغانتوافق

ایط    براي خروج  ی االفغانی  مبتتی بر رسی وع مذاكرات صلح بتر ی و پالن ها براي رسی وهاي امريكانی مباحث در مورد يك  به شمولنیر

ی س جامع و دائیمآتش ب  بوده است.   ، نیر

وری شو  ی را فراهم کرد " هفته کاهش خشونت" در ماه فیر ین م  که  اهد بیشیر ا حافظت از افراد ملیک هماننشان یم داد که بهیر

وع روند  مجددا افزایش یافتدوباره    27  افراد ملیک  در ماه مارچ  کشتار و مجروحیتمتوقف کردن جنگ است،   ، بشمول رسی

ی کووید  که که پس از افزایش  صیح    نظام خدماتده حمالت بر  نگران کنن ی را بر آن  ن  ای  ۱۹-همه گیر حمالت فشار بیشیر

 28ابراز داشت.  ۲۰۲۰ ناین باره در گزاریسی ویژه در ماه جو نی خود را در . یوناما نگراوارد کرد 

ی االفغانی   که برنامه هابرای  پس از آن، برای چندین ماه ، بشمول نهانی کردن پالن های آزادی هزاران  آغاز مذاکرات صلح بتر

فت نمود   زندانی  با تاکتیک هانی مانند حمالت انتحاری   مافراد ملیک بسیار ک کشیدند.    نفس راحت  ملیک  از افراد  ، بسیاری  پیرسی

ی امر موجب امیدواری برالتوسط عنارص مخا ی الملیل صدمه دیدند، و همتر وهای نظایم بتر  نیر
ی  ف دولت و حمالت هوانی

جوالی   ۳۱یم و از    ۲۶-۲۴در    29ن به ترتیبحرکت به سمت آینده ای روشن تر شد. دو آتش بس موقت عید فطر و عید قربا

ی داگست،    ۲ایل    طرفتر
ی را در مورد توانانی ی از آسیب رساندن به افراد ملیک درصورت تصمیم به  شواهد بیشیر ر امر جلوگیر

 انجام این امر، فراهم کرد. 

 

ی داخل قوس انداخته ی صلح در دوهه باید انداخته شود. در زیر تصویر متر ،    12ری    خ  شود) به تا  اینجا تصویر طرفتر سپتامیر

أت جمهوری اسالیم افغانستان طرف چپ و از ه شکل رسیم در دوحه ی قطر آغاز گردید. هیمذاکرات صلح افغانستان ب

ز.    ( طالبان طرف راست. عکس از ابراهیم القمری، روییر

ایط الز تی، پس از آنکه هر دو طرف به این ن۲۰۲۰سپتامیر    ۱۲بتاری    خ   شده   فراهمانی زندانیان  م، بشمول ره جه رسیدند که رسی

 است، تیم های مذا 
ی

 مذاکرات صلح افغانستان را در دوحه    کره کننده به نمایندگ
ً
از جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان رسما

پیش رفت مباحث، پس از آنکه عیل رغم  آغاز کردند. بحث های اولیه معطوف به توافق در مورد کار شیوه مذاکرات بود.  

ی مسلحانهتوسط  ور فزاینده ای  د ملیک به ط افرا ی درگیر  که منجر به کشته و زخیم شدن صدها شهروند   آسیب دیدند       طرفتر

 
جنوری و    در هرماه در  مورد تلفات ملیک ۴۰۰زخیم( را در مقایسه با  ۳۸۵کشته و   ۲۳۶مورد تلفات افراد ملیک ) ۶۲۱، یوناما ۲۰۲۰در مارچ  27

وری    ثبت کرد.  ۲۰۲۰فیر
 ۲۰۲۰جون ، ۱۹-ی کوویدهمه گیر   صیح درجریان  خدمات ویژه یوناما: حمالت به  گزارش  مراجعه شود به   28
مورد  ۹۷ یوناما ، ۲۰۲۰آگست  ۲تا   جوالی ۳۱و از  را ثبت کرد زخیم(  ۲۲کشته و   ۲۷)  مورد تلفات ملیک  ۴۹، یوناما ۲۰۲۰یم   ۲۶تا  ۲۴از  29

شاخه خراسان داعش  به زندان جالل آباد را ثبت کرده است که جوالی   ۲مورخ  حمله پیچیده  ، بشمولزخیم( ۵۸کشته و   ۳۹) تلفات ملیک 
و بقایای   مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاریزخیم( شد و  ۳۱کشته و   ۲۸)  مورد تلفات ملیک ۵۹باعث  ولیت آنرا بر عهده گرفت و این حملهمسو 

وع آتش ب  قبل از رسی
ً
 . گردید  مجروح( ۷کشته و   ۱۰) مورد تلفات ملیک  ۱۷منجر به س باقر مانده بود و مواد منفجره که احتماال
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، مذاکرات صلح افغانستان به شکل رسیم در دوحه ی قطر آغاز گردید. هیأت جمهوری اسالیم افغانستان طرف چپ و از    12به تاری    خ   سپتامیر

ز. از  طالبان طرف راست. عکس    ابراهیم القمری، روییر

ایط الزم، بشمول رهانی زندانیان  تیه این نپس از آنکه هر دو طرف ب  ،۲۰۲۰سپتامیر    ۱۲بتاری    خ   شده   فراهمجه رسیدند که رسی

 مذاکرات صلح افغانستان را در دوحه  
ً
 از جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان رسما

ی
است، تیم های مذاکره کننده به نمایندگ

پیش رفت مباحث، پس از آنکه عیل رغم  وه مذاکرات بود.  ند. بحث های اولیه معطوف به توافق در مورد کار شیکردآغاز  

ی مسلحانهتوسط  افراد ملیک به طور فزاینده ای   ی درگیر که منجر به کشته و زخیم شدن صدها شهروند   آسیب دیدند       طرفتر

لف دولت، یک  استفاده از مواد منفجره تعبیه شده توسط عنارص مخایق  ، عمدتا از طر گردید   ملیک در ماه های اکتیر و نوامیر 

. شاخه خراسان داعش مسئولیت بسیاری از حمالت مذکور را به عهده گرفت، که قسمت 30تصویر تاریک تر به وجود آمد 

ق افغانستان از دست داده و تمرکز خود را به انجام حمالت   ل خود را در رسی شدت زیاد در   با عمده ای از مناطق تحت کنیر

 کرد.  شدت پیدا   ۲۰۲۰حمالت مذکور در ماههای پایانی سال  کابل و سایر شهرها منتقل کرده است که

ی در هلمند و قندهار باعث بیجا شدن  هزاران   ل رسزمتر وهای امنیتر میل افغانستان برای کنیر ی طالبان و نیر ، جنگ بتر از اوایل ماه اکتیر

ده علیه نهاد های  ابل در اثر انفجار نایسی از اصابت راکت بدون تفکیک  ک  خانواده شد، و دو بار مردم در  تکان خوردند و حمالت گسیر

 ، ی شهر بامیان رخ داد  آموزیسی  صلح آمیر
ً
ی حادثه دارای تلفات جانی در والیت نسبتا ی شکل  .  31و اولتر تلفات افراد ملیک نایسی از    به همتر

با    . عالوه بر این، یافت   به طور نگران کننده افزایش  توسط طالبان در طول سال  یقتل های هدفمند و مواد منفجره تعبیه شده فشار 

ی الملیل و    توقف وجود   وهای نظایم بتر  نیر
وری که دیگر    ۲۹عملیات تالیسی قطعات خاص امنیت میل پس از  توقف  حمالت هوانی فیر

ی های زمیتی و حمالتاردوی میل افغانستان باعث افزایش تلفات افر نگردید،  عث تلفات افراد ملیک  با ،.  هوانی شد   اد ملیک در هنگام درگیر

ی بخواهند در خشونت کاهش    ها   تأثیر روزافزون همه اینها باعث شد که در حالیکه مذاکرات در دوحه جریان داشت، بسیاری از طرفتر

دوستانه را در اولویت مباحث خود قرار دهند. در حایل که    بس  مورد آتش  ایجاد کنند و بحث در  تیم مذاکره کننده جمهوری اسالیم برسی

 مشخص  اما  اید موضویع باشد که در صدر آجندا قرار داده شود،  اظهار داشت که این ب
ً
طالبان هنوز تا زمان انتشار این گزارش، رسما

 و گفتگو در مورد آتش بس هستند. آماده بحث  کدام مرحله  نکرده اند که در  

ی    کنند   بسیاری از آن به عنوان "ترور" افراد ملیک یاد یمیکه  افراد ملک  حتر در بحبوحه کشتارهای هدفمند  در  که موضو داغ  خیر

یگردید رسانه ها و جامعه مدنی   ی برای  ، پایان سال امید بیشیر ی تمایل طرفتر
ی دستیانر به یک توافق صل  را با واقیع پنداشتر ،   ح آمیر

ی طالبان و تیم های مذاکره کننده ج ایجاد کرد  کرات در مهوری اسالیم افغانستان در دوحه در مورد کارشیوه مذا . توافق نامه ای بتر

آن گفتگوها برای یک  اواخر ماه نوامیر حاصل شد و در اوایل دسامیر تبادل پیش نویس آجندا های پیشنهادی انجام شد، پس از  

 متوفق شد و قرار بود دوره مشاوره سه هف
ً
ی مربوطه موقتا  رس گرفته شود. از  ۲۰۲۱ی  جنور  ۶در  که گفتگوها   ته ای با رهیر

 
در مقایسه با دو ماه مشابه در سال   ۲۰۲۰نوامیر  ۳۰بر تا و اکت ۱از افراد ملیک نایسی از مواد منفجره تعبیه شده افزایش در تلفات درصد   ۶۳یوناما  30

 ثبت کرده است.  را  ۲۰۱۹
ی حمله تلفات جانی بود که توسط یوناما در والیت بامیان ثبت شد.  ،۲۰۰۹تماتیک در سال از زمان آغاز ثبت سیس  31  این اولتر
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ی مسلحانه . ۲    زنان و درگبر

ی مسلحانه به    زنان به شدت آسیب دیدند.   ۲۰۲۰مرگ، جراحت و خشونت جنش در سال    بشمولمختلفی    اشکالدر درگیر

ی مسلحانه را متحمل شدند که بر طیف وسییع از حقوق برسی  ات درگیر ی از تأثیر
ت و آنها بشمول آزادی گش  یزنان بار بزرگیر

یس به اساس جنس یا جنسیت، تاثیر منفی گذاشته   ، و حق عدم تبعیض بر قبت های صیح و عدالتآموزش، مرا  گذار و دسیر

کشته    ۳۹۰)  32مورد  1146درصد از مجموع تلفات افراد ملیک را نشان یم داد، که به    ۱۳، تلفات زنان  ۲۰۲۰است. در سال  

رانی است این . آنچه قابل نگ33 دهد کاهش را نشان یم  پنج درصد   ۲۰۱۹ل  در مقایسه با سا.این آمار  زخیم( یم رسد   ۷۵۶و  

وع ثبت سیستماتیکا ین  ۲۰۰۹توسط یوناما در سال    تلفات ملیک  ست که از زمان رسی   تعداد زنان مورد ثبت شده ای  ، بیشیر

ده درصد   ۲۰۲۰تعداد زنان کشته شده در سال    یم باشد، به این اساس  2020که در یک سال کشته شده اند، در سال   ی سیر

 نایسی از افزایش یافته ا 
ً
قتل های هدفمند و مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری است، در حایل که تعداد    ست، که عمدتا

 ، دوازده درصد کاهش یافته است. ۲۰۱۹در مقایسه با  ،زخیمزنان 

کشته    ۱۹۴)  انزنمورد تلفات    ۵۶۹ات زنانشده است که این رقم به  نییم از تلفسبب    ۲۰۲۰عنارص مخالف دولت در سال  

 ۶درصد و عنارص نامشخص مخالف دولت    ۹درصد ، شاخه خراسان داعش    ۳۴طالبان مسئول  .  یم رسد زخیم(    ۳۷۵و  

ی  درصد تلفات  ۱۴، یوناما  ۲۰۲۰. در سال  34درصد مسئول بودند   زنان را به عنارص مخالف دولت نسبت داد، دلیل   کمیر

 .35دت زنان در اثر حمالت انتحاری بو اصیل این امر کاهش چشمگیر تلفا

 

 
ی های مسلحانه   اطفالبه فصل    سالیک  ۱۸اناث کمیر از سن  ساله و باالتر از آن اشاره دارد. برای تلفات   ۱۸تلفات زنان به زنان بالغ،  32 و درگیر

 مراجعه كنید. 
 زخیم( را ثبت کرد.  ۸۵۷کشته و   ۳۴۵مورد تلفات زن ) ۱۲۰۲، یوناما ۲۰۱۹در سال  33
شاخه  زخیم( را به   ۷۶کشته و   ۲۹)  ان مورد تلفات زن ۱۰۵زخیم( را به طالبان،  ۲۵۴کشته و   136نان )ز  تلفاتمورد  ۳۹۰، یوناما ۲۰۲۰در سال  34

 دولت نسبت داد.    الف مخبه عنارص نامشخص را زخیم(   ۴۵کشته و   ۲۹ان )مورد تلفات زن ۷۴و  خراسان داعش
 دولت نسبت داد.  مخالفارص زخیم( را به عن ۵۱۰کشته و   ۱۴۸زن ) مورد تلفات  ۶۵۸، یوناما ۲۰۱۹در سال  35
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ُکشته و مجروح-تلفات زنان 
2020-2009دسمبر سال 31جنوری تا 1

ُکشته مجروح

وهای امنین   شلیک  هاوانمیل افغانستان به سمت طالبان  اردویردند و میل افغانستان حمله ک طالبان به نبر

م را مریم مذکور ]...[  اصابت کردبر خانه من  مریم هاوانکرد. یک  پش چهار ساله ام را کشت و من و دخب 

 چره رساند.  شفاخانهفریاد زدم و فریاد زدم. همسایه ها به شوهرم خبر دادند. او آمد و ما را به زخیم کرد. ]...[ 

ی بودم، نفس شفاخانه. در یط چند روزی که در ه بودبه ران، پا و سینه ام برخورد کرد کشیدن برایم دشوار  بسب 

 من بدهند، با پش من برابری نخواهد کرد.  بود ]...[ صادقانه بگویم، حن  اگر آنها تمام دنیای پر از پول را به

ی زمیتی با طالبانمیل ادر اثر شلیک مریم هاوان توسط اردوی قربانی زن  -  فغانستان در هنگام درگیر

 ۲۰۲۰جون  ۲۹بتاری    خ مصاحبه تلیفونی یوناما با قربانی 
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وهای طرفدار دولت مسئول  ۲۰۲۰  سالدر   درصد از    ۳۴زخیم( بودند که    ۲۵۱کشته و    ۱۴۰)  انمورد تلفات زن  ۳۹۱، نیر

وهای امنیتر میل افغانستان، به ویژه ا  ۳۱مجموع تلفات زنان را تشکیل یم دهد. یوناما   ردوی درصد از تلفات زنان را به نیر

ی ال36میل افغانستان نسبت داد وهای نظایم بتر وهای نامشخص طرفداملیل، گروه های مسلح طر . نیر ر دولت فدار دولت و نیر

وهای چندگانه، هر یک مسئول   وهای نظایم 37درصد تلفات زنان بودند  ۱یا نیر . در حایل که تلفات زنان نسب داده شده به نیر

ی الملیل در سال       ۲۰۱۹نسبت به سال   ۲۰۲۰بتر
ً
نستان مسئول افزایش درصد کاهش یافته است، اردوی میل افغا  ۸۴حدودا

تلفات زنان نایسی از حمالت هوانی    افزایش در درصد  ۱۴۰عمدتا به دلیل  ین افزایش  . ا  38درصدی تلفات زنان بوده است  ۴۳

 . 39بوده است ۲۰۱۹قوای هوانی افغانستان در مقایسه با سال 

ی نیر درصد باقیمانده تلفات زنا  ۱۶  مخالف دولت، تبادله آتش در وهای طرفدار دولت و عنارص ن به دلیل تبادل آتش بتر

 .40د منفجره جنگ به وجود آمده است امتداد مرز و بقایای موا

 

 

 
وهای امنیتر  ۲۳۸کشته و   ۱۱۹زنان ) مورد تلفات ۳۵۷، یوناما ۲۰۲۰در سال  36 میل افغانستان   اردویمیل افغانستان نسبت داد.   زخیم( را به نیر

 زخیم( بود.   ۱۹۷کشته و    ۱۰۳)   افراد ملیک  تلفات ورد م ۳۰۰مسئول 
ی الملیل،   ۲کشته و   ۲۱زنان ) مورد تلفات ۱۴، یوناما ۲۰۲۰در سال  37 وهای نظایم بتر زخیم( را به   ۵کشته و    ۲زن ) مورد تلفات ۷زخیم( را به نیر

وهزخیم( را به  ۶کشته و    ۷) مورد تلفات ملیک  ۱۳دولت و  گروه های مسلح طرفدار   نسبت داد.  ای نامشخص یا متعدد طرف دار دولت نیر
زخیم( را   ۳۱کشته و   ۵۶)  مورد تلفات زن ۸۷میل افغانستان و  اردویزخیم( را به  ۱۳۷و  کشته  ۷۳)  مورد تلفات زن ۲۱۰، یوناما ۲۰۱۹در سال  38

ی الملیل  وهای نظایم بتر  نسبت داد. به نیر
  مورد تلفات  ۴۲هوانی افغانستان در مقایسه با   قوایحمالت هوانی  در اثر زخیم(  ۵۸کشته و   ۴۳)  انزنمورد تلفات  101، یوناما ۲۰۲۰در سال  39

 ثبت کرد.  را  ۲۰۱۹زخیم( در سال   ۲۵شته و ک  ۱۷زن )
وهای طرفدار دولت و عنارص  تبادله آتش را به زخیم(   ۱۰۲کشته و   ۴۷زنان ) مورد تلفات ۱۴۹، یوناما ۲۰۲۰در سال  40 ی نیر دولت   مخالفبتر

وهای نظایم پاکستان و را زخیم(   ۱۸کشته و   ۶)  انمورد تلفات زن ۲۴.  ت دادنسب   عوامل  در اثر  زخیم(   ۱۰کشته و   ۳)  انمورد تلفات زن ۱۳به نیر
 .، نسبت دادنامشخص مربوط به بقایای مواد منفجره جنگ

 چهار عامل عمده ی تلفات زنان
2020دسمبر سال  31جنوری تا  1  

 تلفات جنگ های زمینی 
مجروح( 399کشته و  156)  

 

 یانتحار ریو غ یحارانت یتلفات حمالت مواد انفجار
مجروح( 179کشته و  81)  

 

هدفمند  یتلفات قتل ها  
مجروح( 85کشته و  85)  

 

  یتلفات حمالت هوائ
مجروح( 63کشته و  58)  

 

۵۵۵ 

۲۶۰ 

۱۷۰ 

۱۲۱ 

٪۴۸  

٪۲۳  

٪۱۵  

٪۱۱  



 

امون محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه:   ۲۰۲۰گزارش ساالنه پبر

27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، در شهر هرات، زنان افغان با حمل تابلوهای با شعار" ما صلح یم خواهیم"  آرزوی خود را برای ص  21به تاری    خ   لح اظهار داشتند. آنها گردهم آمدند  سپتمیر

ی دولت جمهوری اسالیم افغانستان و طالبان که به تاری    خ    تا از مذاکره صلح وع گردیده بود، حمایت کنند. عکس ا  12بتر  . EPA-EFE ز جلیل رضانی  سپتمیر رسی

ی  های زمیتی همچنان دلیل اصیل تلفات زنان بوده که باعث کشته و زخیم شدن نییم زنان ا ز مجموع تلفات زنان، شده درگیر

ی های زمیتی در سطح مشابیه با سال  ، تلفات زن۲۰۲۰است. در سال   زنان به طور  .  41باقر مانده است   ۲۰۱۹ان در اثر درگیر

مسخاص   ی های زمینیآسیب دیدند که    تقیم بشمول استفاده از گلوله های توب، هاوان و راکت ها،  از آتش غیر ی درگیر در حتر

 .  42نشی از آن استان یک سوم تلفات زن

، و تلفات زنان نایسی از این تاکتیک ها 43لفات زنان شد درصد از ت  ۲۳و غیر انتحاری سبب  مواد منفجره تعبیه شده انتحاری  

زنان   تلفات  . اما نگرانی ویژه این است که تعداد 44کاهش یافته است  ۲۰۱۹ه با تعداد ثبت شده در سال  درصد در مقایس  ۴۰

 . 45است درصد افزایش یافته ۵۹اری توسط طالبان ه تعبیه شده فشاز مواد منفجر  نایسی 

ی علت اصیل تلفات زنان قتل های هدفمند بود که تعداد تلفات زنان   بیش از سه   ۲۰۱۹در مقایسه با سال  نایسی از آن  سومتر

توسط عنارص    دم عامشلیک مریم ها باالی مر . این نوع حادثه شامل  46درصد از تلفات زنان را تشکیل یم دهد  ۱۵برابر شد و  

نفر دیگر زخیم شدند،   ۱۲زن کشته و    ۱۹ماه یم است که در آن    ۱۲  بتاری    خ ل  در کابدولت در یک زایشگاه    مخالفنامشخص  

تن دیگر زخیم    ۲۰زن کشته و    ۱۰نوامیر که در آن    ۲و ادعای حمله توسط شاخه خراسان داعش به پوهنتون کابل بتاری    خ  

 
ی   ۳۹۹کشته و   ۱۵۶)  انزنمورد تلفات  ۵۵۵ ، یوناما ۲۰۲۰در سال  41 مورد   ۵۲۴، یوناما ۲۰۱۹های زمیتی را ثبت کرد. در سال  زخیم( نایسی از درگیر

ی های زمیتی را  در اثر زخیم(  ۳۸۲کشته و   ۱۴۲)  زنانتلفات   .ه بود، ثبت کرد درگیر
ی  اثر را در زخیم(  ۳۰۵کشته و   ۱۱۵زنان ) مورد تلفات ۴۲۰، یوناما ۲۰۲۰در سال  42 ی زمتر  ثبت کرد. ، آتش غیر مستقیم در هنگام درگیر
 را ثبت کرد.  غیر انتحاری   در اثر مواد منفجره تعبیه شده انتحاری و زخیم(  ۱۷۹کشته و   ۸۱)  انزنمورد تلفات  ۲۶۰، یوناما ۰۲۰۲در سال  43
 را ثبت کرده بود.  ره تعبیه شده انتحاری و غیر انتحاری در اثر مواد منفجزخیم(  ۳۵۸کشته و   ۷۴)  انزنمورد  تلفات  ۴۳۲، یوناما ۲۰۱۹در سال  44
  مورد تلفات ۶۸بان در مقایسه با توسط طال در اثر مواد منفجره تعبیه شدهزخیم(  ۵۱کشته و   ۵۷مورد تلفات زنان ) ۱۰۸، یوناما ۲۰۲۰ در سال  45

 ثبت کرد.  را   ۲۰۱۹زخیم( در سال  ۳۲کشته و    ۳۶زنان )
کشته و    ۲۷زنان )  مورد تلفات ۴۶ا در مقایسه با قتل های هدفمند ر  در اثر زخیم(  ۸۵کشته و   ۸۵زنان ) مورد تلفات ۱۷۰، یوناما ۲۰۲۰در سال  46
است که به طور اتفاقر در هنگام هدف قرار   زنانی  شامل همهدف قرار دادن مستقیم و  شامل همثبت کرد. این ارقام   را   ۲۰۱۹زخیم( در سال  ۱۹

ی افراد   متاثر شده اند.  دیگر گرفتر
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لت ، زنان به دلیل حمایت از دو شدند، یم شود. عالوه بر این

افغانس دولت  در  کار  با یا  زن  پولیس  افرسان  بشمول  تان، 

ن اعضای  از  به یگ  قرابت  دلیل  به  یا  وهای  وضعیت ملیک،  یر

افغانستان میل  اغلب  امنیتر  دولت،  مخالف  عنارص  توسط   ،

 طالبان، کشته شدند. 

های  قتل  حوادث  ثبت  به  مستمر   طور  به  ی  همچنتر یوناما 

انسانی قصدی   غیر حمانه،  بیر های  مجازات  یا  اقدامات  ی تحقیر   و   و  تصمیمات   آمیر اجرای  عنوان  تحت  طالبان  توسط  زنان 

 در واکنش به تخیط از نورم های اخالقر یا جنسیتر مانند ساختارهای عدالت موازی آنها، ادامه داد. این قبیل حوادث غا
ً
لبا

ی روابط خارج از ازدواج، طالبان یکروابط خارج از ازدواج واقع شده است. به عنوان مث ساله را در   ۲۸زن    ال، به اتهام داشتر

ب   امر به معروف و نیه از   لوله کشتند. در مورد دیگر، رئیسگ خانه اش در شمال افغانستان در مقابل سه فرزند اش با رصی

ون    ۲۰منکر طالبان در ولسوایل یک والیت شمایل دو زن   بدون محرم )رسپرست هایشان    از خانه  شدنساله را به دلیل بیر

ون شده بود.   خاطر ند. یگ از این زنان به مرد( در بازار با شالق زد  دریافت مراقبت های صیح، از خانه اش بیر

ی  انهمچن  ،۲۰۲۰زنان در سال   مورد تجاوز به زنان توسط  ۴قرار گرفتند. یوناما     ها   مورد خشونت جنش مرتبط با درگیر

ورد سایر حوادث خشونت جنش  لومانر در م. یوناما مع47کرد و این حوادث را به طالبان نسبت داد  طرف های درگیر را تأیید 

ی دریافت کرد که به دلیل   . طالبان اظهار داشت که آنها در 48قابل تأیید نیست  قربانیانامتی و حفاظت از    نا مرتبط با درگیر

ی اظهار  ی اقدامات غیر اسالیم در صفوف"  حال تحقیق در مورد یگ از این حوادث هستند، و همچنتر   داشت که "مرتکبان چنتر

 .49طالبان وجود ندارد

 این ارقام بعید است که منعکس کننده مقیاس واقیع خشونت جنش مربوط به درگیر 
ً
ی در افغانستان باشد. نورم های عمیقا

خدمانر  و کمبود  بدنایم  لکه   ، ا  محافظه کارانه جنسیتر به کم گزارش شدن  محور  مواردکمک یم کند.  قربانی  ی  چنتر حتمایل 

یس زنان به عدالت  د  برای خشونتهانی سیر
ی همچنان کمرنگ و ضعیف است، زیرا بخش عدیل و قضانی  که برای این جنایات نیر

ان خسارات محدودی را ارائه داده استبسیاری   .50از زنان افغان تجربه یم کنند، فقط جیر

ی به زنان آسیب یم   ده تر، درگیر
ی در برخورداری آنبه طور گسیر ق نر شماری آنها تأثیر  ها از حقو رساند و از جنبه های کمیر

ی و ناامتی ، آزادی گشت و گذار زنان را ب یس  یم گذارد. به عنوان مثال، درگیر از ه شدت محدود یم کند، که به نوبه خود دسیر

ای مردساالنه عامل تشدید کننده بحساب محدود به آموزش، مراقبت های صیح و بازار کار را تضعیف یم کند. نورم ه قبل  

منیت و اکه مردان به طور معمول نفقه آور اصیل خانواده هستند، هنگایم که مردان کشته یا زخیم یم شوند،   میآید. از آنجا 

اجتمایع زنان ممکن است به شدت تهدید شود. بیجا شدگان داخیل و عودت کنندگان زن اغلب با آسیب -اقتصادی  وضعیت  

 .51ها و خطرات خایص روبرو یم شوند پذیری

 

 

 

 
ان را تأیید ک 47 ی یوناما پنج مورد تجاوز به دخیر ی های مسلحانه،  تحت عنوان اطفالرده است، به فصل سوم همچنتر خشونت  بخش ج.  و درگیر

 این گزارش مراجعه کنید. در  اطفال،جنش علیه 
ی هاد، خشونت جنش مرتبط با ملل متحرسمنشی گزارش   به:  بیشیر مراجعه کنید  معلوماتبه عنوان مثال برای     جون  S / 2020/487  ،۳، درگیر

۲۰۲۰ . 
ی اسناد ، در ۲۰۲۰اکتوبر ۲۵ز طالبان به یوناما در تاری    خ  نامه ای ا 49  . باشدموجود یم  دمات حقوق برسی یوناما بخش خ بتر
ان )دسامیر  تحت عنوان:  UNAMA / OHCHRگزارش   به 50

مرورکیل تحت  ( و ۲۰۲۰در جستجوی عدالت در جرایم خشونت علیه زنان و دخیر
دوستانهنیازهای  عنوان:  دوستانه ) ملل متحد در امور  (، دفیر ۲۰۲۰افغانستان )دسامیر  برسی  برسی

ی
 ( مراجعه کنید. OCHAهماهنگ

دوستانهنیازهای  مرورکیل تحت عنوان: به  51 دوستانه ) ملل متحد در امور  (، دفیر ۲۰۲۰افغانستان )دسامیر  برسی  برسی
ی

 .( مراجعه کنیدOCHAهماهنگ

درصد افزایش به  ۱۳تعداد زنان کشته شده با  

که رسیده است،   ۲۰۲۰باالترین رِکورد در سال 

 نایسر از قتل های هدفمند و م
ً
واد منفجره  عمدتا

 تعبیه شده ی غبر انتحاری است. 

 



 

امون محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه:   ۲۰۲۰گزارش ساالنه پبر

29 

ی مسلحانه . اطفال و در ۳  گبر

د و این کشور یگ از کشنده ترین مکانها برای اطفال در جهان است.  ی ها در افغانستان همچنان جان اطفال را یم گیر درگیر

یها   و در معرض آسیب  یم برند اطفال رنج دوامدار   ، مواد منفجره    ، بشمول کشتار و معلول شدن در اثر درگیر های زمیتی

ان  ، حمالت هوانی و اختطاف های منفجر نشد تحاری، بمب  تعبیه شده غیر   ه / بقایای مواد منفجره جنگ و ماین های زمیتی

ی و استثمار جنش قرار دارند  ی درگیر  و حمایتر توسط طرفتر
ی

ی در معرض استخدام و استفاده در نقشهای جنگ . اطفال همچنتر

که باعث آسیب رساندن   های  یستقیم و درگیر بازی قرار گرفته اند. بعالوه، اطفال به دلیل حمالت م و خشونت، بشمول بچه  

یس به آموزش و مراقبت های صیح   ی  به مکاتب، شفاخانه ها و پرسنل آنها یم شود، از دسیر  هم محروم ساخته یم شوند.  نیر

وهای طرفدار دولت و   وهای    نیر ی  زارش ساالنه رسمنشی در مورد  عنارص مخالف دولت در ضمیمه گهم نیر اطفال و درگیر

 .  52فات شدید علیه اطفال ذکر شده استانه بدلیل تخلهای مسلح

. ۲۰۱۹سال    اطفال در   را تشکیل دادند، مشابه به درصدی تلفات  ۲۰۲۰درصد از کل تلفات افراد ملیک در سال    ۳۰اطفال  

ی   ر  زخیم( را ثبت کرد که رقم مذکو   ۱۸۵۹کشته،    ۷۶۰اطفال )مورد تلفات    ۲۶۱۹، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱جنوری و    ۱بتر

ان  53را نشان یم دهد   ۲۰۱۹هش در مقایسه با  درصد کا  ۱۷ درصد از کل تلفات اطفال را تشکیل یم دادند در حایل   ۳۲. دخیر

 درصد را تشکیل یم دادند.  ۶۸که پرسان 

 

 
به   شاخه خراسان داعشها ؛  اختطافها و   شفاخانهو / یا   مکاتب ل[، حمله به طالبان به خاطر استخدام و استفاده، کشتار و معلول کردن ]اطفا 52

لیس محیل افغانستان برای استخدام و استفاده ]اطفال[  و میل افغانستان و پ یس وله و کشتار و معلول کردن  ]اطفال[ و و پخاطر استخدام و استفاد
 در لیست قرار گرفته اند. 

 زخیم( را ثبت کرد.  ۲۲۷۶کشته و   ۸۷۵)  اطفال تلفات  مورد  ۳۱۵۱، یوناما ۲۰۱۹در سال  53
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ُکشته و مجروح-تلفات اطفال 
2020-2009دسمبر سال 31جنوری تا 1

ُکشته مجروح

دیگر زخیم  طفل: "لطفا به ما کمک کنید." سپس دیدم که پشم و چهار می زدندبود. آنها فریاد  اطفال فغانگریه و 
رستارس بدنش خون بود. آب برداشتم و زخمهایش را شستم.  و ها وخیم بود. پشم را بردمشده اند. حال همه آن

اما او منتقل کنیم،  محل شفاخانهاو را به می خواستم . ه بودر، معده، قلب و ریه های وی زخیم شددر اثر انفجا
 ر به حرف زدن نبود. بعد از چند دقیقه درگذشت. وقن  او مرد، مستقیم به چشمانم نگاه یم کرد، اما قاد

 پدر پرسی که توسط بقایای مواد منفجره جنگ کشته شد -

 ۲۰۲۰سپتامیر  ۱۴با پدر قربانی بتاری    خ مصاحبه تلیفونی یوناما 
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تعداد تلفات اطفال توسط   ۲۰۱۹  قایسه به سالتوط عنارص مخالف دولت در مدرصدی تلفات اطفال    ۲۸با وجود کاهش  

سبب شده  درصد از کل تلفات اطفال را    ۴۲، عنارص مخالف دولت  ۲۰۲۰. در سال  54گران کننده است ها همچنان ناین گروه  

 درصد و عنارص   ۲درصد، شاخه خراسان داعش    ۳۶زخیم( منجر شد. طالبان    ۸۱۷کشته،    ۲۸۱طفال )   ۱۰۹۸، که به  اند 

 .55انددرصد مسئول تلفات مذکور  ۴لت ف دو مخال نامشخص 

 

وهای طرفدار دولت باعث  ۲۰۲۰ال  در س از کل تلفات اطفال شد  ۳۷، نیر  ۳۳۷تلفات اطفال )مورد    ۹۶۲  –ند  ه ادرصد 

وهای امنیتر میل افغانستان باعث  56درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان یم دهد  ۷زخیم(، که این رقم    ۶۲۵کشته،   . نیر

وهای نظادرصد از کل تلفات اطفال و به دنبال آنها    ۳۲ ی الملیل )نیر  ۱درصد( و گروه های مسلح طرفدار دولت )   ۲یم بتر

وهای    ۲. عالوه بر این، یوناما  57شدند تلفات اطفال  درصد(   طرفدار نا مشخص یا متعدد    درصد از تلفات اطفال را به نیر

 . 58نسبت داددولت 

اطفال  ۲۱ باقیمانده  تلفات  وها  درصد  نیر ی  بتر تبادل آتش  از  بقایای مواد   ی طرفدار دولت و عنارص نایسی  مخالف دولت، 

ی نسبت داد کداممنفجره جنگ و جنگ های مرزی است که نیم توان به    . 59طرف خاص درگیر

ین علت تلفات اطفال در سال   ی عنارص   ۲۰۲۰مهمیر ی های زمیتی بتر وهای طرفدار دولت بود که    درگیر مخالف دولت و نیر

کشته،   ۳۰۴مورد تلفات اطفال )  ۱۱۹۵میتی در مجموع منجر به  ی های ز درصد از کل تلفات اطفال شد. این درگیر   ۴۶اعث  ب

 
 دولت نسبت داد.  مخالف زخیم( را به عنارص  ۱۲۱۴کشته و   ۳۲۱)  ملیکتلفات  مورد  ۱۵۳۵، یوناما ۲۰۱۹در سال  54
شاخه  به  را  زخیم(  ۳۷کشته و   ۶)  مورد تلفات اطفال ۴۳زخیم( را به طالبان،  ۶۷۸کشته و   ۲۶۲)  مورد تلفات اطفال  ۹۴۰، یوناما ۲۰۲۰در سال  55

 سبت داد. دولت ن مخالفشخص زخیم( را به عنارص نام ۱۰۲کشته و   ۱۳) مورد تلفات اطفال ۱۱۵و  خراسان داعش
وهای  ۶۲۴کشته و   ۴۰۹)  ملیکتلفات مورد  ۱۰۳۳، یوناما ۲۰۱۹در سال  56  دولت نسبت داد.  طرفدار زخیم( را به نیر
وهای امنیتر  ۵۷۰و کشته  ۲۷۹)  طفال مورد تلفات ا ۸۴۹، یوناما ۲۰۲۰در سال  57   ۳۶) مورد تلفات اطفال ۴۶میل افغانستان،   زخیم( را به نیر

وهای  ۱۰و  کشته ی الملیل،  نظایم زخیم( را به نیر  دولت نسبت داد.   طرفدار مسلح    گروهایزخیم( را به   ۱۴کشته و   ۹)  مورد تلفات اطفال   ۲۳بتر
وهای  ۳۱کشته و   ۱۳)  مورد تلفات اطفال  ۴۴، یوناما ۲۰۲۰در سال  58  نامعلوم یا متعدد طرفدار دولت نسبت داد. زخیم( را به نیر
وهای طرفدار دولت و عنارص در اثر تبادله آتش میان زخیم( را  ۳۰۴کشته و   ۱۰۰)  مورد تلفات اطفال  ۴۰۴ناما ، یو ۲۰۲۰در سال  59   مخالفنیر

  ۴۷و    نامشخص مربوط به بقایای مواد منفجره جنگ عواملاز را نایسی خیم(  ز  ۷۷کشته و   ۳۱)  مورد تلفات اطفال  ۱۰۸. یوناما دولت ثبت کرد 
وهای  توسطزخیم(  ۳۶ه و  كشت  ۱۱)  مورد تلفات اطفال   ، ثبت کرد.  پاکستان  اردوینیر

  یانتحار ریو غ یانتحار یتلفات حمالت مواد انفجار
 مجروح(  475کشته و  168)

٪۴۶  

٪۲۵  

٪۱۲  

٪۱۱  

 تلفات کودکان یچهار عامل عمده 
 2020دسمبر سال  31تا  یجنور 1

ینیزم یتلفات جنگ ها  
 )مجروح 891کشته و (304 

  ری انتحاری و غیر انتحاریتلفات حمالت مواد انفجا
 مجروح( 475کشته و  168) 

 مانده از جنگ  یباق یلفات مواد انفجارت
 مجروح( 230کشته و  84)

  یحمالت هوائتلفات 
 مجروح( 153کشته و  146)

۵۹۱۱  

۶۴۳ 

۳۱۴ 

۲۹۹ 
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درصد کاهش نسبت به سال   ۲که رقم مذمکور    گردید زخیم(    ۸۹۱

یت قاطع این تلفات نایسی از شلیک 60را نشان یم دهد  ۲۰۱۹ . اکیر

مستقیم بوده است  .61غیر

سط عنارص مخالف دولت شده غیر انتحاری تو مواد منفجره تعبیه  

ی علت اص    ۵۱۷بود که باعث    ۲۰۲۰یل تلفات اطفال در سال  دومتر

که رقم مذکور    گردید زخیم(    ۳۶۷ه،  کشت  ۱۵۰مورد تلفات اطفال )

 .  62درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان یم دهد ۱۰

ی علت بزرگ تلفات اطفال در سال   مورد تلفات   ۳۱۴، یوناما  ۲۰۲۰نگ بود. در سال  قایای مواد منفجره جب  ۲۰۲۰سومتر

ثبت کرد. در حایل   ۲۳۰کشته،    ۸۴اطفال ) را  بقایای مواد منفجره جنگ  از  نایسی  این نشان دهنده کاهش    زخیم(    ۲۲که 

ای مواد منفجره اطفال همچنان به طور نامتناستر از بقایاما  ،  یم باشد   ۲۰۱۹نسبت به سال  اطفال  درصدی تعداد تلفات  

. اطفال  63راد ملیک نایسی از این مواد خطرناک را تشکیل یم دهد درصد از کل تلفات اف   ۸۰دند، که  مانده ازجنگ آسیب دیباقی

و سیع   استند فلز    ای  اغلب بقایای مواد منفجره باقیمانده از جنگ را پیدا یم کنند و فکر یم کنند که آنها اسباب بازی یا پارچه

از  بعد    کشته و زخیم کنند. اطفال که  فجر شوند، خود و افراد مجاور را روشند تا زمانی که منآنها بازی کنند یا بفیم کنند با  

، سایر آسیب های جدی و اعضای بدنبه دلیل از دست دادن    زنده یم مانند تماس با بقایای مواد منفجره جنگ   ، بینانی

ات مخرنر بر کیف -آسیب های روخ ، ، با تأثیر
 خود برس یم روانی

ی
 برند. یت زندگ

وهای ن  افغانستان و نیر
ی علت بزرگ مرگ و جراحاحمالت هوانی قوای هوانی ی الملیل چهارمتر ت اطفال بود که منجر  ظایم بتر

. در  64را نشان یم دهد ۲۰۱۹درصد کاهش نسبت به سال  ۱۲زخیم( شد که   ۱۵۳کشته،   ۱۴۶مورد تلفات اطفال ) ۲۹۹به 

شد. حمالت   وای هوانی افغانستان نسبت دادهخیم( به حمالت هوانی ق ز   ۱۳۵کشته،    ۱۰۳طفال )مورد تلفات ا  ۲۳۸کال  

ی الملیل منجر به   وهای نظایم بتر  نیر
درصد آنها در جنوری و    ۸۹زخیم( شد که    ۸کشته،    ۳۶مورد تلفات اطفال )  ۴۴هوانی

وری سال   وهای نامشخ  ، وانی . باقیمانده تلفات اطفال در اثر حمالت ه 65اتفاق افتاد  ۲۰۲۰فیر ت ص طرفدار دولت نسببه نیر

 داده شد. 

ی   مورد آن به طالبان و یک مورد به    ۱۸یم شد، را تأیید کرد که    اطفال  ۵۵ل  اختطاف اطفال را که شاممورد    ۱۹یوناما همچنتر

اه، طالبان یک  اکتیر در منطقه لش جوین والیت فر   ۸یک گروه مسلح طرفدار دولت نسبت داده شد. به عنوان مثال، بتاری    خ  

راه بودند، اختطاف کردند و آنها را به مکان نامعلویم برد. یک  برای دیدار پدر بیمار خود در  خواهر بزرگسالش را که    پرس و دو 

جوالی، در والیت رسپل، طالبان یک جوان و یک دخیر باردار را به اتهام  ۶د کشته شده آنها پیدا شد. بتاری    خ روز بعد، اجسا

ی رابطه  قانونی ربودند. دخیر داشتر مذکور توسط اعضای خانواده اش اد شد. اما، یک روز بعد دخیر  باردار در همان روز آز  غیر

مساری کل خانواده شده بود. شکنجه و کشته شد زیرا آنها معتقد بودند که او   باعث رسی

 تدوین پالییس و ایجاد پاسخگون  در رابطه به حفاظت از اطفال

غانستان جهت ر مطابقت با پالن عمل دولت افالیش حفاظت اطفال را د، وزارت امورداخله پ۲۰۲۰نوامیر سال   ۲۴بتاری    خ  

ی از استخدام و استفاده از افراد زیر سن قانونی و ضمائم   یت و خشونت جنش علیه اطفال، ولمربوط به قتل و معلجلوگیر

فراهم کرد. پالیش    و   ور داخله ارائهت تخنگ را به وزارت امراه اندازی کرد. یوناما هنگام تسوید پالیش مذکور، راهنمانی و حمای

 استفاده و خشونت جنش، بشمول بچه بازی یم باشد. ،ستخدامم مربوط به محافظت اطفال در برابر امذکور شامل احکا

 
ی های زمیتی ثبت کرد.  در اثر زخیم( را  ۹۴۴کشته و   ۲۷۱)  مورد تلفات اطفال  ۱۲۱۵، یوناما ۲۰۱۹در سال  60  درگیر
ی های زمیتی   استفاده از آتش غیر مستقیم در   در اثر زخیم( را  ۶۹۱کشته و   ۲۲۳)  مورد تلفات اطفال  ۹۱۴، یوناما ۰۲۰۲در سال  61 هنگام درگیر

 ثبت کرد. 
 را ثبت کرد. در اثر مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری زخیم(  ۴۲۸کشته و   ۱۴۷)  اطفال مورد تلفات  ۵۷۵، یوناما ۲۰۱۹در سال  62
 د. بقایای مواد منفجره جنگ را ثبت کر  در اثر زخیم(  ۲۹۰کشته و   ۱۱۳)  مورد تلفات اطفال  ۴۰۳یوناما   ،۲۰۱۹در سال  63
 حمالت هوانی ثبت کرد.   در اثر زخیم( را  ۱۳۰کشته و   ۲۱۱)  مورد تلفات اطفال  ۳۴۱، یوناما ۲۰۱۹در سال  64
وری    ۲۹تا   جنوری  ۱از  65 ی الملیل  بهزخیم( را  ۷ه و کشت  ۳۲)  اطفالمورد تلفات  ۳۹، یوناما ۲۰۲۰فیر وهای نظایم بتر  .نسبت دادحمالت هوانی نیر

اثر  در  نامتناسنر  طور  به  همچنان  کودکان 

یم  آسیب  جنگ  از  باقیمانده  منفجره  مواد 

د ملیک نایسر  درصد از تلفات افرا  ۸۰، که  د بینن

 از این مواد خطرناک را شامل یم شود. 
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ادعاهای سو  اقدامات دادخوایه خود جهت تحقیقات رسی    ع، مستقالنه و نر طرفانه در مورد  به  استفاده جنش    ءیوناما 

یک سلسله   ای  . در نتیجه مطرح گردید   ۲۰۱۹ال  اتهامات درین رابطه در اواخر س؛الیت لوگر ادامه داد  پرسان در مکاتب و 

اقدامات دادخوایه، لوی څارنوایل افغانستان یک کمیته را موظف کرد تا اتهامات درین رابطه را تحقیق نماید. یوناما همچنان 

ش  كرد. یوناما همچنان بدوستانه از كمیته مذکور حمایت    هنمانی در مورد رویكردهای اطفالبا كمكهای تخنیگ و را رای گسیر

ی  ت  اساحه صالحیت كمیته مذکور جهت تحت پوشش قرار دادن سایر والی تا کنون، کمیته تحقیق  نیر  ۲۱دادخوایه کرد. 

 و تعدادی از آنها را دستگیر کرد
 66محکوم شده اند سال حبس    ۲۲ایل    ۵به    مذکور مان  . برخی از مجر ه اند مظنون را شناسانی

ی ندارند(. در )هیچ یک از مرتکبان ارتبایط با ادارا ی درگیر منجر به   ۱۹-حایل که بیماری همه گیر کووید  ت آموزیسی یا طرفتر

وجود، لوی  تعطییل مکاتب و محدودیت های گشت و گذار شد که این امر به نوبه خود باعث کندی کار کمیته گردید، با این 

 ود درین رابطه ادامه داد. څارنوایل به تحقیقات خ

 ،گیالن  ولسوایلدر    انفجار تلفات اطفال در اثر 

،   والیت  ۲۰۲۰دسامبر  ۱۸غزنن

 ساعت  ۲۰۲۰دسامیر    ۱۸  بتاری    خ 
ً
، رخ   والیت،  گیالن  ولسوایل در نزدیگ یک ریکشا در منطقه آغو جان در  یک انفجار    ۱:۳۰، تقریبا غزنی

(    ۵پرس و    ۶)  طفل  ۱۱ساله و    ۱۸ن  داد. این انفجار منجر به کشته شدن یک جوا ی مختلف  در  دخیر ساله تا یک پرس    ۵از یک دخیر  سنتر

ی صدمات وارده به فروشنده ای را که راننده ریکشا   ۱۶ پرس(   ۵دخیر و    ۶دیگر )  طفل  ۱۱  به  صدمات وارده  و  بود   ساله شد. یوناما همچنتر

ی   سال را ثبت کرد.  ۱۱تا  ۶بود، همه بتر

 

نشان یم داد که ریکشا توسط یک مغازه دار    محل  دممر   معلوماتپخش شد.    حوادث مذکور   ار، دو روایت درباره بالفاصله پس از انفج

  جنگ با بقایای مواد منفجره    اطفال . گفته یم شود که  کرد راف روستاها سفر یم  رانده یم شد که برای فروش و خرید اقالم از اهایل به اط

د كه مغازه دار از خرید این مهمات ند، به مغازه دار نزدیک شده بودند. گفته یم شو بفروش  به او   کهنهکه یم خواستند به عنوان آهن  

ی وی و  خودداری كرده و مشاجره ا وهای شد نفجر شدن بقایای مواد منفجره جنگ  به وجود آمده كه منجر به م  اطفالی بتر . برعکس، نیر

لبان حمل یم کرده تا  مواد منفجره را از طا  و ریکشا  67بود   ریکشا د  انفجار خو نایسی از    اطفالمیل افغانستان اظهار داشتند که تلفات    امنیتر 

 . 68را محکوم کرد اطفالآنها را هدف قرار دهد. حمایت قاطع ناتو "کشتار نر رویه" 

 

ی و همچ  کرد تسلیت  ابراز  و  بوده  طالبان از طریق سخنگوی خود اظهار داشت که این حادثه به دلیل انفجار مهمات منفجر نشده   از   نتر

ی مردم خواست تا از احتیا ند و از چنتر   . 69 مواد دور بمانندط کار بگیر

 

ی یم توانند و باید، برای محافظت از    نشان یم دهد این حادثه   ی درگیر ی مسلحانه در افغانستان    اطفالکه طرفتر در برابر آسیبهانی که درگیر

ی انجایا سایر حادثه ه  شدهره تعبیه مواد منفجایجاد یم کند، چه در اثر بقایای مواد منفجره جنگ،   م دهند. ا، اقدامات بیشیر

 

ی از تلفات    اقدامات الزم را برای جلوگیر
ً
ی باید فورا ی درگیر ند شامل افزایش همکاری با تالش نانجام دهند. این موارد یم توا  اطفالطرفتر

وکه، و ه   از مریمو توافق در مورد مناطق دارای اولویت برای پاکسازی    ماین پایکهای   ی توقف استفاده از  های منفجر نشده و میر مچنتر

مستقیم  مواد منفجره با اثرات گ ده مانند سالح های آتش غیر دولت   مخالفعنارص    و عدم استفاده از مواد منفجره تعبیه شده توسطسیر

ستان، بسیار مهم است که این  د. به عنوان بخشی از بحث صلح نوپای میان طالبان و جمهوری اسالیم افغانندر مناطق پرجمعیت باش

د. ملیک، بشمول اطفالاز مردم  محافظتبا هدف اطمینان از  قدامات و اقدامات دیگر،ا  ، در اولویت قرار گیر

 

 
ی و مجازات را در این موارد تأیید نکرده است.   نوایل لوی څار توسط  معلوماتاین  66  گزارش شده است. یوناما هنوز به طور مستقل جزئیات دستگیر
   status/3https://twitter.com/TariqArian/3398815273924812801  مراجعه شود به صفحه توییر طارق آرین:  67
   /8819892110131513402https://twitter.com/NATOscr/status  مراجعه شود به صفحه توییر ناتو:   68
   status/33https://twitter.com/Zabehulah_M/1339961361368006658 مراجعه شود به صفحه توییر ذبیح هللا مجاهد:  69

https://twitter.com/TariqArian3/status/1339881527392481280
https://twitter.com/NATOscr/status/1340288198921101315
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1339961361368006658


 

امون محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه:   ۲۰۲۰گزارش ساالنه پبر

33 

ی مسلحانه -الف   استخدام و استفاده از اطفال توسط طرفهای درگیر
وهای امنیتر میل افغانستان و گروه های مسلح ط۲۰۲۰در طول سال   اطفال ادامه رفدار دولت به استخدام  ، طالبان، نیر

وهای لف دولت، اطفال را برای نقش ه دادند. عنارص مخا  استخدام و استفاده كردند. در حایل که نیر
 و خدمانر

ی
ای جنگ

ی از استخدام و استفاده از اطفال فت کرده اند، اما استفاده از اطفال    70امنیتر میل افغانستان به طور کیل در جلوگیر پیرسی

ان کمیر از اطفال ترای خدمات و اهداف جنش، و استپولیس میل افغانستان ب توسط   ی وی  فاده به میر وسط اردوی میل و نیر

، همچنان نگران کننده است.  
ی

 رسحدی و پولیس برای نقش های جنگ

ی   ر مناطق شمایل و  پرس را تایید کرد، که موارد بیشیر د  ۱۹۶  از   ، یوناما استخدام و استفاده۲۰۲۰دسامیر    ۳۱جنوری و    ۱بتر

قر کشور اتفاق   ک به پولیس    ۸پرس را به طالبان،    ۱۷۲ما استخدام و استفاده از  ونا. یافتاده اند شمال رسی نفر به طور مشیر

ولیس میل افغانستان  نفر به پ  ۵نفر به گروه های مسلح طرفدار دولت،    ۷محیل افغانستان و گروه های مسلح طرفدار دولت،  

وهای رس   ۴و   م است که موارد استخدام و استفاده از اطفال این نکته مهحدی اردوی افغانستان نسبت داد. توجه به  نفر به نیر

ده ای در افغانستان گزارش نشده با توجه به حساسیت های موجود و نگرانی های مربوط   به امنیت اطفال به طور گسیر

ی دام و استفاده از صدمختلف مبتی بر استخ  منابعیید نشده ای از  است. یوناما ادعاهای تا ی درگیر ها طفل دیگر توسط طرفتر

افظت اطفال، تاکنون نتوانسته است اکیر  ریافت کرده است، اما به دلیل چالش های ذکر شده و نگرانی های مربوط به محد

 آنها را تأیید کند. 

وقوع   ،ام و استفاده یک مثال از آسیب جدی به اطفال نایسی از استخد

وری   قر است  ۲۰۲۰حادثه ماه فیر هنگایم که   ؛در منطقه شمال رسی

استخدام طفل  تالش کرد  سه  طالبان  توسط  حمله  شده  یک  تا  ند 

ی   نامزدی را انجام دهند. در بتر
انتحاری علیه یک هدف در یک مهمانی

خود را  ای  راه، یگ از اطفال به طور تصادقی مواد منفجره تعبیه شده  

نتیجه آن خود طفل کشته شد  من و دو طفل دیگر فجر کرد که در 

 مجروح گردیدند. 

ی و جلو  ي از استخدام و استجهت متوقف ساختر فاده از افراد زیرسن، وزارت امور داخله از طريق واحدهاي محافظت از  گیر

ي حاصل کرده است. با استفا فت چشمگیر م ها، از اطفال در مراكز استخدام پولیس میلی افغانستان  پيرسی ی ده از این میکانیر

ی شد. یوناما گزارش   ۲۰۲۰نستان در سال  یس میل افغار سن )همه پرسان( از ثبت نام در صفوف پولمتقایصی زی  ۱۸۷ جلوگیر

 و حمایتر از سوی پولیس محیل افغانستان، پولیس میل و  های تأیید نشده ای را در مورد اطفایل كه در نقش  
ی

های جنگ

وهای امنیتر میل   ال  راننده جیی   طور کیل مانند پرسان که به عنوان محافظ و استفاده یم شوند، همچنان دریافت کرد که بنیر

مورد خشونت جنش بشمول بچه بازی قرار    این پرسان  ها و در پوسته ها کار یم کنند. در برخی موارد، ا گفته یم شود که

 گرفتند یا در معرض آن قرار دارند. 

ی برای محافظت، ادغاه مداوم از اطفال در پوسته های تالیسی پولچالش ها در مورد استفاد م مجدد یس و عدم وجود تدابیر

وهای مسلح یا گروه ها در ارتباط بودند، همچنان وجود دارد. عال و مح  با نیر
ً
، به نظر یم رسد افطت از اطفایل که قبال

ً
وتا

انهای ر زمینه استخدام و استفاده شده است. سازمباعث افزایش آسیب پذیری اطفال د۱۹-ظهور بیماری همه گیر کووید

ی الم دولتر مختلف، سازمانهای بتر ی، كه ممكن است با دیگر  منابعلیل و غیر ، افزایش بیكاری عمویم و فقر را به دلیل همه گیر

ی  معاش خانواده خود   افزایش استخدام و استفاده از اطفال مرتبط باشد، به یوناما تأیید كرده اند. بسیاری از اطفال برای تأمتر

ی بمجبور به جستجوی کار یم ناما از دولت یم خواهد تعهدات خود پیوندند. یو  شوند و یم کنند به صف طرف های درگیر

وهای امنیتر میل افغان  ۲۰۱۱پالن عمل    در  به طور کامل اجرا کند.   را   برای پایان دادن به استخدام و استفاده از اطفال در نیر

مهای کاقی برای پاسخگونی    یوناما خاطرنشان یم ی وهایا  کند که میکانیر  با نیر
ً
ارتباط   حی مسلگروههابه نیازهای اطفایل که قبال

وهای مسلح در  توسط  داشتند، کسانی که از حبس آزاد شده اند و کسانی که   یط مراحل استخدام به دلیل  هنگام  پولیس و نیر

 
 منسوخ شدو ، پ۲۰۲۰تامیر سپ ۳۰یس محیل افغانستان در ولبودجه پتمویل پس از پایان  70

ً
یت اعضای آن برای   لیس محیل افغانستان رسما اما اکیر

وی   - میل افغانستان  اردویبه  شامل شدن   .  شدند معرقی میل افغانستان  پولیسیا  رسحدینیر

وهای    اطفالیبرای رفع نیازهای    با نبر
ً
که قبال

بودند،  ارتباط  در  گروهها  یا  مسلح 

    نیکیمیکانیزهای تخ
ن
 . بدونوجود نداردکاق

این    ،
ن
ی کاق معرض   اطفالپیگبر در   

ً
مجددا

ند. و استفاده بیشب  قر  استخدام  ار یم گبر
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، این اطفال در استخدام و ا، وجود ندارد. بدو   مورد باز ریس قرار گرفتند سن آنها   ی کاقی ستفاده بیشیر آسیب پذیر ن پیگیر

ی نگران کننده  ونی در براب هستند. عدم پاسخگ ی علیه اطفال، به ویژه مربوط به خشونت جنش، نیر ر مرتکبان تخلفات سنگتر

 است. 

 الش برای تصویب قانون شد، اما ت  نافذ   ۲۰۱۹فرمان تقنیتی در مارچ    توسطقانون حمایت از حقوق طفل )قانون طفل( ا

ریاست جمهوری اتفاق یم افتاد( به دلیل اختالف روز پس از فرمان    ۳۰ق قانون باید در یط  )این امر طب  توسط پارلمانمذکور 

ی تع  را کامل نکرده است، موفق نبوده است. قانون    ۱۸ریف طفل، به عنوان شخض که سن  نظر در مورد متر
ی
حمایت  سالیک

نده اقدامات  جهت مطابقت تعهد د  ۲۰۱۴های نقشه راه سال  یگ از اولویت    اطفال دقیق ولت ذکر شده است، که دربرگیر

وهای امنیتر م  ۲۰۱۱جرای کامل پالن عمل  برای ا یل افغانستان است. برای پایان دادن به استخدام و استفاده از اطفال در نیر

ی    مذکور قانون   بازی و استخ  ،۲۰۱۸سال  جزا در  کود  تعدیالت  با    تمطابقدر  همچنتر دام و احکایم را در زمینه منع بچه 

م حمایت اطفال  ولت یم خواهد كه قانون  یوناما از داستفاده از اطفال تسجیل کرده است.   ی را در پارلمان تصویب كرده و میکانیر

ناخته یم شوند،  های انضبایط و تحقیقانر موثر برای  آمرین و افرسان استخدام را كه مسئول استخدام و استفاده از اطفال ش

 ایجاد كند. 

ام ارتباط ادعا شده یا ارتباط واقیع با گروه های وسط دولت افغانستان، اطفال هنوز به اتهاصول پاریس ت  عیل رغم تصویب

ند. یوناما از دولت افغانستان یم خواهد كه اطفایل را كه توسط گروه های مسلح استخدام یم شوند، از مسلح توقیف یم شو 

ین قربانیان بداند. در قضایا مركززدانی را  منیتر یا تروریستر هستند، صالحیت های تهم به جرایم ای كه اطفال متجمله مهمیر

ند تا آنها نزدیكیر به خانواده های خود ب اقر بمانند و در نزدیگ از مناطق خود محاكمه شوند و حمایت کامل از در نظر بگیر

ی ال ی نماید. فال و نوجواناملیل عدالت اطحقوق اطفال بازداشت شده به این اتهامات مطابق با موازین میل و بتر  ن را تامتر

ی ها اطفال مربوط به در  ب. خشونت جنش علیه  گیر
غم ماهیت شدید آن، به ندرت در افغستانستان گزارش شده و به طور ناکاقی مورد توجه  خشونت جنش علیه اطفال، علیر

ان در  ۲۰۲۰قرار گرفته است. در سال   و بچه   جنشمول تجاوز  بش،  معرض اعمال شنیع خشونت جنش  ، پرسان و دخیر

ی درگیر   .71فتند ر گر قرا یبازی  توسط طرفتر

دخیر را تثبیت و تائید    ۵پرس و    ۹مورد تجاوز جنش و خشونت جنش علیه    ۱۰، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱  جنوری و   ۱میان  

مورد توسط   ۱ان،  مورد توسط پولیس محیل افغانست  ۱مورد توسط طالبان،    ۲مورد توسط پولیس میل افغانستان،    ۳کرد:  

وی رسحدی اردوی میل افغامورد توسط ن  ۱اردوی میل افغانستان،   مورد دیگر توسط   ۱مورد توسط افراد ملیک ، و    ۱نستان،  یر

وهای امنیت میل افغانستان    ای  حادثه  ۱۰مورد از    ۷یک گروه مسلح طرفدار دولت. قابل ذکر است که   تأئید شده توسط نیر

و    استند و  وبر دادن خشونت جنسیر   گزارشم، با توجه به دشواری هانی که قربانیان و شاهدان در  انجام شده است. این ارقا

ی چالش هانی که یوناما   تأیید این موارد با توجه به حساسیت های شدید و نگرانی های مربوط به محافظت از    برایهمچنتر

ان واقیع مشکلمواجه است قربانیان و شاهدان   ی نیست. در این موارد، "فرهنگ سکوت"    جنش[]خشونت    ، نشان دهنده میر

منو لکه بدنایم  به جای مرتکبان، بر قربانیان اعمال یم شود. قربانیان به دلیل احساس گناه و  وجود دارد که در آن رسی
ی

دگ

جنش  ، در درگزارش دیه آسیب های وارده احساس ناتوانی یم کنند. بسیاری از آنها به دلیل آزار یم شوند تحقیر که متحمل 

ند و در ص  توسط جامعه طرد یا حتر تهدید یم  ورت آشکار شدن اتهامات، معیا تجاوز جنش مورد رسزنش قرار یم گیر
ً
موال

 شوند. 

درباره خشونت جنش علیه اطفال، بشمول بچه بازی را   بشیر در رابطه به استخدام و استفاده از اطفال، یوناما ادعاهای  

از این ادعاها  اما قادر به تأیید بسیاری  ان انتشار این گزارش به دالیل محافظت از اطفال،  یونهمچنان دریافت کرد. لیکن، تا زم

ده از مجازات با وجود جرم انگاری عمل بچه بازی در افغانستان   همچنان به عنوان یک نگرانی عمده نشد. مصونیت گسیر

ی متهم به خشونت جنش علیه اطفال تح ت تحقیق و تعقیب عدیل قرار گرفته اند و قربانیان  باقر است. تعداد کیم از عاملتر

 
ی این   71 ی یوناما بر تمام حوادث بچه بازی نظارت یم کند، بدون درنظر داشت اینکه مرتکبتر بط هستند یا  ی مسلحانه مرتبه درگیر   اعمالهمچنتر

  .  خیر
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 و طرد اجتمایع مداوم از سوی خانواده و / یا جامعه روبرو هستند. از آنجا که این عمل از  ال مذکور  که با لکه بدنایماعم

 باید بر تطبیق قانون مذکور و ارتقا  انگاریجرم    ۲۰۱۷قبل در کود جزای سال  
ً
ی مسئولیت شده است، تمرکز دولت لزوما

اجتمایع از بازماندگان عمل بچه بازی، باشد.    -انی  و ، بشمول حمایت حقوقر و ر   خدمات حمایت از قربانیان  ارائه ای  پذیری و 

و جنایتکارانه ء  برای دستیانر به این هدف، نیاز به افزایش آگایه و درک عمویم مردم از عمل بچه بازی به عنوان یک عمل سو 

. یگ از راههای دستیانر به این هدف از طریقل فرهنیک عم  بعنوان  است، نه
ی

و آموزش  اقدامات مناسب حساس سازی    گ

ی څارنواالن خواهد بود.  وهای امنیتر میل افغانستان و همچنتر  نیر

ی مسلحانه باالی مراقبت های صیح    ج. تأثیر درگیر
ی ها در افغانستان همچنان باعث محرومیت افراد از مراقبت های صیح ح یانر شد. در کنار آن، فشارهای اضاقی نایسی  درگیر

ی کوویداز شیوع هم  بیش از حد زیر فشار بوده، را بیشیر   بر مراقبت  ۱۹-ه گیر
ً
های صیح، سیستم مراقبت های صیح که قبال

 تحت فشار قرار داد.  

ی زد که بیش از  WHOسازمان صحت جهانی ) صیح  توسط  از مسدود شدن مراکز    ۲۰۲۰میلیون نفر در سال    ۳( تخمتر

ی، اغلب در آسیب پذیرترین و در  ی درگیر ی در طرفتر ترین مناطق از خدمات حیانر صیح محروم شده اند. این امر همچنتر گیر

ی کووید ی بیماری همه گیر  اوج گیر
ی  ن رخ  در افغانستا۱۹-بشیر داد که در آن جمعیت های ساکن در مناطق تحت تأثیر درگیر

یح و زیرساخت های طتر  قرار یم گرفتند. از دست دادن کارکنان مراقبت های صکمیر تحت آزمایش و درمان طتر حیانر 

 آسیب دیده پیامدهای طوالنی مدت بر روی سیستم صحت خواهد داشت. 

تا    ۱از   مراقبت   کهورد حمله  م  ۹۰یوناما    ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱جنوری 

بیست    ۲۰۱۹تأیید کرد، که در مقایسه با  متأثر ساخت  های صیح را  

ی کووید  زماندر  . این امر د افزایش داشته است  ( درص۲۰) -همه گیر

. این حوادث شامل حمالت مستقیم یا 72کننده است  بسیار نگران   ۹۱

ی حمالت   تهدید علیه مراکز صیح و پرسنل صیح یم باشد و همچنتر

و پرسنل   بدون به مراکز صیح  به خسارت تصادقی  تفکیک که منجر 

نفر زخیم و    ۱۱کشته،    پرسنل صیح  ۸محافظت شده گردید. در کل  

حادثه را به عنارص مخالف    ۹۰مورد از    ۷۳نفر ربوده شدند. یوناما    ۳۶

 نامشخص مخالف مورد به عنارص   ۱مورد به شاخه خراسان داعش و    ۱حادثه به طالبان،    ۷۱، بشمول  نسبت داد دولت  

وهای طرفدار دولت و    ۹دولت. یوناما   وهای طرفدار دولت و  حادثه باقر مانده را ب  ۷حادثه را به نیر ک به نیر
ه طور مشیر

قر )عنارص مخالف د قر )۱۸(، شمایل )۲۲ولت نسبت داد. اکیر این حوادث در مناطق رسی  .  73( رخ داده است ۱۴( و جنوب رسی

 باالی تاسیسات و پرسنل محافظت ادامه حمالت به مراقبت های  
ً
صیح مایه نگرانی بیشیر است که توسط طالبان مستقیما

هدفمند، اختطاف ها و حمالت مواد منفجره تعبیه   یم شود، بشمول بسته شدن اجباری کلینیک ها ، قتل های  شده انجام

ین تعداد آن    ۴۲شده. یوناما   قر )  مناطقدر  مورد از این دست حمالت را ثبت کرده است که بیشیر مورد( و جنوب   ۱۲رسی

قر ) یس زنان  جنوری در   ۲۱مورد( رخ داده است. به عنوان مثال، در    ۱۰رسی ی از دسیر  والیت دایکندی، طالبان برای جلوگیر

، یک مرکز صیح محیل برای زنان را آتش زدند و مواد منفجره تعبیه شده را در مبسیر منتیه به مرکز مذکور  صیحبه خدمات  

والیت ننگرهار،  اپریل در    ۲۱. در  به این دلیل خدمات صیح مرکز مذکور توسط غیر مسلمانانها تمویل یم گردید   دند جابجا کر 

منفجره ه اگر با پرداخت پول موافقت نکند، به آن حمله خواهد کرد، طالبان مواد  از تهدید یک دواخانه مبتی بر اینک  پس

 
 تأیید کرد.  ساخت،  را متاثر  صیحمراقبت های  که حمله را    ۷۵، یوناما ۲۰۱۹در سال  72
،  برای جز را ثبت کرده است.  مراقبت های صیححمالت علیه   نایسی از واقعه  ۵۴یوناما در مجموع   73 فصل  ، بخش ب، ۲قسمت به ئیات بیشیر

 دولت مراجعه کنید.   خالفمهدفمند عنارص قصدی   ت : حمال چهارم تحت عنوان 

سال   از    ۲۰۲۰در  از   ۳بیش  نفر  میلیون 

وری در اثر مسدود شدن  خدما  ت صیح رصن

 ، درگبر های  طرف  توسط  صیح  نهادهای 

ترین   درگبر و  پذیرترین  آسیب  در  اغلب 

 محروم شدند.  مناطق آسیب دیده،
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ول شده از راه دور را در داخل دواخانه مذک ور جابجا کردند. کنیر

 ۱طفل و    ۱فرد ملیک بشمول    ۸مواد منفجره مذکور انفجار کرد و  

ند. در نتیجه، به ارزش هزاران دالر دوا در دوا خانه داکیر زخیم شد

در   رفت.  ی  بتر از  مواد  ۲۰۲۰یم    ۱۶مذکور  طریق  از  طالبان   ،

ل از راه دور، که به نزدیگ مرکز اداری والیت در شهر  منفجره کنیر

جر شد، نقلیه معاون ریاست صحت والیت خوست منفخوست،  

فرد    ۳ین انفجار  عامه والیت خوست مورد حمله قرار دادند. در ا

ی ملیک، معاون رئیس پوهنتون و دو محاف ظ وی زخیم شدند. دومتر

ل شده از راه دور توسط طالبان در همان مکان باعث مجروحیت   ستان  پ پولیس میل افغان  ۳فرد ملیک بشمول    ۴بمب کنیر

اون ریاست صحت عامه والیت، به  ذر شد. طالبان در تمایس با یوناما اظهار داشتند که همه قربانیان، بشمول معو یک راهگ

وع بودند عنوان اعضای دولت، اهد  . 74اف مرسی

ی ادامه پیدا کرد، که در آن طالبان تعدادی از مراکز صیح را تهدید و پرسنل   ۲۰۲۰در سال    ۲۰۱۹روند نگران کننده ای سال   نیر

 با آنها، ارائ  طتر 
ی

ه مراقبت های طتر به جنگجویان شان، تسلییم را ربودند تا آنها را مجبور به اقدامات مختلف مانند هماهنگ

وری در والیت پکتیا،    ۹تسهیالت، پرداخت مالیات ویژه یا جابجانی خدمات آنها در جای دیگر، کنند. در تاری    خ  دوا ها و   فیر

دولتر   کند. کلینیک خود را در پنج ولسوایل تعطیل    ۳۳اثر تهدید به حمله توسط طالبان همه  مجبور شد در  یک سازمان غیر

دول تر مذکور از تقاضای طالبان برای تهیه امبوالنس، مواد طتر و استخدام این تهدید پس از آن صورت گرفت که سازمان غیر

 اعضای طالبان به عنوان کارکنان کلینیک خودداری کرد. 

تیر در والیت بدخشان، اک  ۱۱لبان همچنان به تهدید علیه مراکز صیح ادامه دادند. به عنوان مثال، در  ، طا۲۰۲۰در طول سال  

ی کردند، پس از آنکه ریاست صحت عامه والیت درخواست طالبان    75لسوایل و   ۶مرکز صیح را  در    ۱۷طالبان   مجبور به بستر

ی این مراکز با جراحان و اتاق های عملیات و تضم ی امنیت جنگجویان طالبان که ممکن است از مراقبت در را برای تجهیر تر

  کرد.   مراکز بهره مند شوند، رد 

ی تعدادی دیگر از حوادث منسوب به ن داعش  و عنارص عنارص مخالف دولت، بشمول طالبان، شاخه خراسا  یوناما همچنتر

و تلفات پنج کادر   76مرکز صیح   ۶۳نامشخص مخالف دولت را مستند کرد، که در مجموع باعث خسارت تصادقی به مجموع  

 مجروح( شد.   ۴کشته،   ۱صیح )

وهای طرفدار دولت مورد از آنها حمالت مستقیم یا    ۳گذار بود،  ند که بر پرسنل و مراکز صیح تأثیر حادثه را باعث شد  ۹  نیر

و ۲دن کارکنان صیح بود که توسط گروه های مسلح طرفدار دولت )تهدیدات مبتی بر هدف قرار دا های رسحدی میل ( و نیر

ی اپریل در والیت ننگر   ۲۶مورد( انجام شد. در تاری    خ    ۱افغانستان ) وهای رسحدی میل افغانستان پس از آنکه از شستر   هار، نیر

و خودداری   جوالی   ۱۰، شلیک هوانی کرده و داکیر را تهدید کردند. در  صورت گرفتجسد یگ از هم رزمان کشته شده این نیر

ب و شتم قرار داد و تالش کرد دواه در بدخشان، یک گروه مس ا را از دوا خانه لح محیل طرفدار دولت، یک دوا ساز را مورد رصی

خوست، به دالیل نامعلوم، یک گروه مسلح محیل طرفدار دولت یک داکیر دندان را از نوامیر در والیت    ۱۵اش بردارد. در  

 کلینیک وی خارج کرد و او را کشت. 

وهای حایم دولت نسبت داد باعث آسیب به    گذاشت  های صیح تأثیر   حادثه دیگر که بر مراقبت  ۶ مرکز و    ۶و یوناما به نیر

 ( شد.  زخیم ۱کشته،   ۱منجر به تلفات دو پرسنل صیح )

دوستانه، مریضان و مجروحان باید مراقبت های صیح مورد نیاز خود را دریافت کنند و    قوعد حقوقطبق   ی الملیل برسی بتر

ی موظفند  ی درگیر وه بر این، پرسنل  تمام اقدامات ممکن را برای محافظت از آنها در برابر بدرفتاری انجام دهند. عال   طرفتر

 
 . موجود یم باشد خدمات حقوق برسی یوناما   ق بخشکه در اورا   طالبان به یوناما  ۲۰۲۰جوالی   ۲۱نامه مورد  74
 بدخشان.  والیت خواه و گرایم در   ارغنجولسوایل های جرم، وردوج، تگاب، یامانگان   75
 د. مبوالنس بو اشامل یک مورد  امکانات تخریب شده 76

و   تاسیسات،    صیحیوناما تعرض به خدمات  

  بیماری همه   زمانرا به ویژه در  صیح  پرسنل  

ن جناح های متخاصم   که تمایزی بتر
گبر جهانن

ایجاد نیم کند، اما همه افغان ها را به خطر یم  

 یم کند.  را تقبیحاندازد  
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نقلیه از طتر و تاسیسات )بشمول وسایل  بیماران و زخیم ها مشغول هستند،  امبوالنس ها( که فقط در معالجه  ، مانند 

ی الملیل ، مردم در افغان   حقوق برسی حمالت در امان هستند. طبق   ی از حق باالترین سطح خدمات صیح بتر ستان همچنتر

ی های مسلحانه اعمال یم شود. جسیم و روانی برخوردار هستند که هم  چنان در درگیر

ی کوویدیوع بیمار از زمان ش  یاد آور شده ، یوناما بارها اهمیت حیانر حفاظت از مراکز صیح و کارکنان طتر را  ۱۹-ی همه گیر

ی در ارائه خدمات صیح کاقی به جمعیت خود با موانع قابل توجیه روبرو است و همه گ  . افغانستان در حال حارصی 77است یر

 در  مذکور این چالش ها را تشدید کرده است. یوناما چن
ً
ی حمالنر را به خدمات، تاسیسات و پرسنل صیح، خصوصا  زمان تر

ی جناح های متخاصم    فرف بیماری همه گیر جهانی که   ، ها را به طور یکسان به خطر یم اندازد  افغان  ای  همه  نیم گزارد و بتر

 . محکوم یم کند

ی باالی مراقبت های صیح، توقف  ، بشمول توقف فوری حمالت عمدود را به طرف های درگیر  یوناما توصیه های قبیل خ 

مستقیم در مناطق مزدحم ستقیم ، به ویژه در نزدیگ مراکز صیح، و تحقیق در مورد همه حوادث ماستفاده از سالح های غیر

مستقیم مختل کننده  خدمات صیح، تکرار یم کند.    یا غیر

ی مس  لحانه بر معارف د. تأثیر درگیر
ایط شان حق تحص  به رسی تهدیدهای 78یل جهانی دارند اطفال بدون توجه  افغانستان ، حمالت و  مانند   

ی
. در مناطق جنگ

ی حمالت بدون تفکیک که باعث خسارت   یم شود، مانع   به آنها مستقیم علیه معلمان، مکاتب و دانش آموزان ، و همچنتر

یس اطفال به آموزش یم   ی مسلحانه به شدت  . یوناما گردد دسیر ت، به کشور اسر رسارس  معارف د بر نگران تأثیر شدید درگیر

ان، که وقتر با خشونت و ناامتی روبرو یم شوند به احتمال زیاد از مکتب   از اهمیت حیانر این  .  را ترک یم کنندویژه برای دخیر

ی اطفال در افغا ی کووید برخوردار است که مکاتب به عنوان فضاهای مصون برای یادگیر - نستان محفوظ بمانند. همه گیر

یس اطفال به معارف را در سال    مدنر   برای  شدن مکاتب   منجر به بسته  ۱۹  ضعیفیر کرد.   ۲۰۲۰در رسارس کشور شد که دسیر

ی   یس اطفال به    که  را  حادثه  ۶۲، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱جنوری و    ۱بتر تأیید کرد. این حمالت    آموزش را متاثر ساختند،دسیر

كشته شدن، زخیم شدن، و اختطاف پرسنل    رساندن به آنها، ه مکاتب و مدارس یا آسیب  حمله هدفمندانه و تصادقی ب  شامل

ی   ۵پرسنل معارف کشته و    ۳و دانش آموزان و تهدیدها علیه مراكز آموزیسی و پرسنل بود. در مجموع،   نفر زخیم شدند، همچنتر

گذا ۳۰در طول سال  در این مدت  مجروح شدند.  دیگر تن  ۵۳ر بر نهاد های آموزیسی کشته و دانش آموز در اثر حوادث تاثیر

قر )  معارفرسنل  پ  ۵ ین حوادث در مناطق رسی قر )۱۶ربوده شدند. بیشیر ( بوده است. در این ۱۰( و شمال )۱۴(، شمال رسی

 .79یم دهدرا نشان یازده درصد کاش  ۲۰۱۹نسبت به سال  ]بر معارف[ سال تعداد حوادث

ارص مخالف دولت انجام شده  است که توسط عنمایه نگرانی ویژه    آن  آموزیسی و پرسنیلتقیم به مراکز  ادامه حمالت مس

، بشمول آتش    ۱۷حادثه رسید. در طول سال، طالبان    ۲۰به    ۲۰۲۰است که در سال   حمله مستقیم به نهاد های آموزیسی

به عنوان    انجام داده اند ،  معارف  فمند پرسنل، حمالت مواد منفجره تعبیه شده، تهدیدها، اختطاف ها و قتل های هد  زدن

الیت تخار، طالبان یک لیسه را به آتش کشیدند که در اثر آن ساختمان آن، بشمول کتابخانه و  جوالی در و   ۱۵  مثال، در 

  
ً
 تقریبا

ً
یر در  اکت  ۲۴پرس و دخیر مضوف آموزش بودند. در    ۱۰۰۰البراتوار به طور کامل تخریب گردید. در لیسه مذکور قبال

دلیل ابراز احساسات ضد طالبان ، یک معلم مکتب را که   معارف و هم به  والیت بلخ، طالبان هم به دلیل همکاری با وزارت

ی    ۳۱جنوری تا    ۱نماز عض به خانه یم رفت، هدف گلوله قرار دادند و او را کشتند. از    بعد از  ، طالبان همچنتر  ۱۳دسامیر

وهای امنیتر میل اف دانش    ۱۸  فاتو تلمکتب و    ۱۲غانستان انجام دادند که منجر به تعطییل یا خسارت به  حمله علیه نیر

 زخیم( شد.  ۱۷کشته و   ۱آموز )

 
افراد  محافظت از ش ماه یوناما در مورد ش (، گزارش ۲۰۲۰  جون)  علیه مراقبت های صیحدر مورد حمالت  یوناما گزارش ویژه مراجعه شود به:   77

 .  (۲۰۲۰  اکتوبر) در رابطه محافظت افراد ملیک گزارش سوم  سه ماهه یوناما(، ۲۰۲۰ جوالی)  ملیک 
ی المل ۱۳ماده  مراجعه شود به:  78 ، ماده یل حق میثاق بتر

ی
آن   ۱و نظر عمویم شماره  طفلکنوانسیون حقوق   ۲۸وق اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ

(2001 ) CRC / GC / 2001/1 . 
یس کودکان به   ۷۰، یوناما ۲۰۱۹در سال  79  تأیید کرد.  آموزش را متاثر ساخت،حادثه را که دسیر
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 را انجام دادند که منجر به تأثیر شدیدی بر معارف در طول سال شد. شاخه خراسان 
ی حمالنر سایر عنارص مخالف دولت نیر

بمب    اگست در والیت ننگرهار، شاخه خراسان داعش یک  ۲۸. در  که معارف را متأثر ساخت بود حادثه    ۲  مسئولداعش  

ول شده از راه دور را به مقصد هدف قرار داد که نظرانر را  علیه شاخه خراسان داعش بیان داشه بود جا به   ن یک معلم  کنیر

زخیم شدند. راین رخداد  د   : هم معلم و هم یک دانش آموز نمود منفجر آنرا  از مکتب به خانه یم رفت جا کرد و زمانیکه او 

قرار دادن مراسم سوگند ریاست جمهوری   اخه خراسان داعش راکت ها را به مقصد هدفدر شهر کابل، ش  ۲۰۲۰در مارچ  

نامشخص مخالف دولت   به یک مکتب دولتر آسیب رساند. سایر عنارص  آنها  از  حمله علیه   ۵غتی شلیک کرد، که یگ 

انجام دادند. این حوادث   مورد گلوله باری، آتش سوزی و حمله انتحاری،  ۳بشمول    ۲۰۲۰نهادهای آموزیسی را در طول سال  

 مکتب شد.  ۸سه پرسنل معارف  و آسیب رساندن به  دانش آموز، ۸باعث زخیم شدن 

گذاشت بر معارف رخداد  را که  ۲۰یوناما  وهای طرفدار دولت در سال  تاثیر نسبت داد، که همه حوادث مذکور  ۲۰۲۰به نیر

ی ها به مکاتب و یبه ج ، در یك ا به پرسنل و دانش آموزان آسیب رساند. به عنوان مثالز دو مورد آن به دلیل نزدیگ درگیر

جون در والیت كابل، اردوی میل افغانستان به یك مدرسه به ظن موجودیت طالبان در آن، حمله كرد. در حایل   ۲۷حادثه در  

  ۳۰۰عمول حدود  وی میل افغانستان به چندین صنف در مدرسه که به طور مکه مدرسه مذکور در آن زمان خایل بود، ارد

وهای طرفدار دولت باعث کشته شدن    ۱۸رساند.  پرس و دخیر خدمات آرایه یم کرد، آسیب   دانش   ۱۷حادثه منسوب به نیر

شد. به عنوان   مکتب مختلف  ۱۸کارمندن معارف و آسیب رساندن به    ۱شاگرد و    ۱۰آموز و یک کارمند معارف، مجروحیت  

اد، اما از هدف منحرف شد و  وی میل افغانستان یک حمله هوانی علیه طالبان انجام داکتیر در والیت تخار، ارد  ۲۱مثال، در  

مال زخیم شدند و مدرسه به   ۱تن دیگر همراه با    ۱۶طفل کشته و    ۹بر یک مدرسه محیل مملو از شاگردان اصابت کرد.  

 . 80شدت آسیب دید

ی های ب  ۲۰۲۰الی معارف در سال  یمانده باحادثه باق  ۳ وهای طرفدار دولت نسبت در اثر درگیر ی عنارص مخالف دولت و نیر تر

ر آن مرتکب خاص مشخص نشده است، و همه آنها شامل آسیب های اتفاقر به تاسیسات معارف و شاگردان داده شد که د

ی از تاسیسات معارف ب  ی درگیر  همچنان استفاده یم کردند و این مکاتب و مدارس   نظایم  رای اهدافبوده است. بعالوه، طرفتر

 فوق الذکر قرار یم دادند. را در معرض خطر حمالت و خسارات مانند موارد 

ی   مکتب به عنوان مکاتب آسیب دیده   ۲۵۸، در مجموع  ۲۰۲۰دسامیر سال    ۳۱جنوری و    ۱براساس گزراش یونیسف، بتر

یس  دند و از  مستند شده که در اثر آن تعطیل ش ( به    ۳۸۶۹۵پرس و    ۸۳۹۸۴طفل )  ۱۲۲۶۷۹دسیر ی   شآموز دخیر جلوگیر

 ۳۴درصد( در منطقه شمایل و    ۳۱مکتب )  ۸۰درصد( در منطقه جنوب،    ۵۶مکتب )  ۱۴۴مکتب آسیب دیده،    ۲۵۸شد. از  

 به دلی  ۱۳مدرسه باقیمانده )
ً
قر واقع شده اند. تعطییل مکاتب عمدتا علیه  ی طالبان  ل تهدیدها درصد( در مناطق مرکزی و رسی

ی استفا یمعارف یا ناامتی عمویم و همچنتر ن تعداد مکاتب در  ده نظایم از مکاتب، به ویژه در مناطق جنونر و شمایل که بیشیر

، یونیسف با طالبان   طالبان آموزش جامعه که    هاهنگ نمود آن تحت تأثیر قرار گرفته است، موقعیت داشت. در دسامیر

ی در والیت های هلمند، قندهار، ارزگا  ر و مناطق صعب العبو را به مناطق    محور   ش دهد. این امر درگیر ن و فاریاب گسیر

ی بر اساس  امکان ارائه   ی    کرد صنف را فراهم    ۴۰۰۰در حدود  آموزش جامعه محور مدل  درس و یاد گیر ایل    ۱۰۰۰۰۰که بتر

 .دادطفل را تحت پوشش قرار یم  ۱۴۰۰۰۰

ی الملیل ا  حقوق دوستانه بتر یس  برسی ی مسلحانه محافظت یم کند و ح  آموزشبه  ز دسیر مله به مکاتب یگ از  در حاالت درگیر

ی یم خواهد که از شاگردان، معلمان و مکاتب   حقوق  شدید   81شش مورد نقض اطفال است. یوناما از همه طرف های درگیر

داری کنند. یوناما نظایم خود  برای اهدافبه عنوان افراد ملیک و اشیای مگ محافظت کنند و از استفاده از تاسیسات معارف  

ی حق تحصیل اطفال به آن دولت یادآوری یم کند و   حقوق برسی را براساس  تعهدات دولت افغانستان   ی الملیل  برای تضمتر بتر

وهای امنیتر میل افغانستان را به پایبندی به اعالمیه مکاتب   ترغیب یم کند.  امننیر

 
 ، فصل پنجم.   ۱خش پ، قسمت برای معلومات بیشیر در رابطه به این حادثه مراجعه شود به: ب 80
 ها یم شود.   شفاخانهو  مکاتباین نقض شدید شامل حمالت بر  81
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 دولت  مخالف. عنارص ۴

 نظر اجمایل -الف  
ی مخال  عنارص  ین  ۶۲ف دولت با داشتر جنوری تا   ۱بودند. از    2020تلفات افراد ملیک در سال    درصد، همچنان مسئول بیشیر

زخیم( را به عنارص مخالف دولت نسبت    ۳۵۷۴کشته و    ۱۸۸۵مورد تلفات افراد ملیک )  ۵۴۵۹، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱

را   ۲۰۱۹ه سال  نسوب به عنارص مخالف دولت در مقایسه ب درصدی در تلفات افراد ملیک م   ۱۵کاهش    درکل  داد. این رقم

درصدی تعداد کشته   ۱۳حدودی با افزایش    اهش در مجروحیت افراد ملیک یم شود که تا درصد ک   ۲۵نشان یم دهد، که شامل  

ی در تعداد حوادث منسوب به عنارص مخالف دولت که باعث مجروحیت 82شده است  تعدیلشدگان افراد ملیک   . همچنتر

یافتافرا افزایش  اندگ  شد،  ملیک  استد  ب  . 83ه  آسیب  ین  نا بیشیر ملیک  افراد  استفادهه  از  منفجره   یسی  مواد  تفکیک      بدون 

 . ، یم باشدقتلهای عمدی، بشمول هدف قرار دادن عمدی افراد ملیک و  در جاده های عمویم  یا مزدحم  درمناطق

 
وهای مخالف دولت نسبت  4779کشته و    1669فرد ملیک)  6448، یوناما تلفات  2019دسمیر سال  31نوری تا از اول ج 82 داده  مجروح( را به نیر

 است. 
تعداد این    2019که در آن عنارص مخالف دولت باعث تلفات افراد ملیک گردیده، اما در سال حادثه ی را ثبت کرده   1538، یوناما 2020در سال  83

 یم رسید.   1439 حادثات به

بود، من در بازار بامیان  بعد از ظهر ۶:۴۰ود ساعت ر مرکز بامیان هستم. ]...[ حدشاگرد یک مکتب د[ ... من ]

ن   از آتش را که حدود من اگهان، بود. ن عادیبودم و به خانه یم رفتم. همه چبر
 
مب  دورتر بود ،  ۲۵جرقه بزرگ

افراد م تعداد زیادی از . ]...[ سپس دیدم که یک وسیله نقلیه در حال انفجار است. ]...[ متوجه شدمشاهده کردم

ن خوابیده بودند به شدت خونریزی یم  ملیک  آن  . من بیهوش شدم و به یاد نیم آورم که پس ازکردندکه روی زمتر

 برای من افتادحدود ساعت 
 
بازو  پاها  از ناحیهبه هوش آمدم. ]...[ من  شفاخانهبود که در  شام ۷:۰۰چه اتفاق

آشفته و  انن صحنه را به یاد یم آورم از نظر رو . وقن  آنامامل بهبود نیافته . هنوز هم به طور کزخیم شده بودم

هستم و اکنون قادر به ادامه  شاگرد مکتبم بخوابم. من بیهوش یم شوم. من اغلب کابوس یم بینم و نیم توان

ی  به یکتحصیل نیستم. ]…[ من  قبیل در  صیحی و خانواده ام توانان  پرداخت هزینه ها تعلق دارمخانواده فقبر

انرا ندارند.  خارج از بامیان به من گفتند که بهبودی کامل من مدت زیادی طول یم کشد. نیم دانم چند ماه  داکب 

 . ل یم کشدطو

 مورخبامیان ،  والیتدر شهر بامیان،  دولت مخالفعنارص  تعبیه شده توسطو قربانی حمله مواد منفجره شاکرد دخیر  -

 .گردیددیگر  فرد ملیک ۶۰شدن و زخیم  فرد ملیک ۱۸نوامیر که منجر به کشته شدن  ۲۴

 ۲۰۲۰دسامیر  ۲۲نی یوناما با قربانی ، وفیمصاحبه تل
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 ۲۰۲۰تلفات افراد ملیک منسوب به عنارص مخالف دولت در سال  

 ۲۰۲۰تلفات ملیک در سال   گروه عنارص مخالف دولت 
با  غ ت  مقایسه  در  فیصدی  یبر 

 ۲۰۱۹سال  

 طالبان
کشته   ۱۴۷۰مورد تلفات ملیک )  ۳۹۶۰

 مجروح(  ۲۴۹۰و 
 درصد ۱۹  -

تلفات ملیک نایسر از رویداد های که طالبان مسئولیت آن  

 را به عهده گرفتند

۲۶۰    ( ملیک  تلفات  و    ۴۴مورد  کشته 

  مجروح(   ۲۱۶
  درصد ۸۵ -

ها رویداد  از  نایسر  ملیک  طالبان که تلفات  به  منسوب  ی 

 مسئولیت آن را به عهد نگرفتند

کشته   ۱۴۲۶مورد تلفات ملیک )  ۳۷۰۰

 مجروح(  ۲۲۷۴و 
 درصد  ۱۶+ 

 شاخه خراسان داعش
۶۷۳  ( تلفات ملیک  و    ۲۱۳مورد  کشته 

 مجروح(   ۴۶۰
 درصد  ۴۵ -

های منسوب به شاخه خراسان  تلفات ملیک نایسر از رویداد  

 عهده گرفتنداعش که مسئولیت آن را به  د

۵۸۲  ( تلفات ملیک  و    ۱۸۴مورد  کشته 

 مجروح(   ۳۹۸
  درصد ۲۶ -

تلفات ملیک نایسر از رویداد های منسوب به شاخه خراسان  

 داعش که مسئولیت آن را به عهده نگرفتند

  ۶۲کشته و    ۲۹مورد تلفات ملیک )  ۹۱

 مجروح( 
  صددر  ۷۹-

که  دولت  مخالف  عنارص  به  منسوب  ملیک  تلفات 

عهده گرفته نشده و نسبت دادن آن به  یت آن به  مسئول

 هیچ یک از گرویه مشخص ممکن نبود 

۸۲۶  ( تلفات ملیک  و    ۲۰۲مورد  کشته 

 مجروح(  ۶۲۴

 

 درصد ۱۵۸+ 

 

از کاهش تلفات افراد ملیک در اثر ، که عمدتا نایسی    ۲۰۲۰کاهش مجروحیت افراد ملیک توسط عنارص مخالف دولت در سال  

است ، با   2019خابات و کاهش شدید تلفات افراد ملیک نایسی از حمالت انتحاری در مقایسه با سال  خشونت مربوط به انت

د، مواد منفجره تعبیه شده فشاری  که توسط قربانی فعال یم شود و وسایل ای هدفمنافزایش تلفات افرا ملیک نایسی از قتل ه 

 شد.  تعدیلمل کننده مواد منفجره، نقلیه ح
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درصد از تلفات    ۸لفات افراد ملیک را باعث شدند و شاخه خراسان داعش مسوول  درصد از کل ت  ۴۵ن  طالبا  ۲۰۲۰در سال  

درصد باقیمانده تلفات افراد ملیک را که توسط عنارص مخالف دولت به وجود آمده بود، نه   ۹مذکور بود. یوناما نتوانست  

عنارص نامخشص مخالف دولت  به    منسوبراد ملیک  د. تعداد تلفات افنسبت ده   داعشیا نه به شاخه خراسان  به طالبان  

ی با کاهش تعداد حوادنر که طالبان یا شاخه  84بیش از دو برابر شد   ۲۰۱۹، در مقایسه با سال  ۲۰۲۰در سال   . این روند همچنتر

 اط دارد. بر عهده گرفتند ، ارتبال قبیل آن در مقایسه با س  ۲۰۲۰ در سالخراسان داعش مسئولیت آن را 

ی گفته یم شود،  دفمند، کهقتل های ه  باعث افزایش نگرانی در با افزایش رسی    ع و ناگهانی تلفات ملیک اغلب به آنها "ترور" نیر

 دو سوم تلفات نایسی از این نوع    ؛  گردید  ۲۰۲۰سال  
ً
این افراد . بسیاری از  85به طالبان نسبت داده شده است   واقعاتتقریبا

مدافعان حقوق برسی و افرادی که به عنوان "جاسوس" برای دولت رسانه ها،  کارمندان    فتند شاملکه هدف قرار گر   ملیک  

ی خاطر نشان یم کند که برای بسیاری از قتلهای هدفمند در سال  یم باشند ،  شدند تصور یم   ، قادر به   ۲۰۲۰. یوناما همچنتر

ی ن ی انتساب به یک طرف درگیر ی خاطرنشان  تعیتر بسیاری از ه یوناما نیم تواند  یم کند که از آنجا کبود. این گزارش همچنتر

ی ترتیب، از آنجا که این بدان معتی است که نیم تواند یک رابطه    یاین حوادث را به یک طرف درگیر  نسبت دهد، و به همتر

ی قتل های   این امر منجر به کم گزارش شدن چنتر
ً
ی ایجاد کند، احتماال  هدفمند در این گزارش شده است.  درگیر

ی با نگر ی ،    انی به افزایش تعداد وناما همچنتر تلفات افراد ملیک توسط عنارص مخالف دولت، به ویژه طالبان، در ماه های اکتیر

، سه ماه پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان در  ، اشاره یم کند ۱۲نوامیر و دسامیر  .86سپتامیر

 . طالبان۱

ین تل، طا۲۰۲۰در سال   ی درگیر لبان بیشیر ی طرفتر ،    ۳۱جنوری تا    ۱ی مسلحانه سبب شدند. از  فات افراد ملیک را در بتر دسامیر

درصدی   ۱۹زخیم( را به طالبان نسبت داد. این نشان دهنده کاهش    ۲۴۹۰کشته و    ۱۴۷۰فات ملیک )مورد تل  ۳۹۶۰یوناما  

بخش زخیم های ملیک است، در بخش   این کاهش فقط در ت. با این حال،  اس  ۲۰۱۹تلفات افراد ملیک در مقایسه با سال  

 
ی چهار حادثه را به تحریک طالبان پاکستان نسبت داد ۲۰۲۰در سال  84  . شد زخیم(  ۱کشته و   ۳) تلفات ملیک مورد باعث چهار که   ، یوناما همچنتر
مو موجب   دولت را ثبت کرد  که  مخالف نایسی از قتل های هدفمند توسط عنارص  افراد ملیکدرصدی تلفات   ۵۷فزایش ، یوناما ا۲۰۲۰در سال  85

را ثبت   زخیم(  ۲۹۹کشته و    ۴۴۸)   مورد تلفات ملیک  ۷۴۷  ،۲۰۱۹زخیم( گردید، در حایل که در سال  ۵۲۴کشته و   ۶۴۶) مورد تلفات ملیک  ۱۱۷۰
م  که این رق  زخیم( مربوط به قتل های هدفمند منسوب به طالبان یم باشد  ۳۰۲کشته و   ۴۵۹)  تلفات ملیک مورد  ۷۶۱از این تعداد،  کرده بود. 

  ۳۸۸) تلفات ملیکمورد  ۶۲۶ سبب   به طالبان منسوبقتل های هدفمند  درصد افزایش را نشان یم دهد که در آن  ۲۲، ۲۰۱۹نسبت به سال  
 زخیم( گردیده بود.  ۲۳۸کشته و 

که این رقم  نسبت داد،   دولت مخالف زخیم( را به عنارص  ۱۳۷۲کشته و   ۵۹۰)  ملیکتلفات  مورد  ۱۹۶۲، یوناما ۲۰۲۰دسامیر  ۳۱ا بر تتو اک ۱از  86
تا   اکتوبر . از اول را نشان یم دهد  ۲۰۱۹در سال  زخیم( در مدت مشابه ۸۳۵کشته و   ۴۲۳) مورد تلفات ملیک  ۱۲۵۸درصد افزایش در مقایسه با  ۵۶
درصد افزایش در   ۲۸که این رقم به طالبان نسبت داد،  را زخیم(   ۸۵۳کشته و    ۴۳۳)  مورد تلفات ملیک  1286، یوناما ۲۰۲۰دسامیر سال   ۳۱

 بوجود آمده بود. زخیم(  ۶۶۳کشته و   ۳۴۱)  مورد تلفات ملیک ۱۰۰۴را نشان یم دهد که در آن   ۲۰۱۹با مدت مشابه سال  مقایسه 
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تعداد  در  درصد افزایش    ۱۴. عالوه بر این، یوناما  87مستند سازی نموده ست درصدی    ۱۳یوناما افزایش    شدگان ملیک    کشته

ی ،ندحوادنر که طالبان موجب تلفات افراد ملیک شد  .88ثبت کرده است نیر

ن را موجب شد، که مواد ز تلفات افراد ملیک منسوب به طالبااری بیش از نییم انتحاری و غیر انتحمواد منفجره تعبیه شده ا

برابر بیشیر از مواد منفجره تعبیه شده انتحاری منجر به تلفات افراد ملیک گردیده     ۵انتحاری    ای غیر   منفجره تعبیه شده

ی را در اثر مواد من89است قربانی و مواد منفجره  ری فعال شونده توسطفجره تعبیه شده فشا. یوناما تلفات افراد ملیک بیشیر

با کاهش مجروحیت افراد ملیک نایسی از    تضاد وسایل نقلیه، ثبت کرده است که این رقم در    جابه جا شده در ی  غیر انتحار 

 .90قرار دارد حمالت انتحاری طالبان در شهرها 

 

، بشمول استفاده از هاوان و   ی های زمیتی  یک چهارمدرگیر
ً
طالبان را تشکیل داد. نسبت   تلفات افراد ملیک توسط  راکت، تقریبا

ی های زمیتی   ۶یوناما    ۲۰۱۹ه سال  ب درصد افراد ملیک را که   ۱۵ کشته شده اند و  درصد دیگر از افراد ملیک را که در اثر درگیر

  ۲۰۲۰سال  ت مربوط به انتخابات در  . این کاهش عمدتا به دلیل عدم وجود خشون91مجروح شدند، به طالبان نسبت داد

ی های زمیتی که موجب   ای  تلفات افراد ملیک در اثر ادامهچه تا حدی توسط تعداد بیشیر  صورت گرفت، اگر  تعداد باالی درگیر

ی های زمیتی باعث تلفات افراد ملیک در رسارس ۲۰۲۰. در یط سال  92تعدیل گردیدتلفات افراد ملیک در طول سال شد،   ، درگیر

ی های زمیتی هنگام  وج تلفات افراد ملیک در اغانستان شد، در حایل که ا اف حمالت علیه شهر کندز در ماه یم و در ثر درگیر

 شهر لشکرگاه در ماه اکتیر ثبت شد. 

 
 زخیم( را به طالبان نسبت داد.  ۳۶۰۳کشته و   ۱۳۰۲)  فات ملیکمورد تل  ۴۹۰۵، یوناما ۲۰۱۹در سال  87
 . شدندملیک باعث تلفات که کرد  توسط طالبان را ثبت  دثه حا  1396، ۲۰۱۹حادثه در سال   ۱۲۲۲، یوناما در مقایسه با ۲۰۲۰در سال  88
انتحاری  ۱۷۳۰، یوناما ۲۰۲۰در سال  89   مورد تلفات ملیک ۳۲۱طالبان نسبت داد، در حایل که  مورد تلفات ملیک را به مواد منفجره تعبیه شده غیر
 یه شده انتحاری نسبت داد. را به مواد منفجره تعبزخیم(   ۲۸۸کشته و    ۳۳)

کشته و    ۴۸۴)  مورد تلفات ملیک  ۸۷۲،   ۲۰۱۹زخیم( در سال  ۳۵۶کشته و    ۲۶۵) ملیکتلفات  مورد  ۶۲۱، یوناما در مقایسه با ۲۰۲۰در سال  90
  ۲۲۳کشته و   ۳۴)  ت ملیکمورد تلفا ۲۵۷، یوناما  ۲۰۲۰به طالبان نسبت داد. در سال  ز مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری را نایسی ا زخیم(   ۳۸۸

مورد تلفات ملیک   ۹۶، ۲۰۱۹نسبت داد در حالیکه در سال به طالبان   را  جابه شده در موتر   غیر انتحاری نایسی از مواد منفجره تعبیه شدهزخیم( 
  ۲۸۸کشته و   ۳۳)  فات ملیکمورد تل ۳۲۱، یوناما ۲۰۲۰. در سال نسبت داده بود  طالبان  به  گروهزخیم( نایسی از این تاکتیک را  ۸۵کشته و    ۱۱)

زخیم( نایسی از   ۱۳۳۳کشته و   ۱۶۵)  مورد تلفات ملیک ۱۴۹۹، یوناما ۲۰۱۹اما در سال  داد به طالبان نسبت را حمالت انتحاری   نایسی از زخیم( 
 ا به این گروه نسبت داده بود. ر حمالت انتحاری  

ی های زمیتی نایسی از ( زخیم ۶۹۷کشته و   ۲۵۶)  مورد تلفات ملیک ۹۵۳، یوناما ۲۰۲۰در سال  91 به طالبان نسبت داد در حایل که در سال  را  درگیر
 را به این گروه نسبت داده بود.   زخیم(  ۸۱۸کشته و   ۲۴۱) مورد تلفات ملیک  ۱۰۵۹  ، ۲۰۱۹

ی های  نایسی از زخیم(  ۱۹۶کشته و   ۲۸)  مورد تلفات ملیک ۲۲۴وناما ، ی۲۰۱۹در سال  92   طالبانانتخابات  را به برای هدف قرار دادن زمیتی درگیر
   .  نسبت
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ی افزایش   توسط طالبان را   93درصدی در تعداد افراد ملیک کشته و زخیم شده نایسی از قتل های هدفمند  ۲۲یوناما همچنتر

ملیک در    ایش تلفات افراد درصد افز   ۱۶۹و    94عمدا افراد ملیک را هدف قرار یم دهد ثبت کرد، که شامل "ترورها" است که  

 .95هنگام اختطاف افراد ملیک توسط طالبان بوجود آمده است 

 والیت خراسان )شاخه خراسان داعش(   –. دولت اسالیم عراق و شام ۲

زخیم( شد، را   ۴۶۰کشته و    ۲۱۳لفات ملیک ) مورد  ت  ۶۷۳حادثه را که موجب    ۳۴، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱جنوری تا    ۱از  

ین تعداد تلفات ملیک را نشان   ۲۰۱۹درصد کاهش در مقایسه با    ۴۵سان داعش نسبت داد، که این رقم  به شاخه خرا و کمیر

ی بار به طور رسیم در افغانستان ظانسبت داد، زمانیکه گر   ۲۰۱۵که یوناما به آن گروه از سال    یم دهد  هر وه مذکور برای اولتر

د ملیک را در درصد از کل تلفات افرا  ۸درصد در سال قبل،    ۱۲  ، در مقایسه با ۲۰۲۰. شاخه خراسان داعش در سال  96شد 

ای درصد از تلفات افراد ملیک توسط شاخه خراسان داعش نایسی از حوادث دار   ۹۵افغانستان سبب شده است. بیش از  

، والیت ن در شهرهای کابل و جالل آباد و حمله ملیک جمیعتلفات   نگرهار بوده است. انتحاری در منطقه کوز کیی

شاخه خراسان داعش در خالل حوادث مختلف، بشمول استفاده از سالح های سبک از داخل ساختمان ها و در هنگام 

ی از مواد منفجره تعبیه شده انت ی های زمیتی مانند شلیک راکتجمع در فضای باز، و همچنتر ت  حاری و غیر انتحاری و درگیر

 ها به شهر کابل، تلفات ملیک را سبب شده است.  

درصد تلفات افراد ملیک منسوب به شاخه خراسان داعش نایسی از حمالنر است که   ۸۰دی این است که بیش از  نی جنگرا

 افراد ملیک را هدف قرار داده است
ً
، جمعیت اقلیت ها  یم شوند که  افراد ملیک. این تلفات شامل  97عمدا ی  در مراکز آموزیسی

ی به گروه قویممذهتر مسلمان شیعه، که اکیر آنه  هزاره و جمعیت اقلیت مذهتر سیک تعلق دارند.  ا نیر

 مخالف دولت نا مشخص . عنارص ۳

که نیم توانست   نمود ، یوناما به طور فزاینده ای حوادث تلفات افراد ملیک توسط عنارص مخالف دولت را ثبت  ۲۰۲۰در سال  

ی حوادنر ، یوناما در اثر چ۲۰۲۰میر  دسا  ۳۱جنوری تا    ۱دهد. از  نسبت  اخه خراسان داعش  به شنه    و به طالبان  آنها را نه    98نتر

درصد افزایش در مقایسه با تعداد تلفات   ۱۵۸زخیم( را ثبت کرد، که این رقم    ۶۲۴کشته و    ۲۰۲مورد تلفات ملیک )  ۸۲۶

. افزایش حوادث تلفات ملیک منسوب 99یم دهد  سال قبل، را نشانافراد ملیک منسوب به عنارص نامشخص مخالف دولت در  

 دولت با ادعاهای کمیر مسئولیت توسط طالبان و شاخه خراسان داعش، مصادف یم باشد.  مخالفنامشخص به  عنارص 

درصد( از حوادث منسوب به عنارص نامشخص    ۷۸بیش از سه چهارم )

انتحا شده  تعبیه  منفجره  مواد  را  دولت،  انتحاریمخالف  غیر  و  ،  ری 

مراکز بشمول حوادنر ک در  ویژه  به  ملیک  تلفات  باعث  را   ه  والیات شد، 

. به عنوان مثال، یک انفجار مواد منفجره تعبیه شده  100تشکیل یم دهد

 
مورد  ۶۲۶به طالبان در مقایسه با  منسوبقتل های هدفمند  نایسی از زخیم(  ۳۰۲کشته و   ۴۵۹)  تلفات ملیکمورد  ۷۶۱، یوناما ۲۰۲۰در سال  93

 ثبت کرد.   را  ۲۰۱۹زخیم( در سال  ۲۳۸کشته و   ۳۸۸)  تلفات ملیک
  ۶۹حادثه )  ۲۸۶به طالبان،  منسوبهدفمند   های قتل ۴۱۶، از ۲۰۲۰در سال  94

ً
مورد   ۴۸۳اده و در نتیجه را هدف قرار د  افراد ملیکدرصد( عمدا

 . را سبب شدند (زخیم   ۱۶۶کشته و    ۳۱۷)   تلفات افراد ملیک
  ۳ته و کش  ۳۹) ملیکتلفات  مورد  ۴۲زخیم( در مقایسه با   ۳۶کشته و   ۷۷)مورد تلفات ملیک  ۱۱۳طالبان باعث   اختطاف توسط،  ۲۰۲۰در سال  95

 شد.  ۲۰۱۹زخیم( در سال  
  ۸۲، یوناما ۲۰۱۵نسبت داد. در سال   شاخه خراسان داعش زخیم( را به   ۹۱۴کشته و   ۳۰۹)  مورد تلفات ملیک ۱۲۳۳، یوناما ۲۰۱۹در سال  96

ی سایل بود که یوناما تلفات   ۲۰۱۵، را به این گروه نسبت داده بودزخیم(  ۴۳کشته و   ۳۹)   مورد تلفات ملیک شاخه خراسان  را به  د ملیک  افرااولتر
 نسبت داد.  داعش

   شاخه خراسان داعشحمالت   در اثر زخیم(  ۳۷۲کشته و   ۱۸۲)  مورد تلفات ملیک ۵۵۴یوناما   ،۲۰۲۰در سال  97
ً
قرار  را هدف  افراد ملیکرا که عمدا

 ، ثبت کرد. ه بود داد
 طالبان پاکستان است.  به تحریک منسوب زخیم(  ۱کشته و   ۳)  تلفات ملیکتلفات   مورد  ۴این شامل  98
 دولت نسبت داد.  مخالفزخیم( را به عنارص نامشخص  ۲۶۲کشته و   ۵۸)  تلفات ملیکمورد  ۳۲۰، یوناما ۲۰۱۹در سال  99
انتحاری مواد منفجره تعبیه شده زخیم( نایسی از  ۵۳۷کشته و   ۱۰۲)  مورد تلفات ملیک ۶۳۹، یوناما ۲۰۲۰در سال  100 نامشخص  را به عنارص    غیر

 نسبت داد.  ولتمخالف د 

تلفات افراد در  رصد افزایش  د   ۱۵۸یوناما  

عنارص    منسوبملیک     نامشخصبه 

 بت کرده است. را ثدولت  مخالف
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  ، مرکز والیت غور، در جاده ای در مقابل قومندانی پولیس میل افغانستان این والیت رخ داد، 101اکتیر در شهر چغچران  ۱۸در  

یل، بشمول خسارت به شش مکتب، گردید. زخیم( و خسارت شدید ما  ۱۷۳کشته و    ۱۵رد تلفات ملیک )مو   ۱۸۸که منجر به  

مورد   ۸۱یک حمله انتحاری در نزدیگ مسجدی در شهر پل علم والیت لوگر باعث    جوالی،  ۳۰در مثایل دیگر، در تاری    خ  

 بودند.   قربان در حال خرید  از آنها پیش از عید زخیم( شد که بسیاری  ۷۳کشته و   ۸تلفات افراد ملیک )

تلفات  ۲۲ باقیمانده  عنا  درصد  توسط  ملیک که  قتلهای افراد  شامل   
ً
عمدتا دولت صورت گرفت،  مخالف  نامشخص  رص 

مورد    ۴۶شهر کابل بود. این حمله باعث    ۱۳یم  به یک زایشگاه در ناحیه  ۱۲هدفمند مانند شلیک مریم به  مردم عام بتاری    خ  

 102. دند نموده بو که تازه زایمان زخیم( بشمول مادرانی شد   ۲۳ کشته و   ۲۳تلفات ملیک )

ین آسیب به افراد ملیک شدند  -ب   انواع رویداد های  که باعت بیشب 

 . مواد منفجره تعبیه شده انتحاری و غبر انتحاری۱

.  نمود   افغانستان وارد   ، مواد منفجره تعبیه شده انتحاری و غیر انتحاری صدمات زیادی به افراد ملیک در رسارس ۲۰۲۰در سال  

جنوری تا   ۱اصیل آسیب رساندن به افراد ملیک بودند. از    و نوع حادثه به طور عمده دلیلبرای عنارص مخالف دولت، این د

مجروح( در اثر مواد منفجره تعبیه شده انتحاری   ۲۱۷۰کشته و    ۸۷۲مورد تلفات ملیک )  ۳۰۴۲، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر سال    ۳۱

درصدی در مقایسه با  ۳۰. این رقم کاهش 103دهد سوم کل تلفات ملیک را نشان یمثبت کرد که بیش از یک  و غیر انتحاری را 

وع ثبت   ۲۰۱۹سال   ین تعداد تلفات افراد ملیک مواد منفجره تعبیه شده انتحاری و غیر انتحاری از زمان رسی را نشان داده و کمیر

ملیک  درصدی تلفات افراد    ۶۴لیل کاهش  . این کاهش به د104باشدیم    ۲۰۰۹منظم تلفات افراد ملیک توسط یوناما از سال  

حاری است، در حایل که تلفات افراد ملیک در اثر مواد منفجره تعبیه شده  غیر انتحاری در سطوح  مواد منفجره تعبیه شده انت

 .105مشابه سال قبل باقر مانده است

، یوناما ۲۰۲۰دولتر است. در سال  ه توسط عنارص مخالف  یوناما همچنان نگران نحوه انجام حمالت مواد منفجره تعبیه شد

( را در اثر حمالت مواد منفجره تعبیه شده ثبت کرد که افراد ملیک یا ح  مجرو   ۵۸۷  کشته و   ۱۸۲مورد تلفات ملیک )  ۷۶۹

ملیک و اشیای    ملیک، به ویژه افراد ملیک را که برای دولت کار یم کردند، هدف قرار داد. هدف قرار دادن عمدی افراد   یاشیا

دو ملیک  ی الملیل برسی ی بتر  منجر شود.  ستانه است که ممکن است به جنایاتنقض جدی قوانتر
ی

 جنگ

ی مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری، استفاده از مواد منفجره تعبیه شده فشاری باعث افزایش قابل توجه و نگرانه  در بتر

این وسایل که    را مبتی بر توقف فوری استفاده از ر دیگر درخواست خود  کننده تعداد تلفات افراد ملیک شده است. یوناما با

ی های ضد پرسنل همانطور که در افغ  بدون تفکیک هستند و به عنوان متر
ً
انستان توسط قربانیان فعال ساخته یم شوند و ذاتا

ی الملیل حقوق برسی  ی بتر  سالح هانی نقض قوانتر
ی دوستانهکار یم کنند، تکرار یم کند. استفاده از چنتر ی الملیل    و حقوق برسی بتر

 محسوب یم گردد. 

 

 

 
ی گفته یم شود.   101 وزکوه نیر  فیر
ا در  ( و گزارش یونام۲۰۲۰  جوالی)  محافظت از افراد ملیکیوناما در مورد    ه ایشش ماه بیشیر در مورد این حادثه به گزارش لومات معبرای  102

 . ( مراجعه کنید ۲۰۲۰  جون) ۱۹-کوویدبیماری همه گیر  مراقبت های صیح در جریان مورد حمالت علیه  
ی شامل  103 کشته   ۲) افراد ملیکتلفات   ۴تحریک طالبان پاکستان و  نایسی از مواد منفجره تعبیه شده توسط کشته شده   فرد ملیک ۲این رقم همچنتر
 دولت است. زخیم( توسط گروه های مسلح طرفدار  ۲و 

ا ثبت  ری ر فجره تعبیه شده انتحاری و غیر انتحا نایسی از مواد منزخیم(  ۳۴۵۱کشته و   ۸۸۵)  ملیکتلفات  مورد  ۴۳۳۶، یوناما ۲۰۱۹در سال  104
 کرد. 
  ملیک مورد تلفات  ۲۰۷۸در مقایسه با  ، حمالت انتحاری  نایسی از زخیم(  ۶۰۱کشته و   ۱۴۵)  مورد تلفات ملیک ۷۴۶، یوناما ۲۰۲۰در سال  105
،  کرد  ثبترا زخیم(   ۱۵۶۹کشته و   ۷۲۷)  لیک مورد تلفات م ۲۲۹۶، یوناما ۲۰۲۰. در سال  ، را ثبت کرد ۲۰۱۹در سال زخیم(  ۱۷۰۰کشته و   ۳۷۸)

 را ثبت کرده بود.   زخیم(  ۱۷۵۱کشته و    ۵۰۷) مورد تلفات ملیک ۲۲۵۸  ، یوناما ۲۰۱۹در حالیکه در سال  
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عالوه بر این، مواد منفجره تعبیه شده انتحاری و مواد منفجره تعبیه شده در وسایط نقلیه اغلب به مواد منفجره قوی مجهز 

ده در محل حادثه یم شوند. به خصوص وقتر در مناطق پرجمعیت استفاده یم ش ود، این  شده و باعث ایجاد اثرات گسیر

قات به جراحانر بشمول ذریعه چره جر به مرگ یم شود و حتر بیشیر او به بدن آسیب جدی یم رسانند که منوسایل اغلب  

ده بر افراد ملیک را از این نوع وسایل  ها و آثار مخروبه ها که باعث آسیب بدنی یم شود، منجر یم شود. یوناما صدمات گسیر

ی صدمات قابل توجه به افرا  ر دادن افراد ملیک و هنگام استفاده عمدی برای هدف قرا د ملیک در اثر استفاده از این  همچنتر

 اهداف نظایم  وس
ً
، مستند کرد. از آنجا که این مواد منفجره تعبیه شده اغلب در جاده  قرار داده بودند   هدف  را    ایل که ظاهرا

امنیتر خاص اطراف هدف عبور یم کنند که   الیه های    های عمویم، در مناطفر که افراد ملیک به آن رفت و آمد یم کنند، از 

لیک و آسیب رساندن به اموال افراد ملیک بشمول  ساختمانهای مجاور یم  فجارهای مذکور اغلب منجر به تلفات افراد مان

 اری از نوع ، یوناما افزایش قابل توجیه در تلفات افراد ملیک نایسی از مواد منفجره تعبیه شده غیر انتح۲۰۲۰شود. در سال  

نقلیه را ثبت کرد. در همان مقطع از مواد منفجره تعبیه شده ماز     وسایط  افراد ملیک نایسی  تلفات  یوناما کاهش تعداد   ، نی

 انتحاری را که اثرات مشابیه دارند، ثبت کرد. 

ده در مناطق پ متوقف کنند رجمعیت را  یوناما از عنارص مخالف دولت یم خواهد تا استفاده از این مواد منفجره با اثرات گسیر

یادآوری دولت  مخالف  عنارص  به  نامتناس  و  یا  تفکیک  بدون  استفاده  ی یم کند که  قوانتر جدی  نقض  منفجره  مواد  از  ب 

 منجر شود.  
ی

ی الملیل است و ممکن است به جرایم جنگ دوستانه بتر  برسی

 انتحاریالف. حمالت 
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یر تلفات افراد ملکی توسط مواد انفجاری تعبیه شده ی انتحاری و غ
انتحاری

2021-2016دسمبر سال 31جنوری تا 1

طالبان داعش عناصر نامشخص مخالف دولت

که مرد جوانن ]…[ توسط ، دیدم بایسکل رانن هنگام من در حال ترک مرکز ]آموزش[ بودیم.  شاگردهامن و بسیاری از 

ن  ز کنار آنها عبور کرده بودم ]…[ که متوقف شد. من تازه ا بدنن  تالیسر برای پوسته تالیسر مأمور امنین  در اولتر

 در جان  رخ داد که نگهبان امنین  
ً
توقف کرده بود ]…[. گرد و غبار و دود مرد را مآن ناگهان یک انفجار مهیج دقیقا

ون پرتاب  ساحهزیادی از  شاگردانن د. به زودی صدای فریاد و فریاد کمک را شنیدم. تاریک مرا احاطه کرده بو به ببر

ن کشته شدند همصنفن ]…[ دو نفر از  برداشتمجراحت و صورت من از ناحیه بدن چندین  شدند. ]…[ . هایم نبر

عامالن  ]...[ اورمیبه خاطر ب را به درسن   توانم مطلنر  نیم رایدوست ندارم درس بخوانم، ز گریحادثه ، د نیبعد از ا

به این حادثه را با ما و خانواده کسانن که مربوط  معلوماتباید به محاکمه کشانده شوند. من از دولت خواستم تا 

 در میان بگذارد.  ،جان خود را از دست داده اند

که مسوولیت آنرا شاخه خراسان داعش به جام شد ان ۲۰۲۰اکتیر  ۲۴ه یک مرکز آموزیسی در کابل در حمله انتحاری بیر و قربانی دخ شاگرد -

 ملیک دیگر شد.  ۷۹ شدن ملیک و زخیم ۴۲که منجر به کشته شدن عهده گرفته بود 

،  تلیفونی مصاحبه   ۲۰۲۰دسامیر  ۲یوناما با قربانی
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  ۶۰۱کشته و    ۴۵۱مورد تلفات ملیک )   ۷۴۶توسط عنارص مخالف دولت، باعث    106حمالت انتحاری، بشمول حمالت پیچیده 

، حمالت ۲۰۲۰. در سال 107با سال قبل را نشان یم دهد صد کاهش در مقایسهدر  ۶۴شد که این رقم  ۲۰۲۰زخیم( در سال 

درصد   ۲۰ه باعث  ک  دهبو   ۲۰۱۹درصد کمیر از سال    ۱۱.۵درصد از مجموع تلفات افراد ملیک را نشان یم دهد،    ۸.۵انتحاری  

 ه بود. تلفات ملیک از مجموع تلفات ملیک شد

درصدی در    ۷۹درصد از تلفات افراد ملیک در اثر حمالت انتحاری شدند. در حایل که این رقم سبب کاهش    ۴۳طالبان باعث  

ین تلفات افراد  یشب  سایل بود که طالبان  ۲۰۱۹شد، یوناما به یاد یم آورد که سال    ۲۰۱۹تعداد تلفات در مقایسه با سال   یر

. شاخه خراسان داعش  108را باعث شدند   ۲۰۰۹مان آغاز ثبت سیستماتیک خود در سال  ملیک نایسی از حمالت انتحاری از ز 

درصد   ۳۷ایجاد کرده است که در مقایسه با سال قبل    ۲۰۲۰درصد از تلفات افراد ملیک را در اثر حمالت انتحاری در سال    ۳۸

ت انتحاری به عنارص نامشخص مخالف . تلفات افراد ملیک باقیمانده در اثر حمال 109فته است یا  اهشاز تلفات افراد ملیک ک 

 . 110سبت داده شددولت ن

حمله پیچیده به مقر امنیت میل در شهر ایبک، والیت سمنگان منجر به کشته شدن جوالی، یک    ۱۳به عنوان مثال، بتاری    خ  

ات در ختمانهای مجاور، بشمول ساختمان کمیسیون مستقل انتخابتن دیگر شد. بسیاری از سا  ۹۰ملیک و زخیم شدن    ۱

برای  انفجاری که  نقلیه  وسیله  از  استفاده  دلیل  به  مذکور،  والیت 

استفاده شده بود، آسیب دیدند. طالبان   ورود به محوطه امنیت میل

اکتوبر، یک مهاجم   ۳. بتاری    خ  ند مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت

مواد منفجره تعبیه شده در یک وسیله نقلیه، دفیر  انتحاری طالبان با  

والیت ریاس در  شینوار  ولسوایل  اداری  مرکز  در  را  میل  امنیت  ت 

 
. برای  وسیله باشد بیش از یک مهاجم و بیش از یک نوع وسیله انتحاری، که شامل یک  حمله است که    عبارت از حمله ای عمدی و هماهنگ  106

 کنید.   مراجعه فهرست اصطالحاتیات بیشیر به جزئ
 ثبت کرد. را حمالت انتحاری  در  زخیم(  ۱۷۰۰کشته و   ۳۷۸)  ملیکتلفات مورد  ۲۰۷۸، یوناما ۲۰۱۹در سال  107
ه و  کشت  ۳۳)  مورد تلفات ملیک  ۳۲۱،  ۲۰۱۹زخیم( در سال  ۱۳۳۴کشته و    ۱۶۵)  ملیکتلفات  مورد  ۱۴۹۹سه با ، یوناما در مقای۲۰۲۰در سال  108

 اری به طالبان نسبت داد. حمالت انتحرا در اثر زخیم(   ۲۸۸
در  نسبت داد،  به شاخه خراسان داعش حمالت انتحاری  در اثر زخیم( را  ۱۹۲کشته و   ۹۴)  مورد تلفات ملیک ۲۸۶، یوناما ۲۰۲۰در سال  109

 گروه نسبت داده بود.    را به اینزخیم(  ۲۷۲کشته و   ۱۸۳)  مورد تلفات ملیک  ۴۵۵،  ۲۰۱۹حالیکه یوناما در سال 
دولت نسبت   مخالفحمالت انتحاری به عنارص نامشخص  در اثر زخیم( را  ۱۲۱کشته و   ۱۸)  مورد تلفات ملیک ۱۳۹، یوناما ۲۰۲۰در سال  110
 داد. 

افراد تلفات  نر سابقه ی از    یوناما تعداد 

شده   دراثر   ملیک تعبیه  منفجره  مواد 

انتحاری  .کردتوسط طالبان را ثبت   غبر

شته شد و  1؛ در این حمله 2020جوالی   13بعد از حمله پیچیده باالی محوطه ریاست امنیت میل در شهر ایبک  والیت سمنگان به تاری    خ  
 
مرد،  63فرد ملیک)  90فرد ملیک ک

( مجروح گر  8خانم و    9پرس،   10  عکس از کاوه بشارت. دید. طالبان مسئولیت حمله را به عهده گرفت.  دخیر
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دخیر   ۶پرس،    ۱۶مرد،    ۲۸ملیک دیگر )  ۵۱زن( کشته و    ۱مرد و    ۹پرس،    ۹فرد ملیک )  ۱۹ننگرهار هدف قرار داد. در این انفجار  

، یک   ۲۹زن( زخیم شدند. بتاری    خ    ۱و   در یک وسیله نقلیه مهاجم انتحاری طالبان مواد منفجره تعبیه شده را که    نوامیر

  ۱پرس و    ۲فرد ملیک کشته شدند )  ۳نتیجه،  جاسازی شده بود، منفجر کرد و رئیس شورای والیتر زابل را هدف قرار داد. در  

 زن(. زخیم شدند   ۴دخیر و  ۴مرد،  ۱۱پرس،  ۱۴فرد ملیک دیگر) ۳۳مرد( و 

آسیب رساندن افراد ملیک شد، که از آن میان، این گروه   انتحاری را  به طالبان نسبت داد که باعث  حمله  ۱۳لیت  یوناما مسئو 

به آن   ۲۰۲۰حادثه ای را که یوناما در سال    ۳خه خراسان داعش مسئولیت هر  هار حمله را بر عهده گرفت. شامسئولیت چ

 نسبت داد، به عهده گرفت. 

 

 111ه غبر انتحاریب. مواد منفجره تعبیه شد

یسی از استفاده از مواد منفجره تعبیه  زخیم( نا  ۱۵۶۹کشته و    ۷۲۷لفات ملیک )مورد ت  ۲۲۹۶، یوناما  ۲۰۲۰در طول سال  

 ۴۳دولت، را ثبت کرده است. تعداد افراد ملیک کشته شده توسط این نوع حادثه  شده غیر انتحاری توسط عنارص مخالف  

ی سال متوایل،  .  112درصد کاهش یافته است  ۱۰ه تعداد افراد ملیک مجروح  درصد افزایش یافته است، در حایل ک برای دومتر

درصد تلفات ملیک   ۷۵. یوناما  مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری بیش از حمالت انتحاری باعث تلفات افراد ملیک شد 

را به عنارص   ۲۲شاخه خراسان داعش و  درصد را به    ۳نایسی از انفجار مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری را به طالبات،  

 .  113ت نسبت داده استنامشخص مخالف دول

ین تلفات افراد ملیک یعتی  ۲۰۲۰در سال   زخیم( نایسی از استفاده    ۱۱۱۰  کشته و   ۶۲۸مورد تلفات ملیک )  ۱۷۳۰، یوناما بیشیر

ثبت کرده است.    ۲۰۰۹وناما در سال  مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری توسط طالبان را از زمان آغاز ثبت سیستماتیک ی

ی تلفات افراد ملیک نسبت به سال  درصد افز   ۹این رقم   درصد افزایش تعداد افراد ملیک کشته شده    ۴۳و    ۲۰۱۹ایش در چنتر

 . 114فجره تعبیه شده غیر انتحاری منسوب به طالبان را نشان یم دهدتوسط مواد من

 

 

 
را مورد نشانه ف کیل با اهدا  مواد منفجره تعبیه شده یم بردازد کهمراجعه کنید. این فصل به تاکتیک های  اصطالحاتبه  برای جزئیات بیشیر  111

د، در حالیکه مواد منفجره تعبیه شده  "قتل های  ارقام که آخرین مورد به طور جداگانه در  ،  برای انجام قتل های هدفمند استفاده یم شود یم گیر
 ه شده است. هدفمند" گنجاند 

 را ثبت کرد.  نفجره تعبیه شده غیر انتحاری از مواد منایسی زخیم(  ۱۷۵۱کشته و   ۵۰۷)  ملیکتلفات  مورد  ۲۲۵۸، یوناما ۲۰۱۹در سال  112
ه و  کشت  ۱۱) مورد تلفات ملیک  ۶۰را به طالبان،  مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری  نایسی از    مورد تلفات ملیک ۱۷۳۰، یوناما ۲۰۲۰در سال  113
ی  مخالفنامشخص زخیم( را به عنارص  ۴۱۶کشته و   ۸۴)  مورد تلفات ملیک ۵۰۰ شاخه خراسان داعش، زخیم( را به  ۴۹ دولت نسبت داد. همچنتر

انتحاری را انفجار   در اثر زخیم(  ۲کشته و   ۲)  مورد تلفات ملیک ۴ یوناما    تهبه گروه های مسلح طرفدار دولت و دو کش  مواد منفجره تعبیه شده غیر
 نسبت داد. تحریک طالبان پاکستان  را به 
نایسی از مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری را به طالبان نسبت  زخیم(  ۱۱۴۶شته و ک   ۴۳۸)  د تلفات ملیکمور  ۱۵۸۴، یوناما ۲۰۱۹در سال  114
 داد. 

. این ورد کردبرخمنفجره  با موادهمه ما خوشحال بودیم، گپ یم زدیم و یم خندیدیم که ناگهان وسیله نقلیه 

م مخود پش ،انفجار خانواده ما را نابود کرد. در این حادثه، من ، پش برادرم و برادرم را از دست دادم. همشم، دخب 

 محل حادثهشده بودیم. اعضای بدن عزیزان ما در رسارس . همه ما خون آلود زخیم شدیمو من به طور جدی 

 سناریو را حن  به دشمنان ما نشان ندهد. "این  وندپراکنده شده بودند. دعا یم کنم خدا

 منفجره تعبیه شده از نوع فشاری در اثر انفجار موادمرد قربانی --

 ،  ۲۰۲۰آگست  ۳۱مصاحبه یوناما با قربانی
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عنارص مخالف دولت در  اری توسط  از وسایل نقلیه انفجبرابری تلفات افراد ملیک نایسی    ۳یوناما به طور خاص نگران افزایش  

. بمب های منفجره توسط وسیله نقلیه اغلب مملو از مواد منفجره باعث انفجارهای قدرتمند  115است   ۲۰۱۹مقایسه با سال  

ده و تلفات ملیک، فراتر از هدف مورد نظر، به ویژه هنگایم که ات گسیر در مناطق پرجمعیت استفاده  یم شود، یم    با تأثیر

الم   ۵بتاری    خ    ان مثال،شدند. به عنو  اکتوبر، طالبان کاروان وایل والیت لغمان را با یک موتر مملو از مواد منفجره در شهر مهیر

(    ۸زن و    ۹پرس،    ۱۳مرد،    ۲۳ملیک دیگر )  ۵۳مرد ملیک کشته و    ۸لغمان هدف قرار دادند. در اثر انفجار مذکور،      والیت دخیر

ی آسیب   ، در یک بازار محیل در منطقه میوند در والیت قندهار،   ۸تاری    خ  دیدند. بزخیم شدند. ساختمانهای مجاور نیر نوامیر

ملیک و زخیم شدن   ۸منفجر شدن مواد منفجره تعبیه شده که در یک وسیله نقلیه جاسازی شده بود، منجر به کشته شدن  

ان یک بازار مزدحم، ه در میدل شد. مواد منفجره در یک الری بزرگ جاسازی شده بود کنفر دیگر بشمول زنان و اطفا  ۲۵

 نزدیک پوسته تالیسی پولیس میل افغانستان پارک شده بود. طالبان مسئولیت حمله مذکور را بر عهده گرفتند. 

تعبیه شده نوع فشاری را ثبت  زخیم( در اثر مواد منفجره    ۳۹۰کشته و    ۴۸۸مورد تلفات ملیک )  ۸۷۸، یوناما  ۲۰۲۰در سال  

درصد  ۳۵درصدی در تلفات افراد ملیک توسط این مواد،  ۷۷، با افزایش نگران کننده ۲۰۱۹با سال کرد. این رقم در مقایسه 

  116افزایش را نشان یم دهد
ً
درصد از تلفات افراد ملیک نایسی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری، زنان و اطفال  ۴۳. تقریبا

 . 117، که بر ماهیت بدون تفکیک مواد مذکور تأکید دارد هستند 

  که که توسط قربانی فعال یم شود،    است نگران استمرار بدون تفکیک استفاده از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاریناما و ی

 به طالبان نسبت داده است که این گروه به استفاده از مواد منفجره تعبیه شده  در رسارس 
ً
 منحضا

ً
افغانستان همچنان   تقریبا

 ، پس از سه سال کاهش، شده است. ۲۰۲۰ملیک در سال افراد ادامه داده و  باعث افزایش تلفات 

 
تعبیه شده توسط وسیله نقلیه را ثبت کرد، در   نایسی از مواد منفجره زخیم(  ۳۹۸کشته و   ۵۰)  ملیکمورد تلفات  ۴۴۵، یوناما ۲۰۲۰در سال  115

ی حوادنر ثبت کرده بود.  ۱۱۵کشته و   ۱۵) مورد تلفات ملیک  ۱۳۰،  یوناما  ۲۰۱۹حالیکه در سال   زخیم( را در اثر چنتر
 شاری را ثبت کرد. زخیم( در اثر انفجار مواد منفجره تعبیه شده نوع ف ۳۷۵کشته و   ۲۷۵مورد تلفات ملیک ) ۶۵۰، یوناما ۲۰۱۹در سال   116
زخیم( نایسی از مواد  ۱۴۶کشته و   ۱۲۱تلفات اطفال ) مورد  ۲۶۷زخیم( و  ۵۱کشته و   ۵۷مورد تلفات زنان ) ۱۰۸، یوناما ۲۰۲۰در سال   117

 منفجره تعبیه شده نوع فشاری را ثبت کرد. 

شت و   11فشاری  اکتوبر، انفجار مواد انفجاری تعبیه شده ی  20بانیان مواد انفجاری تعبیه شده ی فشاری. به تاری    خ  مراسم خاک سپاری برای قر 
 
فرد ملیک را   9فرد ملیک را ک

 –ثه جداگانه در شاهراه میدان شهر یک موتر دیگر در دو حاد  مجروح کرد که حد اکیر تلفات زنان و کودکان را شامل یم شد. انفجار زمانی اتفاق افتاد که یک اتوبوس کوچک و 

 . EPA-EFEری برخورد نمود. عکس از جواد جالیل/  بامیان در والیت میدان وردک با مواد انفجاری تعبیه شده ی فشا
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نوع فشاری  بیشیر تلفات ملیک نایسی از مواد منفجره تعبیه شده  

عمویم  های  جاده  در  مذکور  مواد  است که  آمده  بوجود  وقتر 

کت در امتداد  جابجا شده، جانی که وسایل نقلیه ملیک هنگام حر 

آنها برخورد یم کند.  جاده ای که به طور منظم یط یم شود، به  

جون، در منطقه ارغستان در والیت    ۳به عنوان مثال، در تاری    خ  

تعب منفجره  مواد  فشاری،  قندهار،  نوع  را    ۱۱یه شده  ملیک  مرد 

نفر دیگر را زخیم کرد پس از آنکه مواد مذکور توسط    ۴کشته و  

منفجر   آنها  این موتر  در  دادند که  اطالع  یوناما  به  طالبان  شد. 

ع توسط    ۱۱حادثه   مرد کشته شد و افراد مسئول طبق قانون رسی

قه کوشک کهنه در والیت هرات، انفجار مواد منفجره تعبیه شده نوع  اکتوبر، در منط  ۱۴. بتاری    خ  118"محکمه نظایم" مجازات شدند 

مرایه کند، تخریب کرد. در  ن که در راه بودند تا یک عروس را به خانه جدید خود هفشاری طالبان، یک وسیله نقلیه ملیک را پر از زنا

، یک بس با مواد منفجره تعبیه  ۲۰۲۰اکتوبر    ۲۰خ  مرد زخیم شدند. بتاری       ۱پرس و    ۳دخیر ،    ۳زن ،    ۴دخیر کشته و    ۵زن و    ۳نتیجه،  

نفر    ۹مسافر سوار در بس مذکور،    ۱۸، برخورد کرد. از میان  بامیان، در والیت میدان وردک  - شده نوع فشاری  در شهراه میدان شهر

ی حادثه، دو نفر از بستگان قربانیا  ۹کشته و   نی که برای کمک به آنجا آمده  نفر زخیم شدند. عالوه بر این، حدود یک ساعت پس از اولتر

ی حادثه قبیل کشته شدند.  ۱۰۰ر بودند، در اثر اصابت وسیله نقلیه آنها به مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری دیگر، د  میر

ی به   آن مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری توسط وزن یک فرد منفجر شد، بشمول وزن یک  ثبت حوادنر که در  یوناما همچنتر

ی های تعبیه شده ضد پرسنل استفاده  طفل کوچک ، ادامه داد که تایید یم کند که مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری به عنوان متر

 چغچران والیت غور، هنگایم که یگ از پرسان پا به مواد منفجره تعبیه  ماه یم، در ولسوایل  ۲۹یم شود. به عنوان مثال، بتاری    خ  

ی زخیم    ۱۵ساله کشته شد و یک پرس    ۱۳اده عمویم جابجا شده بوده، یک پرس  شده نوع فشاری طالبان که روی یک ج  ساله نیر

ی رفت. بتاری    خ    مضوف چراندن گله های شان بودند و در اثر آن سه گاو   شد. انفجار زمانی رخ داد که پرسها  ی از بتر جون ، در   ۹نیر

ی  ساله جان خود را از دست داد    ۱۳منطقه دولینه در والیت غور، یک پرس   سال توسط انفجار مواد منفجره   ۱۵تا    ۹و سه پرس بتر

ی  گوسفندان خود بودند که یگ از پرسان پا به بمب فشار   تعبیه شده نوع فشاری طالبان زخیم شدند. بچه ها در حال چراندن

ین کوت در والیت ارزگان، یک پرس  ۲۰۲۰اگست    ۱گذاشت. بتاری    خ   ی   ۱۰ساله کشته شد و یک پرس    ۱۲، در منطقه تیر ساله نیر

د. این امر نشان یم  زخیم شد هنگایم که در حال بازگشت به خانه بودند و بر روی مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری قرار گرفتن

شده نوع فشاری از نظر ماهیت بدون تفکیک هستند، زیرا توسط قربانیان فعال یم شوند و دهد که چگونه مواد منفجره تعبیه  

ی افراد ملیک و نظامیان ناتوان هستند. نیم توانند علیه یک ه  دف خاص نظایم هدایت شوند و در تشخیص بتر

ی تأکید یم کند که هیچ ییوناما همچنتر از مواد منفجره تعبیه شده   و کاهش آسیب نایسی   گونه اقدامات احتیایط برای جلوگیر

 از یک خانواده تنها در یک ریکشا کشته ملیک  ۶جون،    ۲۳ی    خ  نوع فشاری برای افراد ملیک، کاقی نیست. به عنوان مثال، بتار 

تعبیه شده نوع فشاری جاسازی شده در جاده طفل( و یک مرد در اثر انفجار مواد منفجره    ۳مرد و    ۲زن ،    ۱شدند )بشمول  

دیان والیت جوزجان زخیم شد. طالبان اظهار داشتند که این جاده یط دو سال گذشته برای تردد عمویم بسته در منطقه مر 

 .119بود، به مردم اطالع داده شده بود و موانع راه و عالئم خطر در دو طرف جاده نصب شده بود شده

 استفاده از مواد منفجره تعبیه شده نوع   رص مخالف دولت تکرار یم کند تا از طالبان و سایر عنا  یوناما درخواست خود را 
ً
فورا

دوستانه ماین  فشاری را متوقف کرده و از تال  پایک برای نقشه برداری، شناسانی و خنتر سازی وسایل که هنوز  ش های برسی

ی تعه ی راستا، یوناما همچنتر ، هنگایم که وی ۱۹۹۸دات قبیل مال محمد عمر در سال  فعال هستند، حمایت کند. در همتر

ی وساییل را محکوم کرد اس ی بحث و گفتگو با یوناما در چند سال گذشته، که همچنا120تفاده از چنتر ن ادامه دارد ،  ، و همچنتر

 در مورد منع استفاده از وسایل مذکور را دوباره یادآورد یم شود. 

 
 موجود یم باشد.  خدمات حقوق برسی یوناما در اوراق بخش  طالبان به یوناما  ۲۰۲۰جوالی    ۲۱مورخ نامه  118
 . موجود یم باشد وناما خدمات حقوق برسی ی  خشاوراق ب طالبان به یوناما، در   ۲۰۲۰جوالی   ۲۱مورخ  نامه ای  119
ه، تولید و انتقال م۱۹۹۸در سال  120 ماین  و انهدام آنها )"پیمان منع  پرسونلهای ضد  این، یک سال پس از تصویب کنوانسیون منع استفاده، ذخیر
قدرت تخریب آنها در برابر   تشخیصرا به شدت محکوم کرد و با  های زمیتی   اینم صادر کرد که در آن استفاده از عمر بیانیه ای را "(، مال محمد ها

هر کش که از آنها در "اختالفات شخض، سیایس یا هرگونه اختالف   خاطر نشان کرد که، خواستار ممنوعیت کامل استفاده از آنها و  افراد ملیک
ی اسالیم مجازات خواهد شد. در این بیانیدیگری" استف  ها صورت گرفت.   ماینه حمایت شدیدی از پیمان منع اده کند مطابق با قوانتر

توسط   ملیک کشته شده  افراد  منفجره تعداد  مواد 

درصد افزایش یافته   ۷۷  تعبیه شده از نوع فشاری  

ملیک  ۴۳  ؛است افراد  تلفات  از  این درصد  از  نایسر   

بر ماهیت   این واقعیت  هستند که  اطفالزنان و    مواد 

 . کید یم کند أ بدون تفکیک مواد منفجره مذکور ت
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قر  توسط طالبان در  از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری مورد تلفات ملیک نایسی از استفاده  ۴۱۶  منطقه جنوب رسی

در تمام مناطق افغانستان نایسی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری توسط طالبان  ، یوناما همچنان به ثبت تلفات افراد ملیک  ۲۰۲۰در سال  

 نییم از آنها )
ً
شده نوع  ره تعبیه  مواد منفجمورد از حادثه های    ۱۱۶. یوناما  121داده است   جنونر رخ  زوندرصد( در    ۴۸ادامه یم دهد، تقریبا

بیشیر در    شده است را ثبت کرد که    ۲۰۲۰جنونر در سال    زونزخیم( در    ۱۷۳کشته و    ۲۴۳تلفات ملیک ) مورد    ۴۱۶را که منجر به   فشاری

 .122رخ داده است قندهار و هلمند  والیات

ی  123بانچند روز پس از آتش بس در روز عید قر  نایسی از مواد منفجره تعبیه شده نوع  ی انفجاری  ، یوناما پنج مورد از حادثه هاآگست  ۹تا    ۷، بتر

. در این  ، ثبت کرد قندهار شد   والیت زخیم( در ولسوایل ارغستان،    ۲کشته و    ۲۶تلفات افراد ملیک ) مورد    ۲۸طالبان را که منجر به    فشاری توسط

  ، تقر ۲۰۲۰آگست سال    ۹بتاری    خ  میان،  
ً
مواد منفجره تعبیه شده نوع  قندهار،    یتوال ،  ارغستان  ولسوایلعمارت    قریه، در  ۹:۳۰در ساعت  یبا

ی    ، مرد ملیک دیگر را که از ارغستان به شهر قندهار یم رفتند  ۲مرد ملیک را کشته و    ۹طالبان    فشاری  ، حدود  آگست  ۹بتاری    خ  زخیم کرد. همچنتر

ی    بعد از ظهر   ۲:۰۰ساعت   ملیک   ۸طالبان    جره تعبیه شده نوع فشاریمنف  مواد سوایل ارغستان، والیت قندهار،  در ول   نریو    شنا -وتاجا  قریه هایبتر

برخورد و    مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاریزن را به قتل رساند. آنها در حال حرکت در جاده ای خایک بودند که وسیله نقلیه آنها به    ۲بشمول  

ی ولسوایل ارغستانین دو حادثه از جاباعث انفجار آن شد. همه قربانیان ا طالبان جاده اصیل  و شهر قندهار استفاده کردند زیرا    ده های متناوب بتر

 .124را انکار کردند  نایسی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاریمورد  ۵مورد از  ۴قندهار را بسته بودند. طالبان مسئولیت  -ارغستان 

 

ی مجموعه ای از حوادث ک را هنگام حمله طالبان به    وع فشاریه تعبیه شده ناز مواد منفجر فراد ملیک با استفاده  شته و زخیم شدن ا یوناما همچنتر

 کرد.   ثبت، فرار کنندافراد ملیک که قصد داشتند از منطقه   بشمول، ۲۰۲۰هلمند در اکتیر  والیتاطراف شهر لشکرگاه ، 

 

، والیت  در منطقه نهر رساج،  قندهار   -هرات  هراهاشک، در امتداد  نزدیک بازار گرش  ،صبح  ۸:۰۰، ساعت  ۲۰۲۰اکتوبر    ۱۰بتاری    خ  به عنوان مثال،  

  ۲زن ،  ۱مرد ،  ۱ملیک )  ۶در نتیجه،  برخورد کرد.  با مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاریملیک که از هرات به قندهار سفر یم کرد   بسهلمند، یک 

( کشته شدند، در حایل که    ۲پرس و    در  ۲۰۲۰اکتوبر    ۱۲ی    خ  بتار دو روز بعد،    .پرس( زخیم شدند  ۳زن و    ۵مرد ،    ۲) ملیک دیگر    ۱۰دخیر
ً
، تقریبا

مواد  مسافر به شهر لشکرگاه در حال سفر بود، با    ۱۵هلمند، یک وسیله نقلیه ملیک که با    والیت در    مارجه اواسط روز، نزدیک مرکز ولسوایل  

.  کشته شدند  زن   ۳مرد و    ۴( ،  پرس   ۴دخیر و    ۴طفل )   ۸بشمول  مسافران ملیک  همه  تیجه،  . در ن برخورد کرد   طالبان  منفجره تعبیه شده نوع فشاری

 
ی

ی مکانی امن تر برای زندگ  .  به لشکرگاه فرار یم کردند قربانیان بخشی از یک خانواده بودند و آنها از جنگ در منطقه خود به امید یافتر

د،  د استفاده  که در افغانستان مور   مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری، ی ترتیب دارای یک اثر   قربانی فعال یم شوند و به باقرار یم گیر بدون    همتر

قانونی ضد    یم باشند ذانر    تفکیک ی های غیر کار یم کنند. یوناما بار دیگر درخواست خود از طالبان را برای توقف فوری    پرسنولو به عنوان متر

 استفاده از این وسایل تکرار یم کند. 

 

 

 
 یم شود.   والیات هلمند، قندهار، نیمروز ارزگان و زابل شامل  زون جنونر افغانستان  121
مورد  ۱۳۹طالبان در والیت قندهار و   اد منفجره تعبیه شدهدر اثر مو زخیم(  ۶۰کشته و   ۱۰۱)  مورد تلفات ملیک ۱۶۱، یوناما ۲۰۲۰در سال  122

 هلمند ثبت کرد. والیت  را در زخیم(   ۵۲کشته و   ۸۷)  ملیکتلفات 
ی دولت افغانستان و طالبان بتاری    خ   123 وع شده  تا   ۳۱آتش بس عید قربان بتر  آگست ادامه داشت.  ۲جوالی رسی
 . موجود یم باشد خدمات حقوق برسی یوناما   اوراق بخشدر  طالبان به یوناما،  ۲۰۲۰اکتوبر ۲۵مورخ نامه ای   124
 

توانستم  یکردم و نم یبه خاطر دارم. من باور نم دمیپدر و برادرم را د یرا که جنازه ها یو هنوز لحظه ا تکان خوردممن 

 در موترمن  رایحادثه بودم، ز نیکمک کنم. من شاهد ا در موتر دهید بیآس انیتوانم به قربان ینم یحرکت کنم و حت یمدت

 زیچ چیکند، ]…[ ما ه یحرکت م ،برخورد کرد مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری که به  موتردنبال که به  سوار بودم یدوم

مداوم همه افغان ها  یآرزو و آرزو نیه اکرد. البت میخواه ءدعا ستندیبا ما ن گریکه د ن خودزایعز یو فقط برا میخواه ینم

 .رساندن به افراد ملکی دست بردارند بیکه از کشتار و آسو از همه طرف ها بخواهند  نندیاست که صلح را در کشور بب
 

جنوب زونطالبان در مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری  انیپسر و برادر قربان کی -  

۲۰۲۰نوامبر  ۹، انیتگان قرباناز بس یکیبا  ونامای تلیفونی مصاحبه  
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 قرار یم دهد  . حمالت عمدی که افراد ملیک و اشیای ملیک را هدف۲
 

ب گلوله کشتند. تنها اشتباه   ۲۰آنها سپس او را در حدود  طالبان وارد خانه برادرم شدند.   ی خانه اش بردند و به رصن مب 

ان یم پخت و سپس آن را به پولیس برادرم این بود که او به پولیس نان تهیه و تدارک یم کرد ]...[ برادرم فقبر بود. او ن

ن یم کرد. او تنهتحویل یم داد و از ا ا کیس بود که پول پیدا یم کرد و مراقب خانواده   ین طریق خرج خانواده اش را تأمتر

  خود بود. 

 مردی که برادرش قربانی کشتار هدفمندانه طالبان شد  -

 ،  ۲۰۲۰سپتامیر  ۱مصاحبه تلیفونی یوناما با برادر قربانی

 شهروندان ملیک و اشیای  ، یوناما به ثبت حمالت عنارص مخالف دولت  ۲۰۲۰در سال  
ً
ملیک را هدف قرار ادامه داد که عمدا

یم داد، به ویژه از طریق شلیک کردن های هدفمند و حمالت مواد منفجره تعبیه شده علیه افراد ملیک، بشمول کارمندان 

. یوناملیک دولت افغانستان ، قوه قضاییه ، رسانه   دولتر و موسسات صیح و آموزیسی ی ادامه ها، سازمانهای غیر ما همچنتر

وهای امنیتر حمالت عنارص مخالف دولت عل ، بزرگان قبایل، اقارب ملیک پرسنل نیر ان مذهتر ، رهیر
یه فعاالن جامعه مدنی

نرا شاخه خراسان داعش پر میل و افراد طرفدار دولت افغانستان را ثبت کرد. حمالت به اقلیت های مذهتر که مسئولیت آ

ی از گروه  نان ادامه داشت، به ویژه حمالنر که جمعیت مهمچ  ۲۰۲۰عهده گرفت، در سال    آنها نیر
سلمان شیعه را که بیشیر

 قویم هزاره و اقلیت مذهتر سیک هستند، هدف قرار داده است. 

 افراد ملیک ی
ً
ا اشیای ملیک را هدف قرار یم دهد، نقض فاحش یوناما به طرف های درگیر یادآوری یم کند که حمالنر که عمدا

ی الملیل است و ممکن است به  حقوق برسی   منجر شود. بعالوه، هنگایم که به عنوان بخشی از یک دوستانه بتر
ی

جنایات جنگ

ده یا سیستماتیک علیه یک جمعیت ملیک خاص مانند حمالت مداوم شاخه خراسان داعش با هدف قرار دادن  حمله گسیر

یت منجر شود.  مذهتر انجام یم شود، این حمالت ممکن به جنایانر علیهاقلیتهای   برسی

زن    1داد که در نتیجه . حمله ی متذکره کارمندان اداره احصائیه و معلومات را هدف قرار 2020دسمیر  28یک موتر تخریب شده در ساحه انفجار در کابل افغانستان، تاری    خ 

شته شده و  
 
 . EPA – EFEسئولیت حمله را به عهده گرفت. عکس از هدایت هللا عامد/ مرد مجروح گردید. داعش م 9زن و   4فرد ملیک دیگر بشمول    13ملیک ک
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دوستانه است، اتخاذ کرده و از آنها یوناما از همه طرفها یم خواهد   ی الملیل برسی ی بتر  از افراد ملیک را که مطابق با قوانتر
تعریفی

ی ه   در درگیر
ً
ی ملیک بودن ک در برابر حمله محافظت کنند، مگر اینکه مستقیما ، در نظر گرفتر ی تعریفی کت کنند. چنتر لیه ا رسی

رادی که در مناصب دولتر ملیک کار یم کنند، بشمول اعضای افرادی که نظایم نیستند، شامل این تشخیص خواهد بود که اف

ی شامل اعضای جامعه مدنی  مستقل و    قوه قضاییه و اعضای خانواده نظامیان، اهداف قانونی نیستند. این تعریف همچنتر

 . 125برسی افغانستان یم شود مدافعان حقوق برسی مانند کمیسیون مستقل حقوق

  ۱مورد تلفات افراد ملیک توسط عنارص مخالف دولت،    ۳یوناما ثبت کرد که از هر    ،۲۰۲۰دسامیر سال    ۳۱جنوری تا    ۱از  

یم دهد، که در نتیجه این حمالت    حمله نایسی از حمله ای است که به طور خاص افراد ملیک یا اشیای ملیک را هدف قرار 

درصدی تلفات افراد ملیک را    ۳۳  . این رقم کاهش126زخیم( بوجود آمده است   ۱۱۴۲کشته و    ۷۶۴لیک ) مورد  تلفات م  ۱۹۰۶

 افراد ملیک یا اشیای ملیک هدف قرار داده است  ۲۰۱۹در مقایسه با سال  
ً
. عامل اصیل کاهش تلفات 127نشان یم دهد که عمدا

 افراد ملیک را هدف قرار داده احمالنر که ع
ً
ت: عدم خشونت های مربتط به انتخابات ریاست جمهوری  ست، موارد زیر اسمدا

را گرفته بود؛ کاهش در حمالت شاخه خراسان داعش که باعث   ۲۰۱۹که گریبان انتخابات ریاست جمهوری سال    ۲۰۲۰سال  

 
را هدف قرار نیم   کرد که در آن بیان یم داشتند که افراد ملیک یم   صادر را   ۲۰۲۰حمالت در سال   مربوط به بیانیه هایبه طور مرتب طالبان  125

  صفحه توییر ذبیح هللا مجاهد  دهد. به عنوان مثال،
1/photo/1347023574423515137atus//st33https://twitter.com/Zabehulah_M     را ببینید. با این حال، یوناما هر سال حوادنر را

دوستان ی الملیل برسی ی بتر ی   افراد ملیکی افراد  ه مسئولیت هدف قرار دادن عمدثبت یم کند که طالبان بر اساس قوانتر ند و چنتر را بر عهده یم گیر
 ند، توجیه یم کند. نبود  افراد ملیکحمالنر را با بیان اینکه افراد 

ی یوناما ۲۰۲۰در سال  126 نظامیان را هدف قرار داده ب ۶۱کشته و   ۴۸)   مورد تلفات ملیک  ۱۰۹، همچنتر  غیر
ً
ود، به گروه زخیم( را در حمالنر که عمدا

وهای امنیتر میل افغانستان نسبت داد.  های مسلح طرفدار   دولت و نیر
را هدف قرار داده   ملیک حمالنر که عمدا شهروندان   در اثر زخیم( را   ۲۰۱۵کشته و   ۸۱۸) ملیک افراد تلفات مورد  ۲۸۳۳، یوناما ۲۰۱۹در سال  127

 است، ثبت کرد. 

 توسط عناصر مخالف دولت یافراد ملک ایاهداف  یباال یحمالت عمدافغانستان: 
 2020دسمبر سال  31تا  یجنور 1

حادثه عبادت کنندگان و عبادت  19در 
 گاها هدف قرار گرفته است

دف ه یصح یحادثه مراقبت ها 54در 
 قرار گرفته است

 یعدل یحادثه کارمندان نهادها 29در 
 هدف قرار گرفته است ییو قضا

هدف  یجامعه مدن نیه فعالحادث 22در 
 قرار گرفته است

هدف  یدولت ریغ یحادثه نهادها 21در 
 قرار گرفته است

حادثه روزنامه نگاران و  15در 
 کارکنان رسانه هدف قرار گرفته است

آموزش و پرورش هدف حادثه  25در 
 قرار گرفته است

هدف قرار  ربناهایحادثه ز 39در 
 گرفته است

کشته  ۷۶۴
 روحمج ۱۱۴۲

 افراد ملیک را محافظت نموده و جنگ را ختم کنید                 2020گزارش ساالنه ی یوناما در مورد محافظت افراد ملیک در سال 

۱۹ 

۵۴ 

۲۹ 

۲۲ 

۲۱ 

۱۵ 

۲۵ 

۳۹ 

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1347023574423515137/photo/1
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 و اشیای تلفات افراد ملیک یم شد )زیرا این شاخه عمدتا افراد ملیک

انتحار  حمالت  و  دهند(  یم  قرار  هدف  را  توسط ملیک  ی کمیر 

 افراد ملیک یا اشیای ملیک را هدف قرار یم دهد. 
ً
  طالبان که عمدا

 افراد 
ً
 نییم از تلفات افراد ملیک را در حمالنر که عمدا

ً
یوناما تقریبا

درصد آن را به شاخه   ۲۹را هدف قرار داده بود، به طالبان و    ملیک

این، یوناما افزایش  128سان داعش نسبت داد خرا   ۸۴. عالوه بر 

یسی از حمالت ادعا نشده را ثبت کرده که افراد ملیک یا اشیای ملیک بطوری قصدی در آن درصدی تعداد تلفات افراد ملیک نا

د که نیم تواند  این اساس آن را به آن را نه به طالبان یا نه به شاخه خراسان داعش نسبت دهد، و بر    مورد هدف قرار یم گیر

. این امر با کاهش ادعاهای مسئولیت توسط طالبان و شاخه خراسان  129ه استعنارص نامشخص مخالف دولت نبست داد

 داعش مصادف یم باشد. 

و شفاخانه ها را هدف قرار یم دهد. این حمالت به ویژه    یوناما به شدت نگران حمالنر است که کارمندان مراقبت های صیح

ی کوویددر یط بیما ی   ۱۹-ری همه گیر  خدمات طتر که برای کل مردم حیانر است، به تمام هنگایم که افغانستان برای تأمتر

مورد    ۷۷جر به  رد از این موارد را ثبت کرد که منمو   ۵۴منابع محدود صیح خود احتیاج دارد، آسیب رسان بوده است. یوناما  

ه تعبیه شده  ا استفاده از قتل های هدفمند، استفاده از مواد منفجر زخیم( شد، بشمول ب  ۴۳کشته و    ۳۴تلفات افراد ملیک )

ت لغمان، جوالی، در منطقه علیشنگ والی  ۱۹و تهدید و ارعاب که منجر به تعطییل مراکز صیح شد. به عنوان مثال، بتاری    خ  

را از ولسوایل دولت   بوالنس متعلق به یک فراهم کننده غیر دولتر خدمات صیح، که یک مریضطالبان با شلیک به یک ام

الم    کشته و یک زن   ۵منتقل کردند. در نتیجه، یک مریض  شاه به شفاخانه والیتر مهیر
ً
ساله در داخل امبوالنس در دفعتا

ده وسیله نقلیه معاون صحت عامه والیت ، والیت خوست، مود منفجره تعبیه شیم، در شهر خوست  ۱۶زخیم شد. بتاری    خ  

حادثه رسید، انفجار دیگر نایسی   و دو محافظ را زخیم کرد. وقتر پولیس برای کمک به محلخوست را هدف قرار داد و وی  

 . 130ملیک دیگر را زخیم کرد  ۱پولیس و  ۳از مواد منفجره تعبیه شده 

ارات عدیل و قضانی در افغانستان را هدف قرار داده بودند، بشمول حادثه را که کارمندان اد  ۲۹، یوناما  ۲۰۲۰در جریان سال  

کشته   ۲۷مورد تلفات افراد ملیک )  ۴۴یم کردند، ثبت کرد، که منجر به  ات و افراد ملیک دیگر که برای محاکم و څارنوایل کار  قض

به یک موتر نوع کروال حامل  ر کابل، موترسایکل سواران مسلح  جون در شه  ۲۲زخیم( شد. به عنوان مثال، بتاری    خ    ۱۷و  

ی موتر مذکور    ۵گرام شلیک کردند. در نتیجه، هر  کارمندان مرکز عدیل و قضانی توقیفگاه ب کشته شدند. هیچ گروه رسنشتر

شهر قندهار، ، در  ۲۰۲۰یم    ۱۰عنارص مخالف دولت مسئولیت این حادثه را بر عهده نگرفت. در یک حادثه دیگر، بتاری    خ  

د. طالبان مسئولیت حمله را طالبان سوار بر یک موترسایکل مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخیم ش  ۲یک څارنوال توسط  

شتند که آنها څارنوال را به دلیل "بودن در صفوف دشمن" بعنوان فرد ملیک در نظر گرفته نیم برعهده گرفتند و اظهار دا

 .131شود

را که فعاالن جامعه مدنی و مدافعان حقوق برسی مربوط به    حمله از سوی عنارص مخالف دولت  ۲۲، یوناما  ۲۰۲۰در سال  

ی مسلح مورد    ۱۳تن دیگر و    ۷فرد ملیک، زخیم شدن    ۱۸انه را هدف قرار دادند، ثبت کرد و منجر به کشته شدن  درگیر

، یوناما به ط  ۱۲اختطاف شد. از زمان آغاز مذاکرات صلح افغانستان در   ی حوادنر سپتامیر و تأثیر   ور خاص با افزایش چنتر

جون، در شهر کابل، انفجار مواد منفجره    ۲۷د، بتاری    خ  در یک مور   132ویرانگر آن باالی مدافعان حقوق برسی نگران است. 

 
نظامیان را هدف قرار داده بود، به در اثر را  زخیم(  ۴۹۳کشته و   ۴۴۵)  مورد تلفات ملیک ۹۳۸، یوناما ۲۰۲۰در سال  128  غیر

ً
و   ،طالبانحمالنر را عمدا

 نسبت داد.  شاخه خراسان داعش زخیم( به  ۳۷۲کشته و    ۱۸۲)  مورد تلفات ملیک ۵۵۴
کشته    ۱۳۶) مورد تلفات ملیک  ۴۱۳یوناما   ، ۲۰۱۹زخیم( در سال  ۱۸۰کشته و   ۴۵) مورد تلفات ملیک ۲۲۵  در مقایسه با، یوناما ۲۰۲۰در سال  129
ی  ۲۰۲۰سبت داد. در سال  دولت ن نامشخص  را به عنارص  افراد ملیکحمالت هدف قرار دادن عمدی  در اثر زخیم(  ۲۷۷و  کشته ، یوناما همچنتر

ی حادثه   شدن یک فرد ملیک در   نسبت داد.  به تحریک طالبان پاکستان را  از چنتر
ی مسلحانه بر مراقبت های صیح. ی معلومات بیشیر مراجعه شود به: فصل سوم، بخش د. برا 130  تاثیر درگیر
 راق یوناما موجود است.  که در او   طالبان به یوناما  ۲۰۲۰جوالی   ۲۱مورد نامه  131
وری  ۱۵بتاری    خ    132 ، روزنامه نگاران و   کشتار ، یوناما گزاریسی در مورد  ۲۰۲۱فیر در افغانستان منترسی کرد، که  ها   رسانه انکارمندمدافعان حقوق برسی

ی ش ی  محافظت از افراد ملیکامل حوادث خارج از چارچوب همچنتر  ی آنها است. درگیر  وجهبه دلیل عدم توانانی یوناما در تعیتر

احمالن  که   یا  ملیک  افراد   
ً
را    هدافعمدا ملیک 

ن    حقوقهدف قرار داده است، نقض فاحش   بتر

اس  دوستانه  بشر است  الملیل  ممکن  و  به  ت 

 
 
 . منجر شود جنایات جنیک
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بنام فاطمه "ناتاشه" خلیل، مسوول روابط تمویل   تعبیه شده یک تن از کارکنان کمیسیون مستقل حقوق برسی افغانستان،

یه دولت  . وظیفه اول133میسیون را کشت. هیچ گرویه مسئولیت حمله را بر عهده نکرد کنندگان ، و جاوید فوالد، راننده آن ک 

ی را بر م  ای محافظت، بشمول تعامل با جوامع برای درک  حافظت از حق حیات است و باید تدابیر
ی

تهدیدها و اقدام به رسیدگ

ی باید تحقیقات دقیق از حوادث را انجام دهد  . در این راستا، یوناما از این واقعیت  به  عالئم هشدار دهنده کند. همچنتر

، دولت در اول دسامیر سال  استقبال یم کند که به دنبال دا ک برای حمایت   ۲۰۲۰دخوایه توسط جامعه مدنی کمیسیونی مشیر

 . 134از مدافعان حقوق برسی ایجاد کرد

 

ی نارنجک انداخت د ن نومیر باالی دانشجویان فیر نمود 2تصویر یک صنف دریس در دانشگاه کابل بعد از آنکه مردان مسلح به تاری    خ  . داعش  ند و نیر

 .APرحمت گل/ به عهده گرفت. عکس از   مسئولیت حمله را 

ی بحمله م  ۱۵یوناما   زخیم شد و    ۸کشته و    ۶ه روزنامه نگاران و کارمندان رسانه ها را ثبت کرد که منجر به  ربوط به درگیر

از   یگ  عنوان  به  افغانستان  آغاز  باعث شد  از  پس  یوناما  بماند.  باقر  نگاری  روزنامه  برای  ترین کشورهای جهان  خطرناک 

ی تأثیر مهیم    ، به ویژه در ۲۰۲۰سپتامیر    ۱۲اکرات صلح افغانستان در  مذ ی تلفانر نگران است، که همچنتر مورد افزایش چنتر

، در شهر لشکرگاه، والیت هلمند، الیاس نو   ۱۲. به عنوان مثال، در  135بر روزنامه نگاران در رسارس افغانستان داشته است امیر

ر که در همان وسیله نقلیه ته شد. سه ملیک دیگماین چسپگ بر وسیله نقلیه اش، کش، یک روزنامه نگار بر اثر انفجار  دایع

، در شهر جالل آباد، وال   ۱۰گرفت. در تاری    خ  بودند زخیم شدند. هیچ گرویه مسئولیت این حادثه را بر عهده ن یت دسامیر

ب گلوله کشتند. شاخه  ننگرهار ، دو مرد سوار بر یک وسیله نقلیه نوع ریکشا، مالله میوند، روزنامه نگ  ار و راننده او را به رصی

 داعش مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. خراسان 

 
 مراجعه کنید  شش ماهه یوناما در رابطه به محافظت افراد ملیکبیشیر به گزارش  معلومات برای  133
   /705https://aop.gov.af/en/news_detailsمراجعه شود به:    134
وری   ۱۵بتاری    خ   135 ، روزنامه نگاران و   کشتار رد  ، یوناما گزاریسی در مو ۲۰۲۱فیر در افغانستان منترسی کرد، که  ها   رسانه کارمندانمدافعان حقوق برسی

ی شامل حوادث خارج از چارچوب  ی به دلیل عدم توانانی یو  محافظت از افراد ملیکهمچنتر ی آنها است.  وجهناما در تعیتر  درگیر
 

https://aop.gov.af/en/news_details/705
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، بشمول ماین پاک های  ۲۱یوناما   ی را که در آن پرسنل سازمان های غیر دولتر دوستانه مورد هدف   واقعه مربوط به درگیر برسی

ی شامل    ۱ته و  کش   ۶مورد تلفات ملیک )  ۷قرار گرفتند، ثبت کرده و در نتیجه    ۱۶زخیم( بوجود آمده است. این امر همچنتر

اتان در منطقه شورتپه در والیت بلخ ، -آگست، در شهراه مزار  ۶فرد ملیک یم شود. به عنوان مثال، در    ۴۲واقعه ربودن   حیر

ناحیه پای وی را  زخیم ین پایکې را متوقف کردند. یگ از رانندگان قصد فرار داشت، اما طالبان با شلیک از  ماطالبان کاروان  

آگست بدون    ۱۲ا ربودند و یگ از وسایل نقلیه نهاد ماین پایک را بردند. فرد ربوده شده در  کردند. طالبان راننده دیگری ر 

 آسيب آزاد شد. 

ی   ،  پرسنل مربوط به نهادهای حمله از سوی ع  ۲۵یوناما همچنتر نارص مخالف دولت را ثبت کرد که در آن تاسیسات آموزیسی

تند هنگایم که آنها در تاسیسات آموزیسی مذکور حضور داشتند. موزیسی یا افراد ملیک به گونه قصدی مورد هدف قرار گرفآ

هفته ای شد، شاخه خراسان داعش و  زخیم( در یک دوره د  ۱۳۱کشته و    ۶۳مورد تلفات ملیک )  ۱۹۴این حمالت منجر به  

 ۲۴، در  آموزیسی در کابل مورد هدف قرار گرفتند. در حمله نخست  مسئولیت دو حمله را بر عهده گرفت که در آن تاسیسات

اکتوبر، در شهر کابل، یک مهاجم انتحاری شاخه خراسان داعش مواد منفجره خود را در نزدیگ خروخر یک مرکز آموزیسی  

 پوهنتو 
ی

کز آموزیسی مذکور نفر زخیم شدند که عمدتا شاگردان مر   ۷۹فرد ملیک کشته و    ۴۰منفجر کرد. در نتیجه،    ن()آمادگ

، افراد مسلح شاخه خراسان وارد پوهنتون کابل در شهر کابل   ۲سپس، در تاری    خ    بودند و به جامعه هزاره تعلق دارند.  نوامیر

ح های سبک و نارنجک های دستر زخیم کردند. عالوه بر این، صدها سال ملیک دیگر را با فیر    ۵۲ملیک را کشتند و    ۱۹شدند و  

ی از پوهنتون فرار کردند. در تاری    خ  محصل از ترس هدف ق ه محکمه جمهوری اسالیم افغانستان دسامیر   ۳۱رار گرفتر ، سیر

نفر دیگر    ۵است و    ده اظهار داشت که یک نفر را به جرم طراخ و برنامه ریزی حمله به پوهنتون کابل به اعدام محکوم کر 

به یوناما   را   . یک محصل دخیر گزارش دست اول حمله136در رابطه با حمله به پوهنتون کابل مجازات حبس دریافت کرده اند

 د: دا

مطالعه مضمون" مطالعات فرهنگ اسالیم "بودیم ]که[ ناگهان شخض در صنف فریاد زد که مهاجمان در راهرو    ل"ما در حا

ما در حال  هستند. من کامال شوکه شدم ]...[ نیم دانستم چه کاری انجام دهم، اما متوجه شدم که برخی از همصنفی های  

ی پنجره ها هستند. همه از طبقه دوم بیر 
. من ]...[ متوجه شدم كه مهاجمان از قبل به من نزدیك بودند ون یم پریدند شکستر

ی برخورد کردم، درد شدیدی در کمر و پاهایم احساس کردم و نزدیک بود ضعف کنم،  ی كردم. وقتر به زمتر ی چنتر ]...[ و من نیر

دوکان داران با بریدن  اکنان اطراف و ز قبل در صنف بودند و به سمت ما فیر یم کردند. ]…[ ساما متوجه شدم که مهاجمان ا

از سیم خاردارها در قسمت باال به ما کمک کردند تا از دیوار عبور کنیم ]...[ خانواده ام من را به شفاخانه خصویص بردند و  

ی شدم ]...[ هنوز هم نیم توانم به در در آنجا سه   روزی را    ستر راه بروم به درد کمر و پاهایم من هنوز نیم توانم روز بسیر

ی یم افتادندفرام  های من فیر یم کردند و آنها بر روی زمتر
 . "137وش کنم که افراد مسلح به همصنفی

حادثه که در آن افراد و عبادتگاهها توسط عنارص محالف دولت هدف قرار   ۱۹، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱جنوری تا    ۱از  

یم، هنگام افطار، در شهر    ۱۹. به عنوان مثال، در  زخیم( شد   ۵۵  کشته و   ۶۰مورد تلفات افراد ملیک )  ۱۱۵تند و منجر به  گرف

مرد ملیک و زخیم   ۱۱چاریکار والیت پروان، افراد مسلح به مسجد خواجه خیل حمله کردند. این حمله منجر به کشته شدن  

 گرویه مسئولیت آنرا بر عهده نگرفت. پرس( شد. هیچ   ۲مرد و  ۴شدن شش نفر دیگر )

حمله عمدی توسط عنارص مخالف دولت را ثبت کرد که در آن ساختمانهای ملیک، بشمول  مورد    ۳۹اما  ، یون۲۰۲۰در سال  

خانه ها و مکاتب و زیرساخت های ملیک بشمول جاده ها، پل ها، برج های مخابرانر و شبکه برق را هدف قرار داده است. به 

های مخابرانر فراهم کنندگان مخابرات را طالبان برج    جنوری، در منطقه درزاب در والیت جوزجان،  ۵ل، بتاری    خ  عنوان مثا

وری، در منطقه مقور در والیت بادغیس، طالبان یک پایه برق را با مواد منفجره تعبیه شده  ۱۰به آتش کشیدند. بتاری    خ  فیر

ی نابود کردند و باشندگان ساحه تحت پوشش آن پایه   ثبت    حادثه را   ۶  برق را برای دو هفته بدون برق گذاشتند. یوناما همچنتر

 
   /NbTZJXmWb/2https://fb.watchمراجعه شود به:    136
،  مصاحبه تلیفونی با قر   137  .  ۲۰۲۰دسامیر  ۲بانی

https://fb.watch/2NbTZJXmWb/
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ی جنوری و مارچ   بتر
کرد که در آن طالبان منازل متعلق به اعضای خانواده جنگجویان شاخه خراسان داعش در والیت کیی

 را به آتش کشیدند.  ۲۰۲۰

ی    کارمندان یا ساختمانهای    ۲۰۲۰ولت در سال  حمله را ثبت کرده است که در آن عنارص مخالف د   ۷۲یوناما همچنتر
ً
عمدا

درصد  ۲۵زخیم( شد که  ۳۵۹کشته و    ۱۱۹مورد تلفات ملیک ) ۴۷۸قرار داده اند. این حمالت منجر به   دولتر را هدفملیک 

، در   ۲۰در مقایسه با سال قبل را نشان یم دهد. به عنوان مثال، در    ۲۰۲۰افزایش تعداد افراد ملیک در سال   شهر    دسامیر

لیه ، کاروان واسط نقلیه  یگ از اعضای ولش جرگه، مجلس یک وسیله نق  کابل، مواد منفجره تعبیه شده انتحاری که بوسیله

 نفر دیگر بشمول عضو ولش جرگه شد.  ۴۴ملیک و زخیم شدن  ۱۰نمایندگان مردم را هدف قرار داد و منجر به کشته شدن 

 های مذهنر حمالت شاخه خراسان داعش علیه اقلیت 

به شدت نگران است. یوناما    ۲۰۲۰یت های مذهتر در سال  اعش علیه اقلیوناما از بابت ادامه حمالت شاخه خراسان د

 .138ثبت کرده است ۲۰۱۶الگوی این نوع حمالت توسط شاخه خراسان داعش را از سال 

    ۱۹۶کشته و    ۱۱۲مورد تلفات ملیک )  ۳۰۸واقعه را ثبت کرد که منجر به    ۱۰، یوناما  ۲۰۲۰در سال  
ً
زخیم( شد، که عمدتا

ی حمالنر را   مان شیعه را اقلیت مذهتر مسل ی به گروه قویم هزاره تعلق دارند. یوناما همچنتر  آنها نیر
هدف قرار دادند، که بیشیر

  مارچ  ۶ثبت کرد که یط آن اقلیت مذهتر سیک و اقلیت مذهتر مسلمان صوقی مورد هدف قرار گرفتند. به عنوان مثال، در 

را با پرتاب نارنجک و فیر سالح های سبک زخیم    نفر   ۷۹ته و  ملیک را کش  ۳۳، در شهر کابل، شاخه خراسان داعش  ۲۰۲۰

را هدف قرار دادند كه درگذشت   اقلیت مسلمان شیعه، قوم هزاره  به   متعلق 
ً
افراد عمدتا از   

ی
اجتماع بزرگ کرد. مهاجمان 

لیت این ت اسالیم را گرایم یم داشتند. شاخه خراسان داعش مسئو عبدالعیل مزاری، رهیر سابق حزب سیایس حزب وحد

مارچ، در شهر کابل، مهاجمان مسلح با استفاده از  اسلحه سبک و نارنجک دستر به    ۲۵را برعهده گرفت. در تاری    خ    هملح

ال، در یک مراسم یک مکان عبادی محیل سیک ها وارد شدند، جانی که تعداد زیادی از سیک ها، بشمول مردان، زنان و اطف

کت کردند. مهاجمان   یم، مواد منفجره تعبیه شده   ۲۶نفر دیگر را زخیم کردند. روز بعد، در    ۱۱را کشته و  ملیک    ۲۶عبادی رسی

ها برای قربانیان حمله منفجر شد و یک ملیک زخیم شد. شاخه خراسان داعش مسئولیت هه  در نزدیگ مراسم سوزاندن سک

، در شهر جالل آباد، والیت ننگرهار،  ۳رفت. در  هر دو حادثه را بر عهده گ صوقی )تصوف( به دلیل یک روحانی    دسامیر

ب گلوله کشته شد.   اعتقادات مذهتر خود توسط شاخه خراسان با رصی

به  دوستانه است و ممکن است  الملیل برسی ی  بتر ی  را هدف قرار داده است، نقض جدی قوانتر افراد ملیک   
ً
حمالنر که عمدا

 م
ی

ده یا سیستماتیک علیه هر ملیک انجام له  . عالوه بر این، اگر به عنوان بخشی از یک حم139نجر شودجنایات جنگ گسیر

ی یم تواند جنایات یت تلفر شود    شود، این اقدامات همچنتر  نی   . به ویژه، هنگایم که علیه گرویه قابل شناسا 140علیه برسی

ارد شناخته شده، هدایت شود، این حمالت ممکن است به مانند اقلیت مذهتر مسلمان شیعه، به دالیل مذهتر یا سایر مو 

 .141آزار و اذیت تعبیر شود رمج

حمالت به اقلیت های مذهتر باعث ایجاد رعب و وحشت بر حقوق افراد برای ابراز افکار و عقاید خود و انجام سنت ها و 

 و مذهتر خود را آزادانه و بدون ترس، بشمول  مراسم مذهتر  
ی

در عبادتگاه ها، بزرگداشت ها، تعلیمات  فعالیت های فرهنگ

 یع یم کند. او تجمعات اجتم

 
وری     ۴۲ایل   ۴۱، صفحات  ۰۱۷۲برای جزئیات، مراجعه شود به: گزارش ساالنه یوناما در رابطه به محفاظت افراد ملیک   138 ی  ۲۰۱۸)فیر (؛ همچنتر

ان مذهتر و زیارت کنندگان )نوامیر  مراجعه شود به:  گزارش ویژه یوناما در مورد حمالت  (. ۲۰۱۷علیه مکانهای عبادت، رهیر
ک پروتکل الحاقر  سومماده  139 ی  i) (e)(( ۲)  ۸( و ج ( )۲)  ۸م ، مواد و (؛ اساسنامه ر ۲)  ۱۳(، ۲)  ۴، مواد دوممشیر دوستانه بتر ؛ مطالعه حقوق برسی

 . ۱۵،   ۸۹،   ۶،  ۱ قوعد ،  ICRCالملیل مرسوم 
یت همانطور که در ماده به عنوان مثال، جن 140 نابودی؛ یا آزار و   ، شامل موارد زیر یم شود:  قتل،م تعریف شده استو اساسنامه ر  ۷ایات علیه برسی

 ، مذهتر ، جنسیتر یا سایر موارد و سایر اقدااذیت علیه هر گروه یا مجموعه قابل شناسانی به دالیل سیا
ی

مات  یس، نژادی ، میل ، قویم ، فرهنگ
انسانی با   باعث آزار بزرگ ، یا صدمه جدی به بدن یا سالمت روخ یا جسیم یم شود غیر

ً
این کار به عنوان   درصورتیکه یک شخصیت مشابه، عمدا

ده یا سیستماتیک علیه هر   ی آگایه از حمله،فرد ملیکبخشی از یک حمله گسیر  د. انجام شو   ، با داشتر
ی ا  ۲۷و  ۱۸مراجعه شود به: مواد  برای مثال، 141 ( و کمیته حقوق برسی سازمان ملل، نظر عمویم شماره  ۱۹۶۶لملیل حقوق مدنی و سیایس )میثاق بتر
 . (۱۹۹۴)  ۲۷در مورد ماده  ۲۳
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یوناما بار دیگر بر تعهد دولت برای اطمینان از امنیت و مصونیت اقلیت ها، بشمول اقلیت های مذهتر و قویم، در همه  

ی باید اط  آنها، تأکید یم کند. دولت همچنتر
ی

مینان حاصل کند که زمان ها، بشمول در طول فعالیت های مذهتر و فرهنگ

ا مذهتر که به معنای تحریک تبعیض، خصومت یا خشونت باشد ، توسط قانون منع یهرگونه حمایت از نفرت میل، نژادی  

ی قانونی تطبیق یم شود  .142شده و چنتر

سال  حوادث نایسی از مواد منفجره تعبیه شده و قتل های هدفمند منسوب به عنارص نامشخص مخالف دولت در ماههای پایانی 

۲۰۲۰ 

که ثبت کرد  دولت را    مخالفو قتلهای هدفمند توسط عنارص    منفجره تعبیه شده  ز مواد نایسی ا، یوناما افزایش حوادث  ۲۰۲۰در سال  

با توجه  ،  دنسبت داده شو به شاخه خراسان داعش  و نیم توانست به طالبان یا    مسئولیت آنرا هیچ یک از عنارص مذکور بر عهده نگرفته

، که تا پایان ۲۰۲۰سپتامیر   ۱۲ستان در  پس از آغاز مذاکرات صلح افغانولیت را انکار کردند. یوناما  ن در چندین مورد مسئلباطا  به اینکه

ی حمالنر را ثبت کرد   . 143سال ادامه داشت، افزایش ویژه ای در تلفات افراد ملیک از چنتر

 

ر شهر چغچران، میل افغانستان را دوالیتر پولیس  نقلیه که مقرهای    لهمواد منفجره جا سازی شده در وسیبر ، یک انفجار  تو اک  ۱۸در تاری    خ  

زن( شد   ۶دخیر و  ۹پرس،   ۳۳مرد،   ۱۲۵نفر دیگر ) ۱۷۳مرد ملیک و زخیم شدن  ۱۵، منجر به کشته شدن 144ت غور هدف قرار داد والی

ین تلفات ملیک در سکه    و این حادثه را به یک واقعه تبدیل کرد   در ساعت  ۲۰۲۰نوامیر    ۲۴در    . شد   ۲۰۲۰ال  باعث بیشیر
ً
 ۴:۴۰، تقریبا

ول ذریعه مخابرهبامیان،    والیت، در مرکز شهر بامیان،  هر بعد از ظ به طور متوایل در مدت زمان    دو مورد مواد منفجره تعبیه شده کنیر

 دو دقیقه در دو مکان جداگانه در داخل در  
ً
،    ۱ملیک )  ۱۸  کشته شدنکه سبب    بازار بامیان منفجر شدند   محوطهتقریبا  ۱۶پرس و    ۱دخیر

دخالت شان را . طالبان از طریق حساب رسیم توییر خود  145شد   مرد(  ۵۵زن و    ۵پرس ،    ۱دخیر ،    ۱یگر )ر دنف  ۶۰مرد( و زخیم شدن  

،    ۲۰. در  146انکار کردند  درین رویداد  آقای   رهای کاروان موتدر برابر    وسیله نقلیه  توسط  انفجار مواد منفجره تعبیه شده انتحاریدسامیر

نامشخص(    با سنمرد    ۳مرد ،    ۴پرس ،    ۲دخیر ،    ۱ملیک )  ۱۰منفجر شد. در این حادثه،    خان محمد، عضو ولش جرگه )پارلمان( و تاجر 

 . زخیم شدند ،آقای خان محمد بشمولمرد (  ۳۱زن ،  ۳دخیر ،   ۴پرس ،  ۶ملیک )  ۴۴کشته شدند و 

 

 
ی الملیل حقوق مدنی و سیایس، ماده  142  ۲۰میثاق بتر
، یوناما  ۳۱اکتیر تا  ۱از  143 درصد   ۴۸بت داد، که نس شخص مخالف دولت نامزخیم( را به عنارص   ۳۱۹کشته و   ۷۴)   ملیکمورد تلفات   ۳۹۳دسامیر

،   علیهبیشیر در مورد حمالت  معلوماتدولت است. برای کسب نامشخص مخالف مربوط به عنارص  افراد ملیکاز کل تلفات  مدافعان حقوق برسی
وری    ۱۵که در در این زمینه مراجعه کنید،   یوناما پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان، به گزارش ویژه  رسانه ها  کارمندانروزنامه نگاران و   فیر

 منترسی شد. ۲۰۲۱
ی معروف است.   144 وزکوه نیر  به شهر فیر
ین  145  یان ثبت کرده است. والیت بامدر   ۲۰۰۹از زمان آغاز اسناد سیستماتیک در سال   یوناما شد که   مورد تلفات ملیکاین حادثه منجر به بیشیر
  s=1331301370725605379/status/33https://twitter.com/Zabehulah_M?20 146مراجعه شود به:   146

https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1331301370725605379?s=20
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فرد    15ران والیت غور منفجر گردید که منجر به کشته شدن  یگ ساختمان قومندانی امنیه شهر چغچد انفجاری در نزدموتر مملو از موااکتوبر یک  18به تاری    خ  

ین تلفات افراد ملیک را در سال  6دخیر و   9پرس،  33مرد،  125فرد ملیک بشمول  173ملیک و جراحت  بخود اختصاص داده   2020زن گردید. این حادثه بیشیر

 نه پذیرفت. عکس از منصور خرسو.  را  سئولیت این حمله است. هیچ گروه  م

ی یک رشته نگران کننده ترور یا سایر حمالت هدفمند   اعضای پارلمان و قوه قضائیه، روزنامه نگاران و سایر افراد ملیک   علیهیوناما همچنتر

آیا تلفات  گزارش هنوز مشخص نکرده بود که  ار این  تا زمان انتش  اما یونبرخی از این حوادث،    در رابطه بهکرد.    ثبت  ۲۰۲۰را در پایان سال  

  نامشخص مخالف دولت   ، و بر این اساس تلفات اولیه را به عنارص به شاخه خراسان داعش  طالبان نسبت داده شود یا    د ملیک باید بهافرا

 نسبت داده است. 

، در منطقه کارنر نو صبح  ۸:۲۰ساعت    ، حدود ۲۰۲۰سامیر  د  ۱۳دولت در    مخالفبه عنارص نامشخص    منسوبیک نمونه از حادثه  

ب گلوله  را در حایل که    څارنوال( رخ داد، هنگایم که افراد مسلح ناشناس یک  ۸یه  ناحدر شهر کابل ) بسوی دفیر کاری خود یم رفت، با رصی

و جر به کشته شدن دان منفجر شد و منیگ از اعضای پارلم  موتر به    یک بمب چسپگشهر کابل، یک    ۱۶در ناحیه  در همان روز    کشتند. 

، رئیس انجمن روزنامه    ۲۱. در  بودند   نماینده مجلسآن  همه همکاران و نزدیکان  آنها    که  شد مرد ملیک و زخیم شدن دو نفر دیگر   دسامیر

،    شامنگاران در شهر غزنی هنگایم که برای نماز   ی به مسجدی بود، توسط دو موت  والیتدر شهر غزنی سوار رسایکل  غزنی در حال رفتر

 .147ت داخله دولت افغانستان و طالبان این حمله را محکوم کردندابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. سخنگویان وزار ورد اصم

ی نبود  هم ی درگیر ی در مورد دخالت هیچ یک از طرفتر ی تعدادی از حوادث رخ داده است که یوناما قادر به نتیجه گیر طبق روش   -چنتر

ی حوادنر در اآن ادارهمعمول   شده است. ین گزارش گنجانده ن، چنتر

ی حمالنر یم خواهد تا هدف قرار دادن افراد ملیک  ولد  مخالفیوناما از عنارص   مواد    بدون تفکیکرا متوقف کرده و استفاده  تر مسئول چنتر

دوستانه است و ممک منفجره تعبیه شده ی برسی ن است به جرم  را متوقف کنند و به آنها یادآوری یم کند که هر دو مورد نقض شدید قوانتر

 منجر شود. 
ی

 های جنگ

ی درخو  ی حمالنر و انجام تحقیقات  دولت افغانستان برای بهبود حفاظت از افراد ماست های خود را از  یوناما همچنتر لیک در برابر چنتر

 افراد ملیک تکرار یم کند.  تلفات دقیق در مورد حوادث

 
   s=1013410288811014062/status/3https://twitter.com/TariqArian?20مراجعه شود به:   147
20?s=1341060651830095878/status/33Mhttps://twitter.com/Zabehulah_  

https://twitter.com/TariqArian3/status/1341028881101406210?s=20
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1341060651830095878?s=20
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ی ها ۳  . اختطاف افراد ملیک مرتبط با درگبر

ان سال قبل ادامه دادند  همچنان به اختطاف    ۲۰۲۰البان، در سال  لت ، به ویژه طعنارص مخالف دو  ی افراد ملیک با همان میر

مورد   ۱۰۸۶، یوناما  ۲۰۲۰. در سال  148سلب آزادی از افراد ملیک و در بعضی مواقع، کشته و زخیم شدن آنها شد که منجر به  

ی را ثبت کرد که    . نگرانی خاص افزایش آسیب جسیم نایسی 149طالبان نسبت داد  درصد آن را به  ۹۹اختطاف مربوط به درگیر

زخیم(، دو برابر تلفات نایسی از اختطاف در    ۳۶کشته و    ۷۷ملیک )مورد تلفات    ۱۱۳  از این اختطاف ها است که منجر به

با سال   ها،   ، افراد ملیک اختطاف شده شامل پرسنل غیر دولتر سازمان ها، ماین پاک۲۰۲۰شد. در سال    ۲۰۱۹مقایسه 

عمویم سفر یم کردند  هنگایم که آنها در جاده های  ان کار یم کردند، اغلبکه برای دولت افغانست  کارگران صیح و افراد ملیک

، یک قایصی ولسوایل و محرر وی ۲۰۲۰سپتامیر سال    ۵و در پوسته های تالیسی طالبان متوقف یم شدند. به عنوان مثال، در  

ې ولسوایل خوست    داره ولسوایل بروند، توسط طالبان در منطقه دیر مالکا در حایل که یم خواستند به مرکز ا  
واقع در منطقه تتی

وهای دفایع و امنیتر میل افغانستان آزاد شدند. در نتیجه این حادثه، قایصی از ناحیه    اختطاف شدند. آنها  در یط عملیات نیر

 . 150پا آسیب دید. طالبان مسئولیت آنرا برعهده گرفتند

ی آنها از انجام برخی  د ملیک برای  برخی از افرا اضات مهم علیه طالبان ، کهمجازات یا بازداشتر منجر به   اقدامات مانند آغاز اعیر

ین تگاب، والیت فاریاب،    ۱۷. به عنوان مثال، در  ربودند محدودیت در آزادی بیان افراد ملیک شد،    ۱۱ماه یم در منطقه شیر

ی علیه طالبان ممرد ملیک، بشمول علمای دین و بزرگان محیل کت در تظاهرات مسالمت آمیر حیل، توسط طالبان ، پس از رسی

ه پس از چند روز آزاد شدند، در حایل که دو ملیک به دلیل بدرفتاری توسط طالبان مجروح شد  ربودهشدند. کلیه افراد    ربوده

 شده بودند. 

ی پرسنل ملیک سازمان ها را  ها  د تا خواسته ها یا الزامات آنیا تحت تأثیر قرار دهن تا سازمان ها را مجبور  ربودند طالبان همچنتر

لبان سه کارگر یک فراهم کننده خدمات صیح غیر دولتر را در ولسوایل  جوالی، طا  ۲۱را رعایت کنند. به عنوان مثال، در  

هم کنندگان خدمات  . طالبان اظهار داشت که آنها کارگران را بازداشت کردند زیرا آنها با فراربودند حصارک والیت ننگرهار  

کت سماه  در    151  صیح یک سلسله مشکالت داشتند.  اختمانی در بامیان شدند  جوالی، طالبان دو بار وارد ساختمان یک رسی

کت را مجبور به پرداخت "مالیات" به طالبان کند. هر دو بار  و یک محافظ امنیتر و یک مهندس را اختطاف کردند تا رسی

  طاف آزاد شدند. اختطاف شدگان یک روز بعد از اخت

ی به ادامه   یژه در شهرهای بزرگ مانند کابل، وه ها / عنارص مسلح و باندهای جنایتکار، به و ط گر توس  رباییدنیوناما همچنتر

را که توسط طرف های درگیر انجام نیم    رباییدن    اشاره کرد که کمیر گزارش یم شوند. در حایل که یوناما به طور سیستماتیک  

دریافت کرد، بشمول مواردی که کارمندان    ۲۰۲۰  د، اما به طور مرتب گزارش هانی از این نوع را در سالشود، ثبت نیم کن

 ان های غیر دولتر و اعضای کارکنان سازمان ملل را هدف قرار داده است. سازم

ایط خاص، به ویژه هنگایم که به منظور وادار کردن شخص ثالث به ارتکاب یا ممانعت از عمیل انجا  ربودنم یم شود،  در رسی

ی شناخته شود، که ممکن است به یکافراد ملیک یم تواند به عنوان گروگا     نگیر
ی

ک ژنو منجر    ۳و نقض ماده  جنایت جنگ مشیر

ی اختطاف را ممنوع کرده است زیرا این اقدامات محرومیت خودرسانه از  ی الملل حقوق برسی نیر شود. کنوانسیون ها قانون بتر

ی والیات و شهر آزادی است. عالوه بر ا یا تهدید آن منفی است،   ربودنها تحت تأثیر  ین، آزادی حرکت افراد ملیک و تجارت بتر

های مهم تجاری تأثیر یم گذارد و ااغلب هنگام مسافرت در جاده ها و ش  بودنر زیرا   هراه های اصیل رخ یم دهد، که بر مسیر

 باعث ترس شهروندان از سفر به مکان های خاص یم شود.  

 
نفر توسط گروه های    ۵داعش و    فرد ملیک توسط شاخه خراسان  ۴،   نسبت داد را به طالبانافراد ملیک   ۱۰۷۷ اختطاف ، یوناما ۲۰۲۰سال در  148

 شدند.  اختطاف مسلح طرفدار دولت 
 را ثبت کرد.  فرد ملیک  ۱۰۰۶  ثر اختطافدر ازخیم(  ۵کشته و   ۵۰)  مورد تلفات ملیک ۵۵، یوناما ۲۰۱۹در سال  149
 ، در اوراق بخش حقوق برسی یوناما موجود یم باشد. ۲۰۲۰اکتوبر  ۲۵مورخ  نامه 150
 ، در اوراق بخش حقوق برسی یوناما موجود یم باشد. ۰۲۰۲اکتوبر  ۲۵مورخ نامه  151
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ن و محرومیتازات . مج۴ آمبر  یا تحقبر
انسانن  خودرسانه از حیات های ظالمانه، غبر

ی را از تصمیمات گرفته شده توسط    ۶، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱جنوری تا    ۱از   آمیر  یا تحقیر
انسانی مورد مجازات ظالمانه، غیر

انند روابط خارج از ازدواج، ثبت کرد.  ساختار عدالت موازی طالبان، بشمول در رابطه با تخلف از نورم اخالقر یا جنسیتر م

یگر شد. این حوادث شامل چهار مورد اعدام سه زن و مرد نفر د  ۳ملیک و زخیم شدن    ۴منجر به کشته شدن  این مجازات ها  

ب و شتم دو زن و یک مرد بود   . 152و رصی

ب و شتم با چوب و کیبل فلزی و خفه شدن در مقا   ۱۹به عنوان مثال، در   بل چشمان مادرش کشته شد  جنوری، زنی با رصی

ی رابطه جنش خارج از    عنوان بخشی از مجازات دستور داده شده توسط  و انگشتان و پاهای یک مرد به طالبان بخاطر داشتر

جون، در والیت فاریاب، دو نفر به عنوان مجازات به اتهام جنایات نایسی از "قضاوت"   ۲۶ازدواج  شکسته شد. در تاری    خ  

 طالبان، در حضور صدها نفر از جمله اطفال اعدام شدند. ساختار عدالت موازی 

ی افغانستان است و به معنای نقض حقوق برسی  این مجازات ها توسط عنارص مخالف دولت اعما ل مجرمانه مطابق با قوانتر

دوستانه را ت ی الملیل برسی ی بتر شکیل یم  و نقض آن است. عالوه بر این ، مجازات های شدید مانند اعدام ها نقض جدی قوانتر

 منجر شود
ی

انساخاص  بطور  .  153دهد که ممکن است به جنایات جنگ نی است و آسیب روانی ، اعدامها در انظار عامه غیر

ی افرادی که شاهد این وقایع هستند، به ویژه اطفال ، را افزایش یم دهد  . یوناما از عنارص  154افراد محکوم به اعدام و همچنتر

 از ا
ً
ی علمخالف دولت یم خواهد که فورا آمیر  یا تحقیر

انسانی  یه افراد دست بکشند. عمال مجازات های ظالمانه، غیر

افراد  ۵ اقدامات . قرار دادن  از خانه ها و سایر زیرساخت های ملیک و تحریک  ملیک در معرض خطر: استفاده نظایم 

 خطرناک

به ویژه طالبان، افراد ملیک را در ، یوناما به ثبت حوادنر ادامه داد که در آن عنارص مخالف دولت،  ۲۰۲۰در جریان سال  

خانه ها و سایر زیرساخت های ملیک برای اهداف نظایم و   داد. این امر به ویژه از طریق استفاده از معرض خطر قرار یم  

وهای طرفدار دولت قرار یم  مجبور کردن، کسب حمایت و تحریک اقدامات افراد ملیک که آنها را در معرض خطر حمله نیر

 د. دهد، رخ دا

ی طالبان با مردم ملیک برای اهداف نظایم را تأیید کرد.  ، بشمول با استفاده از خانه های مسکونی    یوناما چندین مورد از درگیر

به عنوان مثال طالبان از خانه ها به عنوان مکانهانی استفاده یم کردند که از آنجا برنامه ریزی و حمله یم کردند و به عنوان 

هنگا در  بردمکانهانی که  یم  پناه  آنها  به  دولت  طرفدار  وهای  نیر با  تعامل  در  م  مثال،  عنوان  به  منطق  ۷ند.  در  وری،  ه  فیر

وهای امنیتر میل افغانستان با استفاده از سیستم های غیر مستقیم سالح، طالبان را که در مکان  چهاربولک، والیت بلخ، نیر

مستقیم به یگ از خانه ها اهای مسکونی ملیک تحت پوشش خود قرار داده بودند، هدف قرا صابت ر دادند. انداخت سالح غیر

، دو پرس و دو مرد را  اب ،    ۲۶زخیم کرده و به خانه آسیب رسانده است. در تاری    خ    کرده و دو دخیر ی ، در ولسوایل گیر سپتامیر

وهای امنیتر در افغانستان در داخل خانه   اش به شدت زخیم شد. والیت ارزگان، یک زن بالغ پس از اصابت مریم هاوان نیر

بودند اشیای قیمتر خود را جمع کنند و فرار  د خانه شدند. در حایل که ساکنان در تالش  لحظانر بعدتر، طالبان به زور وار 

اکتوبر، در منطقه دولت آباد، والیت بلخ، گرویه از طالبان وارد خانه ای شدند و    ۱۹کنند، هاوان مذکور اصابت کرد. در  

وی هوانی افغانستان یک حمله هوانی ور به تهیه غذا برای آنها کردند. پس از آن، چرخ بال  صاحبان آن را مجب را برای   های نیر

 ساله زخیم شد که ساکن آن خانه بود.  ۴۵هدف قرار دادن طالبان در خانه آغاز کردند و در نتیجه یک زن 

 
 موجود است.  ۲۰۲۰، جوالی ۲۰۲۰اطالعات بیشیر در مورد این حادثه در گزارش شش ماهه یوناما   152
ک کنوانسیون   153 ژنو، صدور احکام و اجرای اعدامها بدون صدور حکم قبیل توسط محکمه که به طور منظم تشکیل یم   ۴۹۱۹ماده سوم مشیر
  ۸است که توسط افراد متمدن قابل لزوم شناخته شده است. اساسنامه روم ، ماده د، ممنوع است، و این امر شامل تمام ضمانت های قضانی شو 
(۲ )(c) (iv) . 

ک کنوانسد) ۳طبق ماده  154 که   کمهمح، "اجرای اعدام ها بدون حکم قبیل توسط ۱۹۹۸روم اساسنامه  (iv) (c)( 2۲)  ۸یون های ژنو و ماده ( مشیر
 های قضانی 

ی ی های مسلحانه غیر  به طور منظم تشکیل یم شود  با تضمتر  در درگیر
ی

وری شناخته یم شوند "، یک جنایت جنگ  که به طور کیل رصی
ی الملیل است. عالوه بر این، گزارش  آبتر  یا تحقیر

انسانی حمانه، غیر ی در  گر ویژه سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بیر میر
حکام عمویم آسیب روخ افراد محکوم به اعدام را افزایش یم دهد و اغلب آنها را در معرض "نر  گزارش خود به مجمع عمویم متذکر شد که اجرای ا 

م آور نمایش وسوسه و    (. ۵۰و   ۴۰، بندهای   A / 67/279)  قرار یم دهد   نفرت. "ارزش و رسی
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ی از افراد ملیک حمایت، تحریک یا مجبور به مشارکت در ف عالیتهانی یم کنند که آنها را در معرض خطر قرار یم طالبان همچنتر

قه بلخ در والیت بلخ، گرویه از افراد ملیک توسط طالبان مجبور شدند جاده ای ماه یم، در منط  ۱۱هد. به عنوان مثال، در  د

وی هوانی افغانستان با انج ی کنند. نیر وهای امنیت میل افغانستان جلوگیر ، را تخریب کنند تا از عبور نیر ام یک حمله هوانی

والیت   ناوه    اکتوبر، در ولسوایل    ۱۶  زخیم( شد، واکنش نشان داد. در   ۱۳کشته و    ۹مورد تلفات ملیک )  ۲۲که منجر به  

وکه اردوی میل افغانستان به دنبال پارچه های فلز و سایر اشیای   هلمند، طالبان به دهاتیان گفتند که در داخل تاسیسات میر

وع به شلیک هاوان کرد که به افر با ارزش بگردند. ار  پرس  ۲ اد ملیک پایگاه اصابت کرد که در نیتجه آندوی میل افغانستان رسی

 مرد ملیک زخیم شدند.  ۸کشته و 

یوناما بار دیگر تأکید یم کند که عنارص مخالف دولت وظیفه دارند افراد ملیک را در معرض خطر قرار ندهند و یادآوری یم 

ی الم ک اهداف نظایم و افراد کند که قانون بتر دوستانه قرار دادن مشیر ی از هدف قرار   لیل برسی   ملیک را با هدف خاص جلوگیر

 . 155دادن اهداف نظایم ممنوع یم کند

ی )به  ی الملیل توسط یک طرف درگیر دوستانه بتر ی برسی وهای طرفدار دولت یادآوری یم کند که عدم رعایت قوانتر یوناما به نیر

ی   اهداف نظایم و اشیای ملیک در یک محل (، طرف مخالف را عنوان مثال با قرار دادن   ی بتر از تعهدات خود تحت قوانتر

بشمول تعهدات به تمام اقدامات احتیایط عمیل را برای محافظت از افراد ملیک، تفکیک افراد ملیک از جنگجویان و الملیل،  

ام به اصل تناسب در حمله، بشمول هنگام جمع آوری معلومات در مورد  وضعیت ملیک اهداف و انتخاب ابزارها و روش   احیر

د،   استفاده، انجام دهید. این تعهدات حتر در های مورد   اییط که یک طرف درگیر با جمعیت ملیک  در یک مکان قرار یم گیر رسی

 کاهش نیم یابد. 

  

 
ی الملیل   155 دوستانه بتر  . ۹۷، قانون   CICRمطالعه حقوق برسی



 

امون محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه:   ۲۰۲۰گزارش ساالنه پبر

62 

 

وهای طرفدار دولت۵  . نبر

 الف. نگاه اجمایل
وهای طرفدار دولت مسئول   ،  ۲۰۲۰یر  امدس  ۳۱جنوری تا    ۱بودند. از    ۲۰۲۰افراد ملیک در سال    درصد از کل تلفات  ۲۵نیر

وهای امنیت   ۱۳۹۰کشته و    ۸۴۱مورد تلفات ملیک )   ۲۲۳۱یوناما   وهای طرفدار دولت نسبت داد که شامل نیر زخیم( را به نیر

ی یم شود. این کاه  ی الملیل و گروه های مسلح طرفدار دولت نیر وهای نظایم بتر درصدی در تعداد   ۲۴ش  میل افغانستان، نیر

. تقریبا نییم از افراد ملیک کشته و زخیم شده منسوب به 156را نشان یم دهد   ۲۰۱۹ل  ساا  تلفات افراد ملیک در مقایسه ب 

ی های  مستقیم، بشمول در اثر گلوله های توپخانه و هاوان در جریان درگیر وهای طرفدار دولت در اثر استفاده از آتش غیر نیر

 یک سوم آن نایسی از حمالت هوانی استزمیتی یم باشد که 
ً
 .157تقریبا

وهای طرفدار دولت در مقایسه با سال  لفات اکاهش ت  نایسی از کاهش ناگهانی تلفات   ۲۰۱۹فراد ملیک منسوب به نیر
ً
عمدتا

ی الملیل کشته و زخیم یم شدند.  از مارچ   وهای نظایم بتر  نیر
س از بدینسو، پ۲۰۲۰افراد ملیک است که در اثر حمالت هوانی

ی ایاالت متحده و طال درصدی تعداد   ۱۱۷، کاهش تلفات افراد ملیک با افزایش  ۲۰۲۰وری  فیر   ۲۹  بان در امضای توافق نامه بتر

وی هوانی افغانستان بوسیله افزایش    نیر
درصدی تلفات ملیک در اثر   ۲۷کشته ها و زخیم های ملیک نایسی از حمالت هوانی

ی های زمیتی توسط اردوی میل افغانستان ج استفاده از آتش غیر مستقیم در هنگام ان شدرگیر  د. یر

 
وهای  ۱۴۶۲و   ۱۴۴۷)  ملیکات تلف مورد  ۲۹۴۰، یوناما ۲۰۱۹در سال  156  دولت نسبت داد.   طرفدار زخیم( را به نیر
ی انجام عملیات زمیتی    را در اثر زخیم(  ۷۸۶و  کشته  ۲۹۹)  ملیکمورد تلفات  ۱۰۸۵، یوناما ۲۰۲۰در سال  157 استفاده از آتش غیر مستقیم در حتر

وهای  وهای را زخیم(   ۳۵۲کشته و    ۳۴۱)   ملیکتلفات  مورد   ۶۹۳دولت و   دار طرفتوسط نیر  طرفدار دولت نسبت داد.   به حمالت هوانی از طرف نیر

میل افغانستان به محوطه خانواده ام اصابت کردم، از درد  اردوی گلوله هاوانمن هنوز هم در اثر زخمهان  که از یک 

ن پنجره ها خراب شده بود ]...[ با این حال، ما جسیم رنج یم برم. خا نیم توانیم به جای دیگری نه من در اثر شکست 

و به  . ]…[ برخن از اعضای خانواده من به دلیل این حادثه به شدت آسیب دیدندفقبر هستیم بسیار نیم زیرا کوچ ک

محدودیت های مایل، ما نیم توانیم برای معالجه  عمل جراخ نیاز دارند که نیم توان در اینجا انجام داد ]…[ اما به دلیل

تا جان   همیشه یم دوند اطفالیم کنیم. ]...[ زنان و ناامنن احساس به پاکستان برویم. من و اعضای خانواده ام بسیار 

 . خود را پنهان کنند

 

ی زمیتی توسط قربانی  -  میل افغانستان اردویاستفاده از آتش غیر مستقیم در هنگام درگیر

 ۲۰۲۰آگست  ۱۷یوناما با قربانی ،  تلیفونی مصاحبه 
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ی کاهش   وهای طرفدار دول، که عمدتا نایسی از   ۹۴یوناما همچنتر درصدی تلفات افراد ملیک در اثر عملیات تالیسی توسط نیر

و  وی محافظت خوست و نیر ، نیر وهای ویژه امنیتر ی عملیات منسوب به نیر  افراد ملیک از چنتر
ی مستقر  تلفات کمیر های شاهتر

 . 158در  پکتیکا بوده ، را ثبت کرد 

تلفات   ۱۰مورد از هر    ۸و بیش از    ۲۰۲۰درصد از کل تلفات افراد ملیک در سال    ۲۲ی امنیتر میل افغانستان مسئول  وهانیر 

یت تلفات شد  وهای حایم دولت بودند. از این تعداد اردوی میل افغانستان باعث اکیر وه 159ملیک منسوب به نیر   ای نظایم . نیر

 
وهای  الیسی تعملیات  در اثر یم( را زخ ۲کشته و   ۱۹)  مورد تلفات ملیک ۲۱، یوناما ۲۰۲۰در سال  158 مورد  ۳۶۰دولت در مقایسه با   طرفدار نیر

 ثبت کرد.  ،  ۲۰۱۹زخیم( در سال  ۸۲ کشته و   ۲۷۸)  تلفات ملیک
نظامیان یوناما که به  159 وی هوانی افغانستان است. اگرچه   اردویآمار تلفات غیر میل افغانستان منسوب شده اند شامل حمالت هوانی توسط نیر

وهای مسلح افغانستاما هستند    مستقلاز نظر ساختاری خاطر نشان یم سازد که  یوناما  ان" یاد یم شود، تا با گزارش های قبیل  از آنها به عنوان "نیر
  ۱مراجعه کنید. از  فهرست اصطالحات، ضمیمه سوممیل افغانستان اشاره یم کند. برای جزئیات بیشیر به  اردوی سازگار باشد، یوناما همچنان به 

، ی ۳۱تا  جنوری وهای امنی ۱۲۳۲کشته و    ۶۷۴)  ملیکتلفات  مورد  ۱۹۰۶وناما دسامیر درصد   ۸۵میل افغانستان نسبت داد، که  تر زخیم( را به نیر
وهای  منسوب ملیکتلفات    ۵۴۷)  ملیکتلفات  مورد  ۱۵۴۷به  سببمیل افغانستان  اردوی ، ۲۰۲۰دولت را تشکیل یم دهد. در سال  طرفدار به نیر
وهای طرفدار دولت  افراد ملیک منسوبدرصد از کل تلفات  ۶۹که این رقم، زخیم( شد، ۱۰۰۰و  کشته  تشکیل یم دهد.   را به نیر
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نیروهای ملِی امنیتی و دفاعی افغانستان نیروهای بین المللی

گروهای مسلح طرفدار دولت نیروهای نا مشخص یا متعدِد طرفدار دولت
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ی الملیل و گروه های مسلح   .  160درصد از تلفات افراد ملیک را موجب شده اند   ۱دام  هر ک  ۲۰۲۰سال    طرفدار دولت در بتر

وهای نامعلوم یا متعدد طرفدار دولت ایجاد شده است   مانده توسط نیر
 .161تلفات افراد ملیک باقر

وهای طرفدار ۲۰۲۰در سال   ین تلفات افراد ملیک توسط نیر قر ا  ، بیشیر  فغانستان رخ داده دولت در مناطق شمایل و شمال رسی

  
ً
وهای طرفدار دولت را تشکیل یم دهداست که مجموعا . والیات بلخ، 162بیش از نییم از تلفات افراد ملیک منسوب به نیر

وهای طرفد ین تلفات افراد ملیک توسط نیر ار دولت در آن فاریاب، کندز، هلمند و بغالن عبارت از پنج والیتر بوده که  بیشیر

وهای تلفات افراد ملیک رخ داده که نییم از   . 163طرفدار دولت را تشکیل یم دهد منسوب به نیر

وری    ۲۹طالبان در    -یوناما به دلیل کاهش دوره خشونت در هفته قبل از امضای توافق نامه ایاالت متحده   ، کاهش ۲۰۲۰فیر

وهای طرفدار دولت را مشاه  وهای امنیتر د ملیک منسوب به نیر ده کرد. یوناما افزایش تلفات افراتلفات افراد ملیک توسط نیر

مارچ، وزیر دفاع بازگشت اردوی میل افغانستان به موقعیت   ۱۹فغانستان را در ماه های مارچ، اپریل و یم ثبت کرد. در  میل ا

نوامیر    ، سپتامیر ، اکتوبر و ۲۰۲۰پتامیر  س  ۱۲یوناما با اشاره به آغاز مذاکرات صلح افغانستان در    164"دفاع فعال" را اعالم كرد. 

وهای امنیتر میل افغانستان ثبت کرد. سه ماه دارای بیشیر  را به عنوان  165ین تلفات ملیک منسوب به نیر

وهای امنین  میل افغانستان1  . نبر

وها  ۱۲۳۲کشته و    ۶۷۴مورد تلفات ملیک )  ۱۹۰۶، یوناما  ۲۰۲۰دسامیر    ۳۱جنوری تا    ۱از   ی امنیتر میل زخیم( را به نیر

را نشان داده و باالترین سطح  ۲۰۱۹سال تعداد تلفات افراد ملیک در مقایسه با  درصد افزایش ۱۳افغانستان نسبت داد، که 

 به آنها نسبت داده شده است.  ۲۰۱۶تلفات افراد ملیک از سال 

وهای امنیتر میل   ی شاخه های مختلف نیر اوت بود. در سال افغانستان متفروندهای مربوط به علل تلفات افراد ملیک بتر

ین تلفات ملیک منسوب درصد تلفات مل  ۴۲ستان نسبت به سال قبل  ، اردوی میل افغان۲۰۲۰ یک بیشیر داشته است که بیشیر

وع ثبت منظم توسط یوناما در سال   به اردوی میل افغانستان بوده   ۲۰۰۹به اردوی میل افغانستان در یک سال از زمان رسی

ی را در مقایسه با سالایوناما تلف  . در مقابل،166است  افغانستان  قبل به پولیس محیل افغانستان، پولیس میل  ت افراد ملیک کمیر

، نسبت داد.  وهای ویژه امنیتر  و ریاست امنیت میل، بشمول نیر

ی ها و در هنگام درگیر وهای امنیتر میل افغانستان در نتیجه استفاده از نیر ، به  اکیر تلفات افراد ملیک توسط نیر ویژه  ی زمیتی

مستقیم، درصدی   ۱۵. یوناما افزایش  167داده است  بشمول از گلوله های توپخانه و هاوان رخ  از طریق استفاده از آتش غیر

 ،
ً
ی های زمیتی ایجاد شده است، ثبت کرد. غالبا وهای امنیت میل افغانستان در جریان درگیر تلفات افراد ملیک را که توسط نیر

که اغلب در دفاع از حمالت طالبان انجام    ،168مستقیم در مناطق مسکونی استفاده یم کرد از آتش غیر  اردوی میل افغانستان

یم شد و هنگایم که گلوله های توپخانه یا هاوان به خانه آنها اصابت یم کرد، بارها به کل خانواده ها آسیب یم رساند. در 

 
ی الملیل و  ۳۱کشته و   ۸۹مورد تلفات ملیک ) ۱۲۰، یوناما ۲۰۲۰در سال   160 وهای نظایم بتر   ۵۷کشته و   ۵۰مورد تلفات ملیک ) ۱۰۷زخیم( را به نیر

 طرفدار دولت نسبت داد. ی مسلح  زخیم( را به گروه ها
وهای زخیم( ر  ۷۰کشته و   ۲۸)  ملیکتلفات  مورد  ۹۸، یوناما ۲۰۲۰در سال  161 قابل یا  نامشخص طرفدار ا به نیر وهای متعدد، دولت غیر نسبت   نیر
 داد. 
وهای طرفرا  زخیم(  ۵۲۳کشته و   ۱۸۲)  مورد تلفات ملیک ۷۰۵، یوناما ۲۰۲۰در سال  162   مورد تلفات ملیک ۵۲۴ت و دار دولدر منطقه شمایل به نیر
قر را زخیم(  ۳۰۱کشته و   ۲۲۳) وهای مذکور در منطقه شمال رسی  نسبت داد. به نیر

وهای حایم دولت نسبت داد.   والیت زخیم( در این پنج  ۷۲۴کشته و   ۳۹۳)  ملیکتلفات  مورد  ۱۱۱۱، یوناما ۲۰۲۰در سال  163  را به نیر
و   ۲۰۲۰مارچ   ۱۹ خالد وزیر دفاع در تاری    خ کنفرانس مطبوعانر اسدهللامراجعه شود به:   164

security.pdf-3section-qr30-10-2020https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/   
وهای امنیتر  ۴۲۵کشته و   ۲۳۷)  مورد تلفات ملیک ۶۶۲، یوناما ۲۰۲۰نوامیر   ۳۰سپتامیر تا   ۱از  165  میل افغانستان نسبت داد.   زخیم( را به نیر
  اردوی را به   ملیکتلفات  مورد   ۱۵۴۷یوناما    ،۲۰۱۹زخیم( در سال    ۷۰۷کشته و    ۳۸۶)   مورد تلفات ملیک  ۱۰۹۳، در مقایسه با  ۲۰۲۰سال  در  166

 نستان نسبت داد. میل افغا
وهای امنیتر عملیات زمیتی ب در اثر زخیم( را  ۸۶۵کشته و   ۳۵۹)  مورد تلفات ملیک ۱۲۲۴، یوناما ۲۰۲۰دسامیر سال    ۳۱تا   جنوری  ۱از  167 میل   ه نیر

 بوجود آمد. آتش غیر مستقیم در اثر زخیم(  ۷۵۲کشته و   ۲۸۵)  مورد تلفات ملیک ۱۰۳۷افغانستان نسبت داد، که از این تعداد  
ی های بیشیر در مورد   معلوماتبرای کسب  168 ، به فصل ششم درگیر ، یوناما  ۲۰۱۹دسامیر  ۳۱تا   جنوری ۱مراجعه کنید. از  ، بخش الف زمیتی

وهای امنیتر  در اثر زخیم( را  ۷۹۳کشته و   ۳۱۰)  مورد تلفات ملیک ۱۰۴۹ ی های زمیتی به نیر   ۸۹۹د، که از این تعداد  میل افغانستان نسبت دا درگیر
مستقیم زخیم   ۶۴۸کشته و    ۲۵۱)   ملیکتلفات  مورد   بوجود آمد. ( نایسی از آتش غیر

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2020-10-30qr-section3-security.pdf
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آنرا زنان مورد    ۷مستقیم توسط اردوی میل افغانستان،  ز آتش غیر  مورد تلفات افراد ملیک در اثر استفاده ا  ۱۰نتیجه، از هر  

 . 169کیل یم داددرصد( تش ۴۸درصد( و اطفال ) ۲۲)

 

وی هوا به کاهش فعالیت نیر  در واکنش 
ً
به دنبال توافق    نی ظاهرا الملیل که  ی  وهای نظایم بتر ایاالت   ۲۹توسط نیر وری  فیر

وه یتر طالبان رونما شد، حمالت هوا  -متحده   لفات افراد ملیک یم  افغانستان به شکل روز افزون باعث افزایش تیتر ای هوا نیر

وهای هوا  نی شد زیرا پروازهای هوا ، حدود یک چهارم تلفات افراد ملیک منسوب به ۲۰۲۰. در سال  170افزایش پیدا کرد  نی نیر

وهای امنیتر میل افغانستان نایسی از حمالت هوا وی هوا  نی نیر وها مسسول بیش از دو    . این افغانستان بوده است   نی نیر نیر

ده حمالت  171بودند   ۲۰۱۹ در مقایسه با سال  برابر تلفات افراد ملیک . همانند استفاده از انداخت های مستقیم، اثرات گسیر

وی هوا  نیر
  ۴۵افغانستان به بسیاری از افراد ملیک در خانه هایشان آسیب رسانده که منجر به زخیم شدن اطفال )  نی هوانی

 دو سوم از تلفات افراد مل   ۱۹) نان  درصد( و ز 
ً
وی هوایتر یک حمله هوادرصد(  که تقریبا  .172 افغانستان را تشکیل یم دهند یتر  نیر

افغانستان در سال   امنیتر میل  وهای  از عملیات تالیسی توسط نیر افراد ملیک نایسی  یافته   ۹۴،   ۲۰۲۰تلفات  درصد کاهش 

و ، زمانی که تل۲۰۱۹. در تضاد کامل با سال  173است میل افغانستان )به  های امنیتر  فات افراد ملیک در اثر عملیات تالیسی نیر

وهای ویژه   امنیتر ریاست امنیت میل( از زمان آعاز ثبت  طور عمده نیر

توسط یوناما، به باالترین سطح از زمان   ۲۰۰۹سیستماتیک در سال  

وری  ۲۹رسیده بود، این تلفات افراد ملیک پس از توافق نامه    ۲۰۲۰فیر

ه نظر یم ، ب۲۰۲۰طالبان متوقف شد. در جریان سال    -االت متحده  ای

وها خارج از سلسل نده رسیم دولت فعالیت کرده  اه قومرسید که این نیر

  و با کنشگران خارخر هماهنگ یم شوند. 

 
مستقیم  را در اثر زخیم(   ۲۸۷کشته و   ۱۱۹)از   مورد تلفات اطفال ۴۰۶زخیم( و  ۱۳۲کشته و   ۵۷مورد تلفات زنان )  ۱۸۹یوناما  169 آتش غیر

ی های زمیتی  درجریان  ثبت کرده است. ، میل افغانستان  توسط اردویدرگیر
 . ۹۸بر، صفحه تو اک ۳۰ایاالت متحده،  کانگرس به   ربعوار زسازی افغانستان، گزارش کل ویژه بامراجعه شود به:  مفتش   170
 به فصل پنجم )و( حمالت هوانی مراجعه شود. از  برای معلومات ب  171

  ۲۳۴مورد تلفات ملیک )  ۵۲۶یوناما   ،۲۰۲۰دسامیر  ۳۱جنوری تا   ۱یشیر
وی هوانی افغا ۲۹۲کشته و    ۱۱۸کشته و   ۱۱۵مورد تلفات ملیک )  ۲۳۳نستان نسبت داد، در حالیکه یوناما  زخیم( را در اثر حمالت هوانی به نیر

وها  ثبت کرده بود.   ۲۰۱۹ی هوانی افغانستان را در سال زخیم( منسوب به نیر
و  در اثر زخیم(  ۵۸کشته و   ۴۳)  مورد تلفات زنان ۱۰۱زخیم( و  ۱۳۵کشته و   ۱۰۳)  فالمورد تلفات اط ۲۳۸یوناما  172 ی هوانی  حمالت هوانی نیر

 افغانستان را ثبت کرده است. 
در اثر  را با  مورد کشتار افراد ملیک ۱۵، ۲۰۲۰در سال  یوناما ، ۲۰۱۹در سال  زخیم(  ۶۲کشته و    ۱۷۹)  مورد تلفات ملیک  ۲۴۱در مقایسه با   173
وهای امنیتر  تالیسی یات عمل  میل افغانستان نسبت داد.  به نیر
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انتلفات افراد ملکی منسوب به نیروهای امنیتی و دفاعی افغانست
2020-2016دسمبر سال 31جنوری تا 1

ُکشته مجروح

، اک بوده که    بر و نوامبر سه مایهتو سپتامبر

وهای  ر آن  د ین تلفات افراد ملیک به نبر
بیشب 

دفا   امنین  میل   سال    یعو  در  افغانستان 

 . ، منسوب گردید ۲۰۲۰
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وهای امنین  میل افغانستان    ۲۰۲۰تلفات ملیک در   شاخه نبر
تغیبر فیصدی در مقایسه با  

 ۲۰۱۹سال 

 نستا )با قوای هوان  افغانستان(  یل افغا اردوی م

 

 تلفات ملیکمورد  ۱۵۴۷

 زخیم(  ۱۰۰۰کشته و   ۵۴۷)
 درصد  ۴۲+ 

 اردوی میل افغانستا )بدون  قوای هوان  افغانستان(  

 

 مورد تلفات ملیک ۱۰۲۱

 زخیم(   ۷۰۸کشته و   ۳۱۳)
 درصد  ۱۹+

 قوای هوان  افغانستان
 مورد تلفات ملیک  ۵۲۶

 زخیم(   ۲۹۲کشته و   ۲۳۴)
 درصد ۱۲۶+

 ریاست عمویم امنیت میل

وهای ویژه ریاست امنیت میل( )بشمول  نبر

 مورد تلفات ملیک ۴۷

 زخیم(  ۲۰کشته و   ۲۷)
 درصد ۸۰-

 پولیس میل افغانستان  
 مورد تلفات ملیک ۷۵

 زخیم(  ۴۴کشته و   ۳۱)
 درصد ۱۷-

   174پولیس محیل افغانستان
 مورد تلفات ملیک ۲۴

 زخیم(   ۱۷کشته و   ۷)
 درصد  ۳۳ -

وهای امنین  میل  ن منسوب تان و افغانسسایر نبر ک  تر  مشب 
 مورد تلفات ملیک  ۲۱۳

 زخیم(  ۱۵۱کشته و   ۶۲)
 درصد ۹ -

 

ن الملیل ۲ وهای نظایم بتر  . نبر

ی الملیل نسبت داد،  ۳۱کشته و    ۸۹مورد تلفات افراد ملیک )  ۱۲۰، یوناما  ۲۰۲۰در سال   وهای نظایم بتر که   زخیم( را به نیر

ین  175نشان یم دهد   ۲۰۱۹با سال    یسهمقا با  تلفات افراد ملیک    رقمدر  را  درصد کاهش    ۸۵ تلفات افراد ملیک  رقم  . این کمیر

ی الملیل از زمان ) منتسب وهای نظایم بتر  (  آغاز ثبت سیستماتیک تلفات افراد ملیک توسط یوناما، است.  ۲۰۰۹به نیر

وری   وهاطوح مشابیه از آسیب به افر ، یوناما س ۲۰۲۰در ماههای جنوری و فیر ی الملیل  اد ملیک را که توسط نیر ی نظایم بتر

ی    به ثبت رسانید   ۲۰۱۹شده بود، در مقایسه با مدت زمان مشابه در سال  ایجاد     ۲۲جنوری و    اولو تلفات افراد ملیک بتر

وی   ی الملیل در  غیرنظامیاندرصد از کل تلفات    ۸۷،  ۲۰۲۰فیر وهای نظایم بتر .  176را تشکیل یم داد   ۲۰۲۰  سال  توسط نیر

ی السپس، تلفات افراد ملیک در اث وهای نظایم بتر وی،   ۲۸تا    ۲۲ملیل از آغاز هفته کاهش خشونت از تاری    خ  ر عملیات نیر فیر

وری  ۲۹فقنامه میان امریکا و طالبان بتاری    خ  ا  تو   متعاقبآ متوقف شد که   ی  منعقد گردید   ۲۰۲۰  سال   فیر وهای بتر . پس از آن، نیر

ی الملل عملی  خود را به میر
 ، تقندان قابل توجیه کاهش دادات هوانی

ً
ی     هیچریبا حادثه ای باعث تلفات افراد ملیک در یک  چنتر

ی الملیل تأیید کردند که برخی عملیات  ۲۰۲۰بقیه سال   وهای نظایم بتر هوانی ادامه داشته و اظهار   های  نشد. با این حال، نیر

وهای میلاز  ،    ند حمله قرار گیر که اگر "مطابق با توافق نامه" مورد    شتند دا و    ند کرد ستان دفاع خواهغاناف  امنیتی و دفاعی  نیر

وری   .   177ند بیانیه های رسیم را به اطالع عموم رسانده ا۲۰۲۰درباره حمالت هوانی انجام شده پس از فیر

 
  اردوییس محیل افغانستان با اکیر اعضای خود که برای انتقال به ول، پ۲۰۲۰سپتامیر  ۳۰غانستان در یس محیل افولبودجه پ تمویل  پس از پایان 174

وی  -میل افغانستان   منسوخ شد.  معرقی میل افغانستان  پولیسیا   رسحدینیر
ً
 شده بودند، رسما

وهای نظا ۲۲۹کشته و   ۵۵۹)  مورد تلفات ملیک ۷۸۸، یوناما ۲۰۱۹در سال  175 ی الملیل نسبت داد. زخیم( را به نیر  یم بتر
وری  ۲۲تا   جنوری  ۱از  176 ی الملیل نسبت داد.  ۲۶و  کشته  ۷۸)  مورد تلفات ملیک ۱۰۴، یوناما ۲۰۲۰  فیر وهای نظایم بتر  زخیم( را به نیر
   com/USFOR_A/status/https://twitter.1246756745445285890 ، مراجعه شود به: مثال ور ط 177

1268848676249755648/https://twitter.com/USFOR_A/status    وUSFOR_Ahttps://twitter.com/  
1315602844809080832       

https://twitter.com/USFOR_A/status/1246756745445285890
https://twitter.com/USFOR_A/status/1268848676249755648
https://twitter.com/USFOR_A%201315602844809080832
https://twitter.com/USFOR_A%201315602844809080832
https://twitter.com/USFOR_A%201315602844809080832
https://twitter.com/USFOR_A%201315602844809080832
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 . گروه های مسلح طرفدار دولت ۳

 ۴۲زخیم( شدند که این رقم    ۵۷کشته و    ۵۰ملیک )  مورد تلفات  ۱۰۷باعث    ۲۰۲۰گروه های مسلح طرفدار دولت در سال  

وهای 178را نشان یم دهد   ۲۰۱۹سال  کاهش در تلفات افراد ملیک نسبت به  درصد   ی از تلفات ملیک منسوب به نیر . موارد کمیر

ی مستقر در پکتیکا دلیل اصیل کاهش تلفات ملیک مذکور بود. در سال   وهای شاهتر ، بیش از  ۲۰۲۰محافظت خوست و نیر

ی های زمیتی بوجود آملیک توسط گروه های مسلح طرفدار دو    از تلفات افراد نییم . با این حال، یوناما  179مد لت در اثر درگیر

 ۱۰درصد( و آسیب افراد ملیک به دلیل تهدید و ارعاب )  ۲۶همچنان به ثبت تلفات افراد ملیک نایسی از  قتل های هدفمند )

 .180ر مایه نگرانی استه داد که این امادام  ۲۰۲۰درصد( توسط این گروه ها در سال 

وی محافظت خوست در سال  اد ملیک منسوب بتعداد تلفات افر  درصد کاهش یافته است، در حایل که تمام   ۵۲،  ۲۰۲۰ه نیر

ی ماه های اکتوبر و دسامیر سال  181تلفات افراد ملیک منسوب به این گروه در سه ماه آخر سال رخ داده است ، یوناما  ۲۰۲۰. بتر

مول  ملیک در والیت خوست، بش  ۱۲به کشته شدن  وهای محافظت خوست را ثبت کرد که منجر  ه منسوب به نیر حادث  ۸

،  شد.  ی های زمیتی  قتل عمدی در جریان عملیات تالیسی و درگیر

ی زمیتی با طالبان در منطقه اورگون، والیت پکتیکا کشتند.  ۲۰۲۰در اکتوبر   ی یک پرس را در جریان درگیر وهای شاهتر این  ، نیر

وها در مقایسه با سال صد کاهش تعداد تلفات افراد ملیک توسط ادر  ۹۸رقم   .182ان یم دهدرا نش ۲۰۱۹ین نیر

ین تلفات افراد ملیک   قر توسط   از جانببر خالف سال قبل، که بیشیر گروه های مسلح طرفدار دولت در منطقه جنوب رسی

ی   وهای شاهتر وهای محافظت خوست و نیر ین موارد تلفات افراد ملیک توسط   ،۲۰۲۰سال    در ،  بوقوع پیوسته بود نیر بیشیر

قر افغانستان  که  حیل  روه های مسلح طرفدار دولت به گروه های مگ ه نسبت داده شد  ٬فعال استنددر منطقه شمال رسی

ی های زمیتی و از طریق قتل های هدفمند باعث تلفات افراد ملیک یم شدنداست  در هنگام درگیر
ن  . به عنوا183. آنها بیشیر

، والیت تخار، دو گروه مسلح محیل طرفدار الفگانر، در منطقه ک ، در جریان آتش بس عید سعید فط۲۰۲۰یم    ۲۴ر  مثال، د

ی دو گروه متذکره،   ی زمیتی بتر ی قومندانان به یکدیگر حمله کردند. در نتیجه این درگیر   ۸دولت به دلیل اختالف شخض بتر

 ند. دیگر زخیم شد فرد ملیک ۶لیک کشته و فرد م

ی حاکه  نماید  تأکید یم    مکررآ    یوناما  ام، محافظت و تحقق حقوق برسی بشمول حق  ملدولت نخستتر حیات، حق آزادی   احیر

است. بنابراین یوناما از دولت یم خواهد تا گروههای مسلح طرفدار دولت را که خارج از سلسله   مردم افغانستانو حق امنیت  

وه  ی فعالیت یم کنند، منحای محافظت خمراتب فرماندیه رسیم دولت مانند نیر وهای شاهتر ل و یا به طور رسیم  وست و نیر

وهای امنی ی الملیل  در صفوف نیر ی بتر  که مطابق با قوانتر
تر میل افغانستان پس از انجام برریس امنیتر و رویه های عملیانر

ی از دولت ی الملل حقوق برسی است، ادغام نماید. یوناما همچنتر دوستانه و حقوق بتر ه همه ادعاهای معتیر یم خواهد ک  برسی

ی الملیل حقوق برسی مبتی بر آسیب های مل ی بتر ی الملیل را با هدف اطمینان از یک، بشمول نقض قوانتر دوستانه بتر  و حقوق برسی

 حسابدیه، تحقیق کند. 

 
 زخیم( را به گروه های مسلح طرفدار دولت نسبت داد.  ۸۲کشته و   ۱۰۲)  مورد تلفات ملیک ۱۸۴، یوناما ۲۰۱۹در سال  178
ی زمیتی به گروه های مسلح طرفدار دولت نسبت در اثر زخیم( را  ۳۶کشته و   ۲۰)  مورد تلفات ملیک ۵۶، یوناما ۲۰۲۰در سال  179  داد.  درگیر
مورد مجروحیت افراد ملیک در اثرحوادث مبتی   ۱۱قتل های هدفمند و   در اثر زخیم(  ۶کشته و   ۲۲)  ملیکمورد تلفات  ۲۸، یوناما ۲۰۲۰در سال  180
 دولت نسبت داد.  طرفدار تهدید و ارعاب به گروه های مسلح  بر 
وی محافظت   مورد کشتار افراد ملیک  ۲۵، یوناما ۲۰۱۹در سال  181  خوست نسبت داد. را به نیر
و  ۴کشته و   ۵۸) مورد تلفات افراد ملیک  ۶۲، یوناما ۲۰۱۹در سال  182 ی نسبت داد. زخیم( را به نیر  های شاهتر
ق به گروه های مسلح طرفدار دولت افغانستان   ۳۴کشته و   ۲۷) مورد تلفات افراد ملیک  ۶۱، یوناما ۲۰۲۰در سال  183 زخیم( را در زون شمالرسی

 نسبت داد. 
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ین آسیب به افراد ملیک یم گردد   ب . نوعیت حوادث که باعث بیشیر

 . حمالت هوان  ۱

تا    ۱از   یوناما  ۲۰۲۰میر  دسا   ۳۱جنوری   ،۶۹۳  ( افراد ملیک  تلفات  زخیم( توسط حمالت هوانی    ۳۵۲ته و  کش  ۳۴۱مورد 

وهای طرفدار دولت را ثبت کرده است که ،  ۲۰۲۰. در سال  184را نشان یم دهد ۲۰۱۹مقایسه با سال  درصد کاهش در    ۳۴  نیر

نشان یم   ۲۰۱۹درصد را در مقایسه با سال    ۲درصد همه تلفات افراد ملیک را تشکیل داد که این رقم کاهش    ۸حمالت هوانی  

 شده بود.   ۲۰۱۹درصد کل تلفات افراد ملیک در سال  ۱۰ه حمالت هوانی باعث دهد در حالیک

وی هوانی افغانستان عملیات ی الملیل به دنبال توافقنامه هوانی خ  های  همانطور که نیر وهای نظایم بتر ود را افزایش داد و نیر

ی ایاال   ۲۹مورخ   وری بتر روند کاهش دهنده تلفات افراد ملیک   ناما ، یو 185ت متحده و طالبان، عملیات های خود را کاهش دادفیر

ی این دو طرف متحد در  را ثبت کرد. جنگ  بتر

وی    نیر
 افغانستان به سطح نر سابقه ای رسید که منجر به  تلفات افراد ملیک در اثر حمالت هوانی

مورد تلفات   ۵۲۶هوانی

.  این باالترین  186را نشان یم دهد   ۰۱۹۲درصد افزاش نسبت به سال    ۱۲۶زخیم( شده که این رقم     ۲۹۲کشته و    ۲۳۴ملیک )

وی هوانی افغانستان از زمان )  توسط نیر
ان تلفات افراد ملیک در اثر حمالت هوانی ی وع ثبت سیستماتیک توسط   (۲۰۰۹میر رسی

 نیر ۲۰۲۰یوناما است. در سال  
درصد از کل تلفات ملیک    ۷۶وی هوانی افغانستان  ، تلفات افراد ملیک در اثر حمالت هوانی

ی الملیل  نایسی   وهای نظایم بتر  نیر
درصد از کل تلفات افراد   ۱۷از حمالت هوانی را تشکیل یم داد، در حایل که حمالت هوانی

وهای نامشخص طرفدار د ت  ود اختصاص داد.  باقیمانده تلفات افراد ملیک در اثر حمال ملیک را به خ  به نیر
ولت نسبت  هوانی

 داده شد. 

 
 نی ثبت کرد. زخیم( را در اثر حمالت هوا ۳۴۷کشته و   ۷۰۲مورد تلفات ملیک )  ۱۰۴۹، یوناما ۰۱۹۲در سال   184
وی هوانی افغانستان ساعات پرواز خود را افزایش داده است،  Air-TAACاندیه هوانی آموزش، مشاوره و کمک )فرم 185 ( اظهار داشت که نیر

ی الملیل. به دلیل نیاز عملیانر بیشیر و کاهش حمایت از  منجمله وهای نظایم بتر ی گزارش مراجعه شود به:  طرف نیر ربعوار  فصل امنیتر چهل و نهمتر
  که از لینک ذیل اخذ شده است: ( ۲۰۲۰بر تو اک ۳۰یژه باز سازی أفغانستان به کنگره )بازرس کل و 

3section-qr30-10-2020www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports//https:/     
وی هوانی افغانستان نسبت داد.  در اثر زخیم( را  ۱۱۸کشته و   ۱۱۵) ملیک  افراد  تلفات مورد  ۲۳۳، یوناما ۲۰۱۹در سال  186  حمالت هوانی به نیر

 موتر شخیص ما رفتند کهکنند. آنها با را به عرویس دعوت  اقاربروز عرویس من بود و نزدیکانم قصد داشتند سایر 

 مکانن امن پنهان شود به تا نمود ا متوقف و فرارر موتر. برادرم شنیده شدهوان  افغانستان  قوای طیارهصدای 

بماند. در آن لحظه، حمله هوان  آغاز شد و برادرم  پدرمنار ک موتر داخل باید دراو ، پدرم ارصار داشت که درحالیکه 

شته شد. ما آرزوهای زیادی برای مراسم عرویس داشتیم و برادرم یم گفت که او برای خوشبخن  من ک محل آندر 

 بسیار ناخوشایندی داشتیم.  ما یک عاقبت، اما متأسفانه، نداری یم کهر ک

 هوانی افغانستان کشته شد قوایبرادر مردی که در حمله هوانی  -

 ۲۰۲۰ والیج ۱یوناما با برادر قربانی ،  تلیفونی مصاحبه 

 

https://www.sigar.mil/pdf/quarterlyreports/2020-10-30qr-section3
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به حمال  افراد ملیک منسوب  الملتلفات  ی  بتر وهای نظایم  نیر  
با سال    ۸۵یل  ت هوانی یافته   ۲۰۱۹درصد در مقایسه  کاهش 

وهای نظایم   ۲۸کشته و    ۸۹ملیک )راد  افمورد تلفات    ۱۱۷، یوناما ۲۰۲۰. در سال  187است  نیر
زخیم( را در اثر حمالت هوانی

ی الملیل ثبت   ی ، که  نمود بتر وع ثبت سیستماتیک یوناما ا  پایتر بدینسو، را نشان یم دهد.    ۲۰۰۹  سال  ز ترین سطح از زمان رسی

ی الملیل وهای نظایم بتر  نیر
 تمام این تلفات افراد ملیک را به حمالت هوانی

ً
وری انجام شده بود،   ۱۷ که قبل از  یوناما تقریبا فیر

 . 188منسوب کرد 

با نگرانی خاطرنشان یم کند كه   اثر حمالت هوانی در سال    یفیصدیوناما   با درصد    ۶۱به    ۲۰۲۰تلفات زنان و اطفال در 

 189افزایش یافته است ۲۰۱۹درصد در سال  ۴۵مقایسه با 
ً
 جنگجویان هوانی  تلفات ملیک زمانی اتفاق یم افتد که حمله. غالبا

،  را   ی حال   ٬هدف قرار میدهد  در یك منطقه مسكونی ه تمام خانواده  د یم كند که بمسكونی برخور   ی  به ساختمانها  و در عتر

، در    ۲۰نوان مثال، در  ها صدمه یم رساند. به ع وی هوانی افغانستان طالبان را در  ولسوایل  نوامیر اب والیت ارزگان، نیر ی یک  گیر

ل ی ،    ۲ملیک )فرد     ۶در نتیجه  که  ملیک حضور داشتند هدف قرار داد،    افراد   در آنجا   که  میی چهار   ٬مرد( کشته    ۲زن و    ۲دخیر

. جنگجویان طالبان وارد خانه ها شده بودند و سپس  دند و شمار نامشخص جنگجویان طالبان تلف گردی  جروح  طفل  م

وهای ی طالبان و    جریان یک امنیتر افغانستان را از داخل هدف قرار دادند. این حادثه در    میل دفایع و   نیر  بتر
جنگ طوالنی

وهای اب والیت ارزگان  در ولسو   ۲۰۲۰ر و نوامیر سال  امنیتر  افغانستان در اکتوب  میل دفایع و   نیر ی   ۲۷رخ داده است. در  ایل گیر

وی  ۲۰۲۰نوامیر   علیه خانه یک جنگجوی طالبان را  هوانی افغانستان یک حمله هوانی  ، در ولسوایل کمری، والیت بادغیس، نیر

طفل از    ۶زنان و اطفال، بشمول      نیانقربا  تمامکه    گردید زخیم(    ۳کشته و    ۱۳)فرد ملیک    ۱۶  تلفات    بهانجام داد که منجر  

 بودند.    ٬ه سال ۳ماه تا  ۲

ی   وی هوانی افغانستان اقدا  تصدیق یم نماید یوناما همچنتر ی از تلفات افراد ملیک انجام یم دهد.   برایمات را  که نیر جلوگیر

ی مارچ    افغانستان به یوناما گزارش داد كه بتر
وی هوانی وری    ۲۰۲۰نیر  حمله "  ۶۰۰۰یبا  ك سوم  تقر ، بیش از ی۲۰۲۱190و فیر

" برنامه ریزی شده یا  یا به  و  ملیک  ه  خطر تخریب ملکیت های عامیا    ٬در محل مورد هدف  به دلیل حضور افراد ملیک  هوانی

وی هوانی افغانستان گزارش داد که در عمیل نگردید هدف،   موقیعتیر در  یدلیل تغ ی زمان متذکره    . عالوه بر این، نیر  ۳۴  ٬عتر

  نموده ، در جریان پرواز فسخ   ملکیت های عامهاجد و  سمو یا    به دلیل حضور افراد ملیکه ریزی شده را  برنام  عملیات مورد  

وی هوانی افغانستان در سال  . با این حال،  191ندا  نیر
،  ۲۰۲۰با توجه به افزایش تعداد تلفات افراد ملیک در اثر حمالت هوانی

 
ی الملیل نسبت داد.  در اثر ( را زخیم ۲۱۱کشته و   ۵۴۶) ملیک افراد ت تلفا مورد  ۷۵۷، یوناما ۲۰۱۹در سال  187 وهای نظایم بتر  حمالت هوانی به نیر
وری  ۱۷از   قبل 188 وری  ۱۷زخیم( را ثبت کرد، پس از   ۲۶کشته و   ۷۸)  ملیکمورد تلفات  ۴۱۰، یوناما فیر ملیک  افراد زخیم  ۲کشته و   ۱۱، یوناما فیر
 .به ثبت رسانیدرا 
حمالت    در اثر مجروح(  ۳۵۱کشته و   ۱۴۶)مورد تلفات اطفال  ۲۹۹زخیم( و   ۶۳کشته و   ۵۸)مورد تلفات زنان   ۱۲۱، یوناما ۲۰۲۰در سال  189

به ثبت  ، را ۲۰۱۹( در سال  زخیم ۱۳۰کشته و   ۲۱۱)  مورد تلفات اطفال   ۳۴۱زخیم( و  ۵۹کشته و    ۷۶)مورد تلفات زنان  ۱۳۵با  هوانی در مقایسه
 .رسانید

 که   تمعلوماکه بخشی از این  خاطر نشان میگردد   190
ً
د ماه را  ۱۱تقریبا  ، خارج از چارچوب زمانی این گزارش است. دربر میگیر

وری  ۱۸مورخ   نامه ای 191 وی هوانی افغانستان ۲۰۲۱  فیر  یوناما   عنوانی نیر
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قوای هوائی افغانستان نیروهای نظامی بین المللی نیروهای نامشخص طرفدار دولت



 

امون محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه:   ۲۰۲۰گزارش ساالنه پبر

70 

ز افراد ملیک محافظت بهیر ا  جهتقواعد جنگ و سایر روش ها    ٬اکتیگ  یوناما بر اهمیت توسعه و بهبود طرزالعمل های ت

 .نمایدأکید یم ت

ی الملیل   نماید یوناما یادآوری یم دوستانه بتر ی برسی ی درگیر  همه    که قوانتر  تمام تدابیر عمیلتا    در جنگ را مکلف میدارد طرفتر

ی نموده ملیک   یل بر اهدافو ورود خسارات ما  تصادقی افراد ملیکو مجروحیت    به خرچ بدهند تا از کشتار را    احتیایط  جلوگیر

ارزیانر موثر حضور افراد    جهتبه جمع آوری معلومات کاقی    لفیتمک. این امر شامل  192انند به حداقل برس  به هر گونه ی    یاو  

ی متحرک  هدفمورد  خاص  نقطه  یک  ملیک در   جزیه . این امر یم تواند از طریق تیم باشد ، بشمول موقعیت های هدف گیر

 افراد ملیک در منطقه و    شیوه و تحلیل  
ی

قیق، شفاف، از طریق انجام یک برریس د   یا   استفاده از ساختار خاص و روش  زندگ

با توجه به ارزیانر اثربخشی اقدامات احتیایط  گردیده  حمالت هوانی که منجر به تلفات افراد ملیک    در مورد عیتی و معتیر  

 .   193اعمال شده، تحقق پیدا کند 

ی   هشود کآشکار    اگر یک عملیات هوانی رعایت کنند و    اجرایکه اصل تناسب را در برنامه ریزی و    اند   موظفدرگیر    طرفتر

 .194نمایند بیشیر است، حمله را لغو یا متوقف  شده مزیت نظایم پیش بیتی نسبت به ملیک افراد  صدمه به تفوق  احتمال 

ی  ی به طرفتر داگر یگ  که حتر    شود یادآور می  متخاصم  یوناما همچنتر ی الملیل برسی ی بتر ام از طرف های درگیر به قوانتر وستانه احیر

دوستانه نیم   دیگر ذارد، این امر سبب معاف شدن تعهدات طرف های  نگ ی الملیل برسی دخیل در جنگ در قبال حقوق بتر

یك  195گردد از  عنوان بخشی  به  هوانی  آیا حمالت  اینكه  ی  نظر گرفتر در  بدون  تناسب  اصل  ر   عملیات.  و  یزی شده  برنامه 

وهایا اینکه در ح پذیرد و انجام یم  مندانههدف  . قابل اجرا یم باشد، ساحه جنگموجود در زمیتی ی مایت از نیر

 ۲۰۲۰اکتوبر  ۲۱، والیت تخار، بتاری    خ بهارک ولسوایلهوان  افغانستان،  قوایحمله هوان   در اثر تلفات ملیک  

 
ک مدرسه مجروح شده بود، در یک شفاخانه تحت تداوی  باالی یتخار در نتیجه حمله هوانی قوای هوانی افغان  اکتوبر در والیت 21یک پرس افغان که به تاری    خ  

 . " EPA-EFE/STRقرار دارد. عکس از  

بهارک، والیت تخار،    ولسوایل تالقان، در  شهر    نزدیگ، در روستای هزاره قرلق در  بعد از ظهر   ۲:۳۰ساعت    حوایل ،  اکتوبر  ۲۱در تاری    خ  

وی  ن  هوانی له  یک حم اصابت    ٬ان از آن استفاده مینمودنددیک یک مسجد که طبق گزارش طالبأفغانستان به مدرسه قریه در نز هوانی  یر

 
ی الملیل صلیب رسخ و ماده ۱۵ مراجعه شود به: قاعده 192 ی الملل کمیته بتر  دوم. ، پروتکل الحاقر ۱۳، مطالعات قانون عرف بتر
ی الملیل برای یوگسالوی سابق، قضیه کو  ۵۲۶و  ۱۳۲، ۴۹، مراجعه شود به: فقرات  برای مثال  193  پرسکیچ  حکم  محکمه جزانی بتر
ی الملل  ۱۴مراجعه شود به: قاعده  194 ی الملیل صلیب رسخ ) کمیت، مطالعات قانون عرف بتر  (  ICRCه بتر
ی الملل   ۱۴۰ مراجعه شود به: قاعده 195 ی ا، مطالعات قانون عرف بتر  ( ICRC) لملیل صلیب رسخ کمیته بتر
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ی    ۴پرس و    ۵)  طفل   ۹. یوناما كشته شدن  کرد  ( را كه بتر
  طفل   ۱۶  بشمولملیک دیگر  فرد    ۱۷سال سن داشتند و زخیم شدن    ۹تا    ۵دخیر

، تا بیشیر   در مورد تلفات ملیکرا  ددی  های متعگزارش    نانیوناما همچ  نمود.    ثبترا    ،مدرسه، مالی  یکپرس( و یك مرد مل  ۳دخیر و    ۹)

 نان . این حمله هوانی همچگردید نآنها    تثبیتبه    ، که تا زمان تهیه این گزارش قادر نمود دریافت    در این حادثه  زخیم  ۱۸کشته و    ۱۲حدود  

 . گردید مدرسه و مسجد  و سایر قسمت های  دریس  صنفیک  تخریبباعث 

 

انکار  از  مهور افغانستان  امرهللا صالح معاون اول رئیس ج متذکره  که حمله هوانی  کرد  و اعالم  نموده  کشته شدن اطفال در این حمله 

ی افزود که "مسئول انتشار این   ی  جعیل    خیر طالبان را هدف قرار داده است. وی همچنتر  196[" ]...   گردید است بالفاصله دستگیر    و زهراگتر

ته و اظهارات مشابه در اختیار آن قرار دهد و از انجام تحقیق در این  برای اثبات این گفهر گونه مدرگ را  تا  یوناما از دولت خواسته است  

اک گذاشته نش یوناما هیچ یافته ی با  گزارش،گاه است. در زمان تهیه این  زمینه آ   . د به اشیر

 

وی هوانی افغانستان یم خواه  ی  د در قواع  تاکتیگ،  العمل هایدستور د تا به توسعه و بهبود  یوناما از نیر و سایر روش ها در رابطه با گیر

   طیارهاستفاده از  
ی

وهای امنیتر   به  چنانهم  یوناما ادامه دهد.    ٬های جنگ ی الملیل    طبقمیل افغانستان یادآوری یم کند که    نیر ی بتر قوانتر

دوستانه    سبک   ارزیانر   ، بشمولسیب ها محافظت از افراد ملیک در برابر آ  را جهتحتیایط عمیل  کلیه اقدامات امسٔولیت دارند تا  آنها  برسی

 
ی

ی الملیل  نقض قوان   .  اتخاذ نماید ،  آنها  زندگ ی بتر دوستانهتر ، باعث تقلیل مسٔولیت طرف دیگر دراین امر نیم    برسی از یک طرف مقابل درگیر

 گردد.  

 

ت افراد ملیک در این حادثه به پس از آنکه بیانیه را مبتی بر تآیید وقوع تلفاتخار    که سخنگوی وایل   کرد دریافت    معلومات  نانیوناما همچ

د   دولت ، نرسی سیی
ی

 . نمود برکنار  اشو سپس از سمت  ه قرار دادوی را برای چند روز در حبس خانگ

 

ی    وبحث  معلوماتآزاد    روند یوناما بر اهمیت حفظ   ی تکرار   نظامیانیر غمسلحانه بر  های  آزاد در رابطه با تأثیر درگیر تأکید یم کند. همچنتر

اثرات دلهره آور داشته باشد و بحث در مورد تلفات غیر نظامیان را خاموش اید از اقدامات و اظهارانر که ممکن است  ولت بکه د  نماید یم  

ی   هافرادی کویژه در خصوص    ، بهنماید  ی ، مدافع  سازمان ها  ٬  مدنی   جامعه  ،رسانه ها  کارمندان، بشمول  یم کنند ها را تهییه  گزارش    چنتر   تر

ی کند. صونر  ع دهندگان محرم و اطال  منابعحقوق   ، جلوگیر

  

ده و شفاقی را در مورد ادعاهای مربوط به تلفات  نظامیانیوناما از دولت و سایر طرف های درگیر یم خواهد که تحقیقات گسیر انجام   غیر

 . همگانی سازند دهند و نتایج این تحقیقات را 

 

 درسانه ه افراد ملیک، بشمول اعدامهای خو عمدی ب . آسیب۲

وهای  مستند سازی، یوناما به ۲۰۲۰ل  در سا  که در آن نیر
امنیتر افغانستان و گروه های مسلح طرفدار   میل دفایع و   حوادنر

 به افراد ملیک آسیب رساندند، بشمول حوادنر که به اعدام های خودرسانه منجر  
ً
از اول     ، ادامه داد. شده استدولت عمدا

، یوناما    ۳۱جنوری تا    ۳۴  کشته و   ۴۶ملیک ) فرد    ۸۰  تلفات  که منجر بهبه ثبت رسانید  را    اتحادث  مورد از این  ۴۹دسامیر

وهای میل   گردیده بود    زخیم(  ۱۹کشته و    ۲۳ملیک )فرد    ۴۲  را که باعث تلفاتحادثه    ۲۹. یوناما  گردیده استزخیم(    به نیر

به گروه های گردیده بود  زخیم(    ۱۵کشته و    ۲۳ملیک )فرد    ۳۸تلفات    را که باعثحادثه    ۲۰افغانستان و    امنیتر و دفایع

 مسلح طردفار دولت نسبت داد. 

وهای ریاست۲۰۲۰سال  اول و آخر  رب  ع  در    را به نیر
وهای محافظت خوست امنیت میل    عمویم  ، یوناما همچنان حوادنر و نیر

ی با عنارص مخالف دولت در  سبت داد که در آن افراد ملیک مظنون به دست دن  کشته شدند    مواقعاشتر
ً
که به نظر یم عمدا

تاری    خ به  . به عنوان مثال،  داده شوند تسلیم  ذ قانون  تنفی  ذیربط  اجع به مر   ده و ش  دستگیر ن  ؤ یا یم توانست  به گونه مص  رسید 

، دو برادر اندر ملیک را در  ویژه امنیت میل در یک عملیات  ۰۲خوگیانی والیت ننگرهار، قطعه    ولسوایل جنوری، در    ۱۵  تالیسی

 
  3341016672673215h.Afg/posts/https://www.facebook.com/AmrullahSaleمراجعه شود به:   196

1319293261979086861/status/2https://twitter.com/AmrullahSaleh   

https://www.facebook.com/AmrullahSaleh.Afg/posts/3341016672673215
https://twitter.com/AmrullahSaleh2/status/1319293261979086861
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ل شان  داخل ی ب  با    میی وها وارد خانه شدند، به زنان و اطفال دسترصی لور دادند که  گلوله کشتند. وقتر نیر ی ون میی بنشینند.    در بیر

ب گلوله  و در آنجا از آنها یک اثاق حوییل بردند  دو برادر را به   ی با رصی  ولسوایل، در  اکتوبر   ۱۴در    نمودند.  بازجونی    قبل از کشتر

وهای محافظت ل مسکونی شدند و یک مر   خوست ماتون والیت خوست، نیر ی د ملیک را در حضور خانواده  خوست وارد یک میی

ون از  مرد ملیک، آنها سپسلت و کوب کردند.  اش ل اشرا به بیر ی ب گلوله کشتند.  آوردند  میی  و با رصی

وهای   افراد ملیکحوادث دیگر مربوط به استفاده از خشونت علیه   ی وه هایا گر و  امنیتر افغانستان    میل دفایع و   توسط نیر

با امتناع از پرداخت    پیوند شامل استداللها در    موارد اغلبآ لفیطی رخ داده است. این    مشاجراتمسلح طرفدار دولت پس از  

قانونی بوده است. به عنوان مثال، در  ،  ولسوایل جون، در  ۱۵رشوه یا امتناع از انجام تقاضاهای غیر مرد  ۴مقر، والیت غزنی

ب و شتم قرار گرفتند    زمانی   طرفدار دولتمسلح  گروه  طفل توسط اعضای یک    ۲و   از انجام کار ساختمانی   که آنها مورد رصی

پوسته تالیسی   در  فرد خودداری کردند.  ایشان  این گروه  قرار   مذکور   ملیک  هر شش  معالجه صیح  در کلینیک محیل تحت 

، یک    ۵گرفتند. در   قالت، والیت زابل کار یم کرد،   ایلسو ولدر  عضو پولیس میل افغانستان که در یک پوسته تالیسی  سپتامیر

ب گلوله فرد  یک  .  هالک کرد  ملیک را که حارصی به پرداخت پول برای عبور از پوسته تالیسی نبود، با رصی

فراد ملیک به دلیل ارتباط آنها با یوناما مواردی را که در آن گروه های مسلح طرفدار دولت و پولیس محیل افغانستان به ا 

وهای طرفدار  یک گروه  با  یا    لبانای گروه ط اعضا یا به دلیل اعتقاد به حمایت  از طالبان حمله کرده اند، و  دولت،    رقیب نیر

وری، در ولسوایل    ۴. در  به ثبت رسانیده است  مالک  و، والیت بدخشان، انفجار  در یک دواخانه باعث کشته شدنارگفیر

دواخانه را به دلیل اختالف با پدر    ٬طرفدار دولتمسلح  گروه  ملیک دیگر شد. اعضای یک    فرد   زخیم شدن یک  انه و دواخ

وهای طرفدار  ، که قومندان یک گروه مسلح  دواخانه  مالک یم، در    ۳تاری    خ    به.  ندهدف قرار دادمورد  دولت بود،  رقیب نیر

لوارد    پلخمری والیت بغالن، پولیس محیل افغانستان  ولسوایل  ی ب گلول  یک میی ، ردندک ک هال ه  شد و یک مرد ملیک را با رصی

وهای  مقتولزیرا طالبان از خانه   . یم نمودنداستفاده  ٬پولیس محیل افغانستانبرای حمله باالی نیر

ی افرادیکه در جنگ هیچگونه مشارکت فعال ندارندکه    نماید یوناما تأکید یم   از در هر زمان و هر مکان توسط هر یک    ٬کشتر

ک  ماده    طبق،  در جنگ    طرف های درگیر      بودهممنوع    ٬یوژنسیون های  سوم کنوانمشیر
ی

تلفر  و ممکن است یک جنایت جنگ

ی  ر  . بگردد  نظایمبا یافته های یوناما در مورد وضعیت  جنگ  عالوه، حتر اگر طرفتر  در جریان عملیات     کهافرادی  غیر
ً
ها    عمدا

ی المل  ورزد أکید می ، یوناما ت  موافق نباشند کشته شده اند،   ی بتر دوستانه،  که، طبق قوانتر برابر حیات،  اعمال خشونت در  یل برسی

  
ی

. این امر شامل حال همه افرادی تلفر گردد به ویژه قتل یا شکنجه افراد غیر محارب، ممنوع است و ممکن است جنایت جنگ

 ه روشن قصد تسلیم شدن را اظهار کنند، یم شود که در ساحه تحت حاکمیت طرف مخالف قرار داشته و یا افرادیکه به گون

ط آنکه از  وهای    هرگاه ترتیب،    دین. ب197و سیع در فرار نداشته باشد   نمودهانه خودداری  هرگونه عمل خصم  به رسی میل نیر

ی  بازداشت و    ٬محسوب نمیشوندتهدید    دیگر افغانستان یا گروه های مسلح طرفدار دولت افرادی را که    یتر امندفایع و   از بتر

ند  ی آنها نقضبیر ی الملیل ب  انونق  ، کشتر دوستانه  بتر یا    بودند افراد ملیک    ایشانکه  آن بدون در نظرداشت  البته    ٬یگرددتلفر مرسی

 یک خیر و این عملکرد 
ی

 .  شودیم   محسوبجنایت جنگ

، یوناما تکرار یم کند که ی قانونی یک شخص به معنای نق  انونق  بر اساس  همچنتر ، کشتار غیر ی الملیل حقوق برسی ض حق بتر

رگبار توسط ماموران شان در چارچوب عملیات های ه از اعمال قوه مد در مورد استفادحیات تلفر یم شود. دولت ها بای

ی مسلحانه ارتکاب یافته باشد، را تحقیق   کدر آن موارد مشکو   حاالتیکهتنفیذ قانون و   نقض حق حیات در جریان درگیر

 .  198نمایند 

 

 
ی الملیل صلیب رسخ ۴۷اعده مراجعه شود به: ق  197 ی الملل کمیته بتر    ICRC - ، مطالعات قانون عرف بتر
ی و تحقیق   ۱۷و  ۱۰،  ۹ی پاراگراف هامراجعه شود به  198 ، خودرسانه    فرا ورد اعدامهای در م موثر اصول سازمان ملل متحد در مورد پیشگیر قانونی
به مراجعه شود  ان،شورای اقتصادی و اجتمایع. همچن  ۱۹۸۹/ ۶۵توسط قطعنامه شماره   ۱۹۸۹یم   ۲۴مورخ  مصوببدون حکم محکمه و 

ی الملیل ی های مسلحانه غیر بتر ام    از همه طرف ها که   قطعنامه های شورای امنیت ومجمع عمویم سازمان ملل متحد در مورد درگیر خواستار احیر
ی الملیل حقوق برسی و نظر   ی بتر ، ، کمیته حقو حیات در مورد حق    ۳۶شماره   کیلبه قوانتر  CCPR / C / GC / 36ق برسی
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ی های زمینن و مواد انف۶  جاری باقیمانده از جنگ. درگبر

ن : غی  ی های زمین  انداز الف. درگی  مانده در تی   ی متقابل  ظامیان گی 
ی بار از   ی  ۲۰۱۶سال  برای نخستتر نظامیانتلفات    اصیل  املهای زمیتی ع   بدینسو، درگیر درصد   ۳۶که    محسوب میشود   غیر

نظامیانتلفات    کل  مورد   ۱۵۴،۳اما به تعداد  ، یون۲۰۲۰دیسامیر    ۳۱.  از اول جنوری ایل  تشکیل میدهد   ۲۰۲۰را در سال    غیر

ی های زمیتی افراد  تلفات   میشود ْ به ثبت رسانیده نفر مجروح(    ۲۸۲،۲نفر کشته و    ۸۷۲را که شامل )   199ملیک نایسی از درگیر

نشان     200بلرویداد در سال ق  همچو   ملیک  از   افراد   درحالیکه این رقم یک افزایش اندگ را در مقایسه با تعداد تلفات   است. 

یکه مشخصأ موجب نگرانی   ی ی های زمیتی  ایل    رقم کشته شدگاناینست که    یم باشد میدهد،  چیر افراد ملیک در نتیجۀ  درگیر

ی های زمیتی که باعث تلفات افراد ملیک گردید  حادثات  . برعالوه،  تعداد پیدا نموده استدرصد افزایش    ۱۴   هنایسی از درگیر

ی های   ظامیاننغیر .  زنان و اطفال بیشیر از نصف  مجموع تلفات  میدهد   را نشانافزایش    201درصد  ۱۳ایل   نایسی از درگیر

 تشکیل میدهند.  ۲۰۲۰202زمیتی را در سال 

وهای طرفدار حکومت  عامل  ۲۰۲۰درسال   تلفات    ۴۲، نیر نظامیاندرصد  ی های زمیتی    در    غیر که شامل    گردیدند درگیر

نشان میدهد.   ۲۰۱۹203پنج درصد افزایش را در مقایسه با سال    و   دیدهر گمجروح(    ۹۳۹کشته و    ۳۸۹)ملیک  فرد    ۳۲۸،۱

درصد بیشیر از آن   ۲۹این رقم به صورت نگران کننده  و    بودهدرصد این تلفات    ۷۰ردوی میل افغانستان مسئول بیشیر از  ا

، نسبت داده شده   ۲۰۱۹204در سال است که  ی های زمیتی    بود. به اردوی میل افغانستان در جریان درگییر

مجروح(  بودند که یک برسوم حصۀ    ۷۷۱کشته و    ۲۷۱)   میاننظاغیر تلفات    مورد   ۰۴۲،۱عنارص مخالف حکومت مسئول  

نظامتلفات    کل ی های زمیتی  را تشکیل میدهد    یان غیر  ۲۰۱۹205درصدی را در مقایسه با سال    ۱۵یک کاهش     و نایسی از درگیر

ان    ی در درصد  ۴۸  این امر تا حدی به دلیل کاهش    نشان میدهد.  ی نظامیان نایسی از تلفات  میر ی های  غیر منتسب زمیتی    درگیر

درصد   ۱۰   چنان.  یوناما همیم باشد    ۲۰۱۹206سه با سال  والیت خراسان یا داعش در مقای  –به  دولت اسالیم عراق و شام  

. این کاهش عمدتأ نید به ثبت رسا  207در مقایسه با سال قبل  ۲۰۲۰را در سال  منتسب به طالبان    غیر نظامیان کمیر تلفات  

ی   عدم رخداد به دلیل     تلفات باعث    حادثاتصورت گرفت، چون همچو    ۲۰۲۰درسال    مرتبط به انتخابات    زمیتی های    درگیر

نظامیان زیاد   . ه بود گردید  ۲۰۱۹208ماه سپتمیر   ،در زمان  برگزاری انتخابات ریاست جمهوری غیر

 
مستقیم،    1521کشته و   508مورد تلفات افراد ملیک )  2029این شامل   199 کشته و    347مورد تلفات افراد ملیک )  1002مجروح( نایسی از شلیک غیر

ی های زمیتی و    مجروح( نایسی   655 اندازی در در جریان درگیر ح( نایسی از رویداد  فر مجرو ن  106نفر کشته و    17مورد تلفات افراد ملیک )  123از تیر
نظ اندازی به افراد ملیک وارد گردیده ویا اینکه یوناما مشخص کرده نتوانست که این تلفات غیر مستقیم و تیر امیان نایسی  هانی است که از اثر شلیک غیر

اندازی. از ش  مستقیم بود و یا تیر  لیک غیر
ی های زمیتی را ثبت نموده بود.  2295شته وک   766)  مورد تلفات افراد ملیک 3061، یوناما به تعداد 2019در سال  200  مجروح( نایسی از درگیر
ی های زمیتی را که در مقایسه با    1251، یوناما به تعداد  2020در سال   201 بوقوع پیوسته بود، به    2019سال    رویداد در   1110مورد حادثات درگیر

 ثبت رسانید. 
مجروح(    891کشته و   304تلفات اطفال )  1195مجروح( وتعداد    399کشته و   156ملیک )ان  مورد تلفات زن  555، یوناما به تعداد  2020در سال   202

ی های زمیتی را به ثبت رسانید.   نایسی از درگیر
وهای طرفدار    897کشته و  366افراد ملیک )   مورد تلفات  1263، یوناما به تعداد  2019در سال   203 ی های زمیتی را به نیر مجروح( نایسی از درگیر

 ه است. دادحکومت نسبت 
ی های زمیتی را در مقایسه با    670کشته و  285تلفات افراد ملیک )   مورد   955، یوناما به تعداد  2020در سال   204 مورد   740مجروح( نایسی از درگیر

 ، به اردوی میل افغانستان نسبت داده است. 2019مجروح( درسال    529و  کشته  211تلفات افراد ملیک ) 
ی زمیتی را به عنارص مخالف حکومت    968کشته و  261مورد تلفات افراد ملیک )  1229اد  ، یوناما به تعد2019در سال   205 مجروح( نایسی از درگیر

 نسبت داده است. 
ی های زمیتی را به دولت اسالیم عراق و شام    69کشته و    14یک )مورد تلفات افراد مل   83، یوناما به تعداد  2020در سال   206   – مجروح( نایسی از درگیر

 ، نسبت داده است. 2019مجروح( توسط این گروه در سال  142کشته و   18مورد تلفات افراد ملیک ) 160اعش در مقایسه با  ن/دوالیت خراسا
ی های زمیتی را به طالبان، در مقایسه با   697کشته و  256 )مورد تلفات افراد ملیک  953، یوناما به تعداد  2020در سال   207 مجروح( نایسی از درگیر

 ، نسبت داده است. 2019مجروح( توسط این گروه در سال   818کشته و  241راد ملیک )اف مورد تلفات  1059
ی های زمیتی مرتبط به انتخابات را به  مجروح( در جریان در   196کشته و  28مورد تلفات افراد ملیک )  224، یوناما به تعداد  2019در سال   208 گیر

 طالبان نسبت داده است. 
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نظامیان  تلفات باقیمانده  مورد   ۷۸۴تعداد   اندازی ممیشود  مجروح(    ۵۷۲کشته و    ۲۱۲شامل )ه  ک  غیر وهای تقابل میان نیر به تیر

نظامیاننسبت داده شدکه یوناما نتوانست این رقم  تلفات     دولتدولتر و عنارص مخالف    مشخصیک طرف  به  را     غیر

وهای نظایم پاکستان را  آنسوی  مرز  حادثاتو  همچنان نسبت دهد  209درگیر   . شده استه اد، نسبت د 210که به نیر

ی های زمیتی باالی    توجه ، یوناما تفاوت های قابل  ۲۰۲۰درسال   نظامیانرا در مورد تأثیر درگیر در بخش های مختلف   غیر

ان تلفات    شانزده.  به ثبت رسانید کشور   ی ی های زمیتی در مقایسه با سال  افراد  والیت شاهد  افزایش در میر ملیک نایسی از درگیر

ان تلفات     211کاهش   دیگر  والیت    ۱۶بودند، درحالیکه    ۲۰۱۹ ی نظامیان از ادر میر  زون .  رسانیدند ثبت    ا بهثر این تاکتیک ر غیر

ین تلفات  ساحه که  شمال   ق و   زون هایآن  به دنبال    و ی های زمیتی بود  نایسی از درگیر   غیر نظامیانشاهد بیشیر شمالرسی

ین  212جنوب  ی افراد متلفات    رقم  شاهد بیشیر لیک نایسی از درگیر

زمیتی  شاهد های  والیتر که  هفت  بودند.  ین      تلفات   رقمبیشیر

ن ی های زمیتی بودند، عبارت    انظامیغیر از فاریاب،    اند نایسی از درگیر

و   کندهار  هلمند،   ، غزنی کندز،  تلفات بلخ،  تعداد  که  بغالن 

نظامیان ملیک افراد  تلفات    مجموعدر این والیات بیشیر از نصف    غیر

ی های زمیتی   . داده استکیل را تش 213نایسی از درگیر

 
اندازی های متقابل میان طرف های درگیر را که طرف   446کشته و  184افراد ملیک ) ات  مورد تلف 630یوناما به تعداد  209 مجروح( نایسی از تیر

 مسئول مشخص شده نتوانست، به ثبت رسانیده است. 
ی های زمیتی را به ت  126نفر کشته و  28مورد تلفات افراد ملیک )   154داد ، یوناما به تع2020در سال  210 انفر مجروح( نایسی از درگیر   فرانداری یر

وهای نظایم پاکستان نسبت داده است.   مرزی نیر
ی های زمیتی را در والیت های بدخشان، بادغیس2020در سال   211 نظامیان نایسی از درگیر ان تلفات غیر ی ،  ، یوناما افزایش در میر ، بلخ، دایکندی، غزنی

 ومیدان وردک، به ثبت رسانید.   گانغور، جوزجان، قندهار، کاپیسا، خوست، لوگر، ننگرهار، نیمروز، پکتیکا، ارز 
ی های زمیتی را در زون شمال، به تعداد    665کشته و   208مورد تلفات افراد ملیک )   873، یوناما به تعداد  2020درسال   212 مجروح( نایسی از درگیر

ق، به تعداد    343کشته و  179ورد تلفات افراد ملیک ) م  522 مجروح( را در    361کشته و   155یک ) مل   مورد تلفات افراد   516مجروح( را در زون شمالرسی
 زون جنوب، به ثبت رسانید. 

ی های زمیتی را   307کشته و    69مورد تلفات افراد ملیک )   376، یوناما به تعداد  2020در سال   213 مورد    349در والیت فاریاب،    مجروح( نایسی از درگیر
زخیم( را در     136کشته و     59مورد )   195وح( را در والیت کندز،  مجر   132کشته و    86مورد )  218مجروح( را در والیت بلخ،    244کشته و    105)

را در والیت قندهار و به تعداد    مجروح(  128کشته و    24مورد )  152نفر مجروح( را در والیت هلمند،    106نفر کشته و    81مورد )  187  والیت غزنی ،
 د. مجروح( را در والیت بغالن به ثبت رسانی 96کشته و   38مورد )  134

438 750 647 445 537 1092 1121 1072 824 814 766 872
992

1360 1415 1187
1794

2512 3030 3228
2661 2568 2295 22821430

2110 2062
1632

2331

3604
4151 4300

3485 3382 3061 3154

0

1000

2000

3000

4000

5000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

تلفات افراد ملکی در نتیجه جنگ های زمینی
2020-2009دسمبر سال 31جنوری تا 1

ُکشته مجروح

زنان و اطفال بیشب  از نصف تلفات ملیک نایسر  

ی های زمینن را در سال   کیل تش  ۲۰۲۰از درگبر

 . میدهند 
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هاوان و راکت   انه،توپخگلوله های مستقیم:    غبر آتش . ۱

 
ی از آتش توپخانه، هاوان و راکت، پیوسته باعث بخش اعظم تلفات    غیر آتش  ،  ۲۰۲۰درسال   غیر  مستقم، منجمله کارگیر

ی های زمیتی  نظامیان   ی اول ه استگردید  -درصد را تشکیل میدهد  ۶۴که    –در جریان درگیر ، ۲۰۲۰سمیر  د  ۳۱جنوری و  . بتر

مستقیم را که شامل ) ملیک نایسی از آتش افراد تلفات  مورد  ۲،  ۰۲۹یوناما به تعداد   به مجروح( بود،  ۱، ۵۲۱کشته و   ۵۰۷غیر

در نتیجۀ آتش این نوع سالح ها به پنچ درصد در مقایسه با   افراد ملیک   رقم کشته شدگان  این درحالیست که.  ثبت رسانید 

مس  و رقمکرد،    ش پیدا افزای  ۲۰۱۹سال   . تقریبا نمود هش  کا  214درصد   ۹تقیم مجروح گردیدند  افراد ملیک که در نتیجۀ آتش غیر

نظامیاناز هر سه نفر تلفات   مستقیم   غیر ، دونفر آنها را زنان و اطفال تشکیل    215نایسی از آتش غیر ی های زمیتی در جریان درگیر

ریب میکرد، آسیب ای آنرا را خساره مند و یا تخهاوان و یا راکت خانه ه زمانیکه آتش توپخانه،    آ . افراد ملیک اغلبداده است

 دیدند. 

 

وهای طرفدار حکومت باعث ت۲۰۲۰دسامیر    ۳۱تاری    خ اول جنوری ایل  از     ۷۸۶کشته و     ۲۹۹ملیک )  فرد   ۰۸۵،۱  لفات  ، نیر

مستقیم    با استفادهمجروح(   نظامیانتلفات  مشابه به تعداد    گردیدند. این رقمدر جریان منازعات مسلحانه  از آتش غیر که    غیر

نظامیان را درصد مجموع تلفات    ۵۳و    یم باشد   د ،گردیده بو ت  ثب  ۲۰۱۹در سال   ی این نوع سالح ها   غیر  216نایسی از کارگیر

ین رقمتشکیل میداد.   نظامیانتلفات    بیشیر مسقیم    غیر وهای طرفدار    از سوینایسی از آتش غیر به اردوی میل   حکومت ،نیر

 
ی    1669کشته و  486مورد تلفات افراد ملیک )   2155، یوناما به تعداد  2019درسال   214 مستقیم در جریان درگیر ی شلیک غیر مجروح( نایسی از کارگیر

 های زمیتی را به ثبت رسانیده بود. 
مجروح(    691کشته و    223لفات اطفال )تمورد    914مجروح( وبه تعداد    305کشته و  115مورد تلفات زنان )   420، یوناما به تعداد  2020در سال   215

ی های زمیتی را به ثبت رسانید.  مستقیم در جریان درگیر ی شلیک غیر  نایسی از کارگیر
ی    778کشته و  283 )مورد تلفات افراد ملیک  1061، یوناما به تعداد  2019در سال   216 مستقیم درجریان درگیر ی از شلیک غیر مجروح( را در اثر کارگیر

وهای طرفدار حکومت، نسبت داده بود.  ی های زمیتی از سو   نیر
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ی تلفات افراد ملکی توسط فیرهای غیر مستقیم در جریان جنگ ها
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2020-2016دسمبر سال 31جنوری تا 1

ُکشته مجروح

اتفاق بیفاتد. من دختر  حادثه یهیچگاه تصور نمیکردیم که همچو  ومازنده گی ما را از بین برد  هولناک"این رویداد 

معیوب گردیدند. خانۀ  ،انوادۀ خسران ام که با من زنده گی میکرداز اعضای خ ویکتنجوان ام را از دست دادم، خانم 

م که متاسفانه کالت مالی مواجه هستم، زیرا آنچه را که داشتم صرف تداوی خانم ادیده است و اکنون به مش خسارهمن 

 نمودم }...{ فکر میکنم هیچ چیزی بدتر از این نیست." ،تا هنوز هم از معیوبیت رنج میبرد

وهای مردی  -- ی زمیتی میان نیر  درگیر
 امنیتر افغانستان و طالبان شده است. دفایع و که قربانی

  . صورت گرفت۲۰۲۰ماه یم  ۱۵ونی یوناما با این قربانی بتاری    خ مصاحبۀ تیلف
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. این رقم نشان دهندۀ  روح( میباشند مج  ۶۰۷شته و  ک  ۲۴۷ملیک )  فرد   ۸۵۴  تلفات  که مسئوله  ن نسبت داده شدافغانستا

نظامیان منتسبافزایش در تعداد تلفات    درصد   ۲۷ ی از این نوع سالح ها    غیر  در به اردوی میل افغانستان در نتیجۀ کارگیر

 .  میباشد ۲۰۱۹217مقایسه با سال  

 

مستق ی از آتش غیر گردید  مجروح(    ۴۷۲کشته و    ۱۰۱)  ملیک  فرد   ۵۷۳  تلفاتکومت باعث  م از سوی عنارص مخالف حکارگیر

نظامیانتلفات  مجموع  درصد    ۲۸که نشان دهندۀ   درصدی   ۲۹و یک کاهش  یم باشد  این نوع سالح ها  از    از اثر استفاده  غیر

نظامیان  تلفات را در رقم   تعداد    به  . یوناما نشان میدهد   ۲۰۱۹218  در مقایسه با سالحکومت  منتسب به عنارص مخالف    غیر

مستقیم را به طالبان نسبت داد که یک کاهش    آتشمجروح( نایسی از    ۴۰۳کشته و    ۸۷)   افراد ملیکتلفات    مورد   ۴۹۰   ۲۶غیر

نظامیانتلفات    رقم   درصدی در    ۲۰۲۰در سال  نشان میدهد و این کاهش    ۲۰۱۹را در مقایسه با سال  منتسب به این گروه    غیر

نظامیانتلفات  رخداد عدم  بر ا بنأ عمدت    . میباشد 219ب  مرتبط به انتخابا  غیر

 

مستقم  افراد  ۀ تلفات  درصد باقیماند  ۱۸ ی مسلحانه  ،  ملیک نایسی از آتش غیر یا اینکه به هیچ یک از طرف های دخیل در درگیر

ی سالح های    آتشتبادله  ۀ  در نتیج  این تلفات  داده شده نتوانست و یا اینکه  درصد( نسبت  ۱۷)   ۲)کمیر از    ی  مرز   سنگتر

 بوقوع پیوست.  220درصد(

 

والیت هلمند، ولسوایل    جون در   ۲۹در صبحگاه    مثال،بطور  

، اردوی میل افغانستان   ی که    هاوان را پرتاپ نمود چندین  سنگتر

 فرد   ۵۰دست کم    تلفات  بهدر یک بازار اصابت نمود و منجر  

، بشمول شش طفل کشته و مجروح(  ۳۱کشته و    ۱۹ملیک )

مؤرخ    گردید.  ،  وح  مجر   ۱۱ از ظهر  بعد  در   ۷در   ، سپتامیر

مستقم از سوی طالبان در نزدیک یک مدرسه که لسوایل الیت پکتیا، و و   ی میر   ۱۰۰ایل  ۵۰در   حدودآ  جاخر آریوب، آتش غیر

ی س  ۱۵به تعداد    رسگلوله اصابت نمود. پارچه های    ،  ن موقعیت داشتپولیس میل افغانستا  اسگاهپ  یک ی  طفل را که بتر  ۶نتر

فتند ودند و از مدرسه بطرف خانه های شاسال ب  ۱۴ایل   والیت خراسان    –دولت اسالیم عراق و شام    .  نمود ، مجروح  ن میر

بعهده گرفت که منجر ب را  به شهر کابل  پرتاپ راکت  ی مسئوولیت چهار رویداد  تنیر )  فرد   ۸۳  لفاته    ۶۹کشته و    ۱۴ملیک 

ن  به ملکیت همچنان گردید و مجروح(    آسیب رسانید.  221، بشمول یک مرکز صیح و یک مکتب ظایم های غیر

 

ی از آتش توپخانه، هاوان و راکت در ساحات پرجمیعت  افراد  تعداد زیاد تلفات  نگران آن است که  یوناما   ملیک درنتیجۀ کارگیر

ی سالح ها که    این نوع   . با توجه به ماهیتبوقوع پیوسته است رتاپ میگردند  ف پهد  بهیک خط مستقیم قابل دید    بدون داشتر

ی   ، اصابت داشته یم توانند   ساحه  ده در گسیر   اثراتدقیق نمیباشند و  بسیار    ، ی  ااز    کارگیر خطر بلند زیان به  سالح ها ین چنتر

 افراد ملیک را در قبال دارد.  

 

وهای طرفدار حکومت و  قف ا جهت تو هدایات ر و    رهنمود ها عنارص مخالف حکومت باید    هم  یوناما تأکید مینماید که هم نیر

پرجمع  استفاده ساحات  در  مستقیم  غیر آتش  یاز  ی  همچنتر نمایند.  تطبیق  و  صادر  جنگ یت  درگیر  های  طرف  به  وناما 

 
ی  778کشته و  283مورد تلفات افراد ملیک )  1061، یوناما به تعداد  2019در سال   217 مستقیم درجریان درگیر ی شلیک غیر   مجروح( را از اثر کارگیر

وهای طرفدار حکومت، نسبت داده بود.   های زمیتی از سوی نیر
ی    662کشته و  144رد تلفات افراد ملیک )مو   806، یوناما به تعداد  2019درسال   218 مستقیم در جریان درگیر ی از شلیک غیر مجروح( را در اثر به کارگیر

 های زمیتی به عنارص مخالف حکومت نسبت داده بود. 
ی از شلیک  530کشته و  128مورد تلفات افراد ملیک )  658به تعداد  ، یوناما  2019در سال   219 مس  مجروح( را در اثر به کارگیر ی  غیر تقیم درجریان درگیر

 های زمیتی به طالبان نسبت داده بود. 
م  243کشته    96مورد تلفات افراد ملیک ) 339، یوناما به تعداد  2020در سال   220 ی از شلیک غیر ی  مجروح( را در اثر به کارگیر ستقیم در جریان درگیر

ی به تعداد  2020ال  های زمیتی که طرف مسئول آن مشخص شده نتوانست، به ثبت رسانید. در س   12مورد تلفات افراد ملیک )   32، یوناما همچنتر
وهای نظایم پاکستان نسبت داد.  فرا مجروح( از اثر شلیک   20کشته و  ی را به نیر  مرزی سالح های سنگتر

( محافظت افراد ملیک یوناما موجود است. ادعاهای مسئولیت پ 221 ی  )دیتابیر
 ذیری این حادثات در بانک معلومانر

مستقم  از هرسه نفر تلفات ملیک نایسر از آتش غبر

، دو نفر آنها را زنان   ی های زمینن در جریان درگبر

 کیل میدادند. و اطفال تش
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دوستانه مکل  بر اساسخاطرنشان میسازد که آنها   ی الملیل برسی ی افراد ملیک و جنگجویان،  اهداف ملیک و   فقانون بتر اند تا بتر

 و شیوه ها  ادهاستففرق قائل شوند و باید از  ه ،  مورد استتفاد سالح    انتخاب  اهداف نظایم، منجمله از طریق
ی

جنگ   ی جنگ

 خودداری نمایند. ،  بجا میگذارند بدون تفکیک  اثراتکه های  ابزار 

 

وییوناما مجدد تأکید مینماید که   دوستانه یعتی استفاده  از قانون  یک طرف جنگ    عدم پیر ی الملیل برسی منازل و سایر از  بتر

از مکلفیت هایش  دیگر طرف    ، برای مقاصد نظایماهداف ملیک دوستانه، منجمله اصول   قبالدر    را  الملیل برسی ی  قانون بتر

   معاف نمیدارد. تفکیک، احتیاط و تناسب 

 

جریان درگیری های زمینی میتواند تأثیرات درازمدت باالی   غیرمستقیم در  سالح های آتش  از  استفادهیوناما همچنین هشدار میدهد که  

منفجر    مهمات جنگیبالقوه ساحاتی را که در آنجا    ه صورتمیتواند ب  کاهش جنگ داشته باشد، همانطوریکه  راد ملکی حتی پس ازاف

برای اطفال زیان بار اند،    به ویژهملوث سازد. این مواد انفجاری باقی مانده از جنگ    اند،  باقی مانده  ساحه جنگ  نگردیده اند و یا در

 . میرساندثبت  به ،مهمات چنین  انفجار را از اثرصد ها رویداد تلفات اطفال همه ساله  ه است که یوناما چنانچه به اثبات رسید

 

ی های زمینن ۲ .تلفات ملیک نایسر از شلیک گلوله در جریان درگبر

ان تلفات    ۳۰، یوناما یک افزایش  ۲۰۲۰در سال   ی ی های گلوله در جریان در نایسی از شلیک    غیرنظامیاندرصدی را در میر گیر

گردید.    222مجروح(   ۶۵۵کشته و    ۳۴۷ملیک )  فرد   ۱، ۰۰۲  تلفاتکه منجر به    به ثبت رسانید   ۲۰۱۹مقایسه با سال    زمیتی در 

ی    ه،گردید  223  تلفات غیرنظامیانکه منجر به  میزان این گونه حادثات  درصدی را در    ۴۱یوناما یک افزایش    انهمچن به ثبت  نیر

ی های  گردیدند که در نزدی، کشته و یا مجروح  قرار گرفته    مورد اصابت گلوله  انی زم  بآ . افراد ملیک اغلرسانیده است گ درگیر

وهای  امنیتر افغانستان قرار داشتند.  دفایع و  میل زمیتی میان طالبان و نیر

 

وهای    عکسبر  مستقیم، عنارص مخالف حکومت در مقایسه با نیر طرفدار حکومت تلفات بیشیر را در شیوه های آتش غیر

ی  ن فرد   ۴۶۹  تلفات  ملیک وارد نمودند. عنارص مخالف حکومت مسئول  های زمیتی به افراد تیجۀ شلیک گلوله در جریان درگیر

و    ۱۷۰)ملکی   اثر     مجروح(  ۲۹۹کشته  افزایش  شلیک گلوله    از  یک  باشند که  سال ی  درصد  ۱۶یم  با  مقایسه  در  را 

 سط تو گلوله  شلیک  اثر  مجروح( را به    ۱۵۳کشته و    ۸۹ملیک )  فرد   ۲۴۲  تلفات، یوناما  ۲۰۲۰در سال    . میدهدنشان  ۲۰۱۹224

وهای طرفدار حکومت   ی های زمیتی  نیر  225نسبت به سال قبلدرصد افزایش را    ۳۴که  به ثبت رسانیده است  در جریان درگیر

 
ی های زمیتی را به ثبت    531کشته و   237مورد تلفات افراد ملیک )  768، یوناما به تعداد  9201ال  در س 222 اندازی در جریان درگیر مجروح( نایسی از تیر

 رسانیده بود. 
ی های زمیتی را که منجر به تلفات افراد ملیک گردید،    662، یوناما به تعداد  2020در سال   223 اندازی در جریان درگیر   469یسه با  در مقارویداد تیر

  ، به ثبت رسانید. 2019مورد از همچو رویدادها در سال 
اندازی در جر   294کشته و    112مورد تلفات افراد ملیک )  406، یوناما به تعداد  2019درسال    224 ی های زمیتی را به  مجروح( نایسی از تیر یان درگیر

 عنارص مخالف حکومت نسبت داده بود. 
وهای طرفدار    111کشته و   70تلفات افراد ملیک )   مورد   118، به تعداد  2019درسال   225 ، به نیر ی های زمیتی اندازی در جریان درگیر مجروح( را از اثر تیر

 حکومت نسبت داده بود. 

مهربان و یک پدر زحمتکش بود که  و را کشت. او یک شوهر"در جریان این درگیری یک گلوله به قلب شوهرم اصابت کرد و ا

را صرف فراهم کردن یک زنده گی راحت برای ما کرد }...{ مرگ وی سخت ترین و تاریک ترین روز زنده  عمر خویشتمام 

از  ندوهواغم  بیان کردنیک زنده گی و یک عزیز غیرقابل تحمل است. من هیچ حرفی برای گی من بود، زیرا از دست دادن شر

ندارم. من صرف بخاطر دو طفل خود زنده گی میکنم، اگرنه خود را در مقابل قاتلتین وی از بین میبردم." دست دادن او   

 
ی زمیتی از سوی یک  --  گروه طرفدار حکومت جان اش را از دست داد. زنی که شوهرش در نتیجۀ شلیک گلوله در جریان درگیر

2020بر اکتو ۱۲مصاحبۀ تیلفونی یوناما به خانم قربانر بتاری    خ   
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 227مرزی  فرا  حادثات از اثر هم  نسبت داده نشد و یا   226ملیک به هیچ یک از طرف مشخص افراد  . متباقر تلفاتهد نشان مید

   . بوقوع پیوسته است

 

ی حادثملیک    قربانیان آ  چنتر ی وقوع حادثه  ات اکیر سفر در جاده های عمویم و    یا در حالمشغول کار های روزمرۀ شان،  در حتر

، در والیت تخار، ولسوایل بهارک،  ۲۰۲۰جون    ۱۳در داخل خانه های شان بودند. بطور مثال، در بعد از ظهر مؤرخ  هم  یا  

اندازی متقابل میان دو طرف، دو مرد ملیک هنگامیکه درجریایک کاروان اردوی میل افغانستان حمله نمودند.    طالبان باالی ن تیر

د. برعالوه، یک دخیر در نتیجۀ منحرف شدن گلوله هنگامیکه در داخل خانه مشغول کار باالی مزرعه خود بودند کشته شدن

ی   د مجروح گردیدند. بود و یک پرس هنگامیکه در نزدیک خانه اش قدم میر

 
 

 مرزی   فرا   رویداد های . ۳

را که مردم ملیک در    228سوی پاکستان  مرزی از   فرا   رویداد   ۱۹، یوناما به تعداد  ۲۰۲۰دیسامیر    ۳۱ی    خ اول جنوری ایل  تار از  

عا تان اد. پاکسبه ثبت رسانید گردید،  مجروح(    128وکشته    ۲۸ملیک )  فرد   ۱۵۶  لفاتبه ت  ومنجرافغانستان را متأثر نمود  

 .  229ه است افغانستان صورت نگرفت از آنسوی مرز پاکستان بداخل مینماید که در اکیر رویداد ها هیچگونه شلیگ

یت ی حادثات که از طرف یوناما به ثبت رسیده ،  درحالیکه اکیر ی   شامل شلیک  چنتر   خاک  از پاکستان بداخل  سالح های سنگتر

حادثه یم باشد  یک    یجۀنت  در   مرزی   فرا ملیک رویداد های  افراد  تلفات    ینبیشیر مگر  افغانستان در ساحۀ مرزی والیت کیی بود،  

ی بولدک بوقوع پیوست. یوناما به تعداد    ،جوالی در والیت کندهار    ۳۰بتاری    خ    که زخمی از   ۱۰۴کشته و    ۱۵گذرگاه سپتر

نظامیان اض از سوی افراد م  به ثبت رسانید که   در جانب افغانستان زمانی   را  غیر   . گذرگاه به خشونت گرائید لیک در این  یک اعیر

افراد ملیک که  بوقوع پیوسته در قلمرو افغانستان بود. پاکستان ادعا مینماید    ملیک  افراد   تثبیت تلفات  موقف یوناما رصف

 
مجروح( نایسی از آتش متقابل توسط سالح های سبک در جریان    201کشته و  87لفات افراد ملیک ) مورد ت  288، یوناما به تعداد  2020درسال   226
ی هدر   ای زمیتی میان طرف های درگیر که طرف مسئول آن مشخص شده نتوانست، به ثبت رسانید. گیر

از اثر 2020درسال   227 افراد ملیک )یک کشته ودو نفر مجروح( را  تلفات  اندازی متقابل  ، یوناما به تعداد سه مورد  وهای نظایم    فرامرزی  تیر به نیر
 پاکستان نسبت داد. 

از جانب پاکستان به داخل افغانستان بوده که منجر تلفات  مورد آن شلیک    17فرامرزی،    رویداد   19از    انید کهثبت رس، یوناما به  2020درسال   228
دثه متذکره شامل انفجار ماین های زمیتی میشوند که در ساحات مرزی  حا  19مجروح( گردید. دو رویداد متباقر از    126کشته و  28فرد ملیک )   154

قر کیی منجر به   ت پاهای دو چوپان مکیل هنگام چرانیدن حیوانات شان، گردید. به گفتۀ پاکستان، همه ماین های پاکستان شماریده  مجروحیوالیت رسی
وهای نظایم پاکست انی به کار برده نشده و یا هم در اختیار کدام سازمان و یا گروه قرار داده نشده  شده استند وهیچ مایتی خارج از پاکستان از سوی نیر

 است. 
که در    ادعا کرد رویداد فرامرزی تحقیقات انجام داده است. طبق نتایج این تحقیقات، پاکستان  ۱۹به یوناما گفت که این کشور در مورد پاکستان  229
  اکستان صورت نگرفته و فقط دو رویداد فرامرزی شلیک بوقوع پیوسته است که پاکستان نتوانسترویداد متذکره، هیچ شلیک فرامرزی از سوی پ  17

نظامیان نایسی از این دو رویداد را تآیید کند. تلفات غ  یر
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وهای نظایم شد یوناما قادر به تثبیت آن ن  مگر آسیب دیدۀ نایسی از این رویداد در قلمرو پاکستان بوقوع پیوسته است   . نیر

وها شلیک سالح های خفیف کار گرفتند.   رویداد از  نمودند که در جریان این  ی افغانستان هر دو به یوناما تأیید  پاکستان و نیر

ی قادر نبودنیک  هر دو طرف اظهار نمودند که آنها بسوی یکدیگر شلیک نمودند و هیچ   تا مشخص سازند که   د از طرفتر

ی شان منجر به تلفات  نظامیان گرددرگیر  .  یده استغیر

 

ی تان و افغانستان در راستیوناما اقدامانر را که از سوی حکومت پاکس ی و محدود ساختر ای همکاری و ارتباط به هدف جلوگیر

ی ها که تشدید  نظامیانمنجر به آسیب  به  ممکن بود درگیر  یادداشت نمود.   ، گردد   غیر

 

 ب. مواد انفجاری باقیمانده از جنگ 

ی   اشیای    از اثر   کودکان ، به ویژه  افغانستان ملیک    پیوسته از مردم   ، در افغانستان   گذشته های    ودرگیری ری  ا ج جنگ در جریان درگیر

وک که   ی یاد    بنام مواد منفجر ناشده و یا میر دهندۀ زن   میگردند، کشته انفجاری باقیمانده از جنگ نیر  و یا از جراحت های تغیر
ی

    ده گ

ند، قربانی گرفت. از اول جنوری ایل  مجروح( نایسی    ۲۹۱و   کشته   ۱۰۳ملیک )    فرد   ۳۹۴ تلفات ، یوناما ۲۰۲۰دیسامیر   ۳۱  رنج مییر

ثبت    230درصد کاهش را در مقایسه با تعداد تلفات که در سال قبل   ۲۴که  به ثبت رسانید  گ را  از مواد انفجاری باقیمانده از جن 

ملیک نایسی از مواد انفجاری باقیمانده از  افراد ، تقریبأ دوی بر سوم حصۀ مجموع تلفات ۲۰۲۰گردیده بود، نشان میدهد. درسال 

وهای    ،   جنگ   نسبت داده شد.     231امینتر افغانستان میل دفایع و  به طرف های درگیر جنگ جاری عمدتأ طالبان و نیر

 

نظامیان تقریبأ از هر ده نفر تلفات  که تعداد    هد نایسی از مواد انفجاری باقیمانده از جنگ هشت نفر آنها را اطفال تشکیل مید   غیر

سد مجر   ۲۳۰کشته و    ۸۴نفر )   ۳۱۴تلفات اطفال به   متناسب مواد انفجاری باقیمانده از جنگ باالی اطفال  نا  . آسیب  وح( میر

  فراتر از این ارقام است، چون اطفایل که از انفجار ها جان به سالمت ب 
ی

ات درازمدت باالی کیفیت زنده گ خویش  رده اند با تأثیر

 د.  مجادله مینماین   ،   روخ و روانی اختالل بینانی و آسیب  مانند ناتوانی جسیم ،  

 
ا ثبت کرده  جنگ ر مجروح( نایسی از انفجار بقایای مواد منفجره از دوران    ۳۷۱کشته و  ۱۴۹ملیک )  افراد   مورد تلفات  ۵۲۰، یوناما  ۲۰۱۹در سال   230

 بود. 
نظامیان )  253، یوناما به تعداد  2020در سال   231 وهای طرفدار  م  188ه وکشت  65رویداد تلفات غیر جروح( را یا به عنارص مخالف حکومت و یا به نیر

 حکومت نسبت داد. 

بازی کردن را با آن شروع کرد، انفجار بوقوع  وزمانیکهۀ من یک بم دستی منفجر ناشده را یافت سال-۷برادرزادۀ 

روهای ملی امنیتی افغانستان باقی مانده بود. او و دو پیوست. بم دستی از درگیری های مسلحانه میان طالبان و نی

شدند. }...{ بعضی از پارچه ها به دست، صورت و بطن وی اصابت  دوست وی در نتیجۀ پارچه های بم دستی مجروح

ان وی را عملیات نمودند و بعضی از پارچه ها را از بدنش بیرون کردند. او برای چند روز در شفاخانه نمود. داکتر

ت و ری بود. }...{ برادرزادۀ من از زمان حادثه بدینسو حساس و وحشت زده شده است. }...{ او یک طفل اسبست

ر بطن اش احساس درد مینماید. }...{ هیچ نمیتواند درد اش را بطور درست بیان کند. زمانیکه بازی میکند }...{ د

 کسی با ما در مورد حادثه تماس نگرفته است.  
 

 ل که در نتیجۀ اشیای انفجاری باقیماهده ازجنگ مجروح گردید. کاکای یک طف --
 ۲۰۲۰جون ۳۰تاری    خ مصاحبۀ تیلفونی یوناما با قربانی ب



امون محافظت افراد م  ۲۰۲۰لیک در منازعات مسلحانه: گزارش ساالنه پبر

80 

 

ه  در هنگام بازی با مواد انفجاری باقیمانده از جنگ و یا جمع آوری آنها برای فروش بعنوان آهن باطله آسیب دید پیوسته اطفال  

شهر کهنۀ اشکمش، یک یسی    یک مدرسه در والیت تخار، ولسوایل  باغچه  داخل  ، در جون  ۱۸ند. بطور مثال، در صبحگاه مؤرخ ا 

. انفجار زمانی بوقوع پیوست  که اطفال  شد پرس مجروح(    ۷پرس کشته و    ۷)   کودک   ۱۴  لفات عث ت اقیمانده از جنگ با انفجاری ب 

. در صبحگاه  است نامعلوم  این حادثه  طرف مسئول    مودند. ن مدرسه پیدا نموده و با آن بازی    باغچه صحن  در  را  رسگلوله راکت    یک 

ک مرد  اری باقیمانده از جنگ سه پرس را کشت و یک پرس و ی ، در والیت زابل، ولسوایل قالت، انفجار مواد انفج الی جو   ۱۰مؤرخ  

پیدا نموده و آنرا جهت فروش بعنوان آهن باطله به بازار    را   رسگلوله منفجر ناشده موشک . اطفال یک  نمود را مجروح  دیگر ملیک 

وهای   طالبان و یا هم بنآ مسٔولیت آن یا به    است   جنگ های اخیر ز  اقیمانده ا انفجاری ب   یسی محل بردند. منابع گفتند که   میل    نیر

   بر میگردد. افغانستان    و امنیتر   دفایع 

امون خطر  در    ایشان آگایه  سطح  اطفال و والدین آنها جهت بلندبردن    برای   ات ماین یوناما در مورد اهمیت تعلیمات آگایه دیه پیر

ی نیاز  قیمانده از جنگ تأکید مینماید. ا مورد خطرات اشیای انفجاری با  از اثر  افراد ملیک    جراحت است تا کشتار و  قدامات بیشیر

ی متو   به شمول زمان اشیای انفجاری باقیمانده از جنگ،   قف گردد. یوناما رویداد های نایسی از اشیای  آتش بس و بعد از ختم درگیر

وری و در جریان آتش بس  انفجاری باقیمانده از جنگ را در جریان هفتۀ "کاهش خشو  ی ثبت    232عید دو  نت" و در اواخر ماه فیر نیر

 .  به ثبت رسانید 

، پاکسازی،   یوناما به طرف های درگیر خاطر نشان میسازد که آنها مسئوولیت دارند تا اشیای انفجاری باقیمانده از جنگ را نشانی

اد  این مو   اثرات اد ملیک را در برابر خطرات و  هند تا افر را بخرچ د   اقدامات احتیایط عمیل برطرف و یا تخریب نمایند و هرگونه  

 ظت نمایند.  محاف 

م تطبیق پروتوکول چهارم" که    ی در مورد مسودۀ پیشنهاد محدودٔه زمانی این گذارش، یک  خاطرنشان میسازد که در  یوناما   ی "میکانیر

شورای  عارف میباشد، تحت بازنگری دفیر  کنوانسیون برخی از سالح های مت   رابطه به بخشی از تعهدات حکومت افغانستان در  

ی الملیل را تشویق مینماید تا هرگونه حمایت ممکن را برای تطبیق پروتوکول چهارم  مانده است.  یوناما جامعۀ    امنیت میل باقر  بتر

ی الملیل تحت مسئوولیت های آموزش، کمک و مشوره     سازد خاطر نشان یم   همچنان  فراهم سازد و  وهای نظایم بتر دیه  که نیر

وهای نظایم  یم  ل چهارم را عمیل  و ه حکومت مکلفیت های پروتوک تا اطمینان حاصل نمایند ک  یت دارند اند خویش مکلف  نماید. نیر

ی الملیل درخصوص اشیای انفجاری که از خود بجا گذاشته اند  ی مسئوولیت دارند. یوناما همچ   ، بتر از طالبان میخواهد تا    نان نیر

 
وری    29ایل    22درجریان "هفتۀ کاهش خشونت" ) 232   31وآتش بس ایام عید اضیح )(  2020یم    26ایل    24(: آتش بس ایام عید فطر ) 2020فیر

مجروح( از اثر انفجار مواد منفجره باقیمانده از جنگ گردید    24کشته و    4 ) فرد ملیک  28را که منجر به تلفات    حادثه  15آگست(، یوناما    2جوالی ایل  
 ، به ثبت رسانید. 
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و   رعایت  را  کنوانسیون  ک روحیۀ  تحت  ساحات  به  یس  دسیر زمینۀ  پایک  ماین  ی  مسئوولتر ول  ن به  را یر فراهم    خویش 

  سازند.  

پرس 265  

طفل 314تلفات   

27

% 

15

% 

67

% 

5

% 

زن 20تلفات   

مرد 60تلفات   

( مجروح 37کشته و  12 ) 

( مجروح 230کشته و  84 ) 

( مجروح 15کشته و  5 ) 

 

( مجروح 46شته و ک 14 ) 

80

% 
دخیی  49  

( مجروح 193کشته و  72 ) 
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 به آسیب ۷
 
ی مسلحانه باالی قربانیان و تالشها برای رسیده گ ات دوامدار درگبر  . تأثبر

سال   یوناما  ۲۰۲۰در  تأثیر    توسعه  ،  از  را  قر   متداومنظارت خویش  ی  برسی باالی حقوق  مسلحانه  ی  اعضای  درگیر و  بانیان 

به  ،  نرسی نقل قول ها   متعاقبآ   این مصاحبه ها و   آغاز نمود.    ز رویدادر،پس ا  234های آنها از طریق انجام مصاحبه    233خانوادۀ 

 هیهدف ت
ٔ
 . یم باشد قربانیان در رسارس کشور  اربنمونه ای منظم از تج ه

گردیده اند از طریق  از جنگ  آنهانی را که متأثر   یگفته هاسیع مینماید تا   ، یوناما با وسعت دادن نظارت و گزارشدیه خویش 

ی ی تجارب  رسی  که  باالی حقوق اجتمایع، اقتصادی    منازعهدوامدار    اثرات  در مورد    عیتی و شهادت شهود ک ساختر
ی

و فرهنگ

 . ارزیانر نماید  ایشان است، مانند حق سالمت جسیم سیایسباالی حقوق مدنی و اثرات جاری جنگ از  فراتر 

ی مسلحانهمتذکره  حقوقحمایت از   ی   ،  در مواقع درگیر ی باالترین معیار  شامل حق دااست که    با اهمیت  نیر جسیم   سالمتر شتر

، حق تحصیل، حق غذا،   ر  لباس و مسکن و حق کار و مشارکت د  و روانی
ی

 اجتمایع و فرهنگ
ی

میباشد. مصاحبه های   235زندگ

ی   سٔولیت ، تصدیق و مشده اند   باعث آنتا چه اندازه آسیب را که    منازعهانجام شده توسط یوناما همچنان نشان داد که طرفتر

    کدام حد گرفته و تا    به عهده  آنرا 
ی

یس به عدالت، حقیقت و پرداخت خسارت رسیده گ نموده  به حقوق قربانیان جهت دسیر

مراقبت های صیح  کمک های مایل، محافظت،  را مانند  مصاحبه ها همچنان نیازمندیهای قربانیان و خانواده های آنان اند. 

یس به  خود و آیندۀ ا  در مورد   را   های آنها آرزو  ت های جسیم و روانی و همچنان  و حمای فغانستان که شامل عدالت، دسیر

ی   و صلح بود، نیر
 . برمال ساختاطالعات، عذرخوایه، محافظت در برابر آسیب های بیشیر

م    یا و    هکننده گان خدمات مربوط  را به فراهم  حسب لزوم، یوناما با استفاده از دفاتر جمیلۀ خویش قربانیان ی های کمک  میکانیر

 دادخوایه های   که ار طریق مصاحبه های گردآوری شده بود در جریان  معلوماتربانیان راجع نمود. یوناما همچنان از  ق  به

  نگرفته بود، افراد نقض و دادریس صورت  در ساحانر که حقوق    تغییر مواثر به هدف    در جنگ  خویش با طرف های درگیر 

استفاده نمود.   

 نی  تأثیر باالی قرباالف . 
دۀ یوناما   ، یوناما به تعداد  شد   آغاز  2020  سال  در ماه جوندراین راستا  کار گسیر مصاحبه را   ۱۳۲. از ماه جون ایل دیسامیر

ی رو   طور افغانستان انجام داد. مصاحبه ها ب  زون هایتمام  در  مختلف قربانیان    طیف هایبا   که حد اقل یک یداد هانی  پیگیر

یک   . ند اده بوداتفاق افت  ۲۰۲۰انجام شد و تمام رویداد ها در جریان سال  ،    ه بود دادرخ  مصاحبه  تاری    خ  از    پیشماه   یوناما رسی

ی نتایج مصاحبه های انجام شده را   تیب در ماه های جوالی و اکتوبر  ساختر م ه و رب  ع سو ، در گزارش های نیمه سال۲۰۲۰بالیر

 معلومات ،  میداد ادامه  ها  صاحبه  که یوناما به این م آغاز نمود. درحالی  ،محافظت افراد ملیکورد  خویش در م  ۲۰۲۰سال  

دۀ جمع آوری شده  اش  236با گزارش قبیل  سازگار ۀ شیوه های نشان دهند که تحلیل و تجزیه نمود را مصاحبه  ۱۳۲  در  گسیر

امون   موضوع بود.    پیر

ده بود. از آنجمله  یس به مراقبت های صیح برای قربانیان مصاح بود که دسیر ل توجه این  مثبت و قابرسآغاز  یک   به شده گسیر

را   صحی درصد آنان برای جراحات شان مراقبت های    ۹۴ودند، گزارش داده شد که  قربانیان که جراحت جسیم برداشته ب

ی دچار  ۸۲. با وجود این، دریافت نمودند  ز دست دادن اعضای نی جسیم مانند امدت و یا ناتوا دراز تکالیفدرصد مجروحتر

شکل بدن شدند. بطور مثال، یگ از اقارب جراحات    یر ، فلج و یا سایر اشکال تغیپارچه های مهماتاز  ، زخم های نایسی  بدن

ی بیان کرد:  ق کشور چنتر ی زمیتی در جنوبرسی اندازی اشتبایه در جریان یک درگیر  خواهرش را در اثر تیر

 
" شامل اعضای نزدیک خانواده ویا بستگان قربانی اص 233 ی  در این گزارش، اصطالح "قربانی ی یم شود. یوناما قربانیان ملیک را که از اثر درگیر یل نیر

ی مسلحانه کشته شده است، نظارت مینماید. کشته ویا مجروح  عضو خانو مسلحانه مجروح شده اند و یا   اده یک فرد ملیک اند که وی از اثر درگیر
دوس ی الملیل برسی  تانه اتفاق افتیده باشد. شدن افراد ملیک ممکن است در نتیجۀ نقض و یا عدم نقض قانون بتر

ی حادثه حداقل یک ماه پس از  234 یداد های انتخاب شده که توسط نظارت منظم از تلفات ملیک یوناما  وقوع رو   از قربانیان بعنوان سواالت پیگیر
بدون مشخص    تثبیت گردیده بود، مصاحبه صورت گرفت. هر مصاحبه به رضایت آگاهانۀ شخص مصاحبه شونده انجام شد واز معلومات آنها 

 از صدمه روانی مجدد، مدنظر گرفته شد.   واحتیاط کردن اسم در گزارشات منترسی شده یوناما استفاده شد واصول "عدم آسیب رساندن" 
، ماده های  235

ی
ی الملیل حقوق اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ ی الملیل حقوق مدنی و سیایس و میثاق بتر  مراجعه کنید.  14  ،13، 11،12به میثاق بتر

 ( مراجعه کنید.   2020یوناما )ماه اکتوبر اد ملیک  (، گزارش رب  ع سوم محافظت افر 2020به گزارش نیمه سالۀ محافظت افراد ملیک یوناما )جوالی   236
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“ تاهنوز هم در بدن او است. نظربه گفتۀ  مهمات  بدنیا خواهد آورد. بعضی از پارچه هایماه طفل اش را  ه است و در همیناو حامل

  ۲3۷بیرون خواهد شد." شداکتران او عملیات خواهد شد و این پارچه ها از بدن اش پس از بدنیا آمدن طفل

 
به از یک سوء قصد هدفمندانه توسط طالبان در مناطق شمال جان  نا   یک مردی که  اما در یک وضیعت  برد،  سالمت 

 میک
ی

 رد، اظهار داشت:  بسامانی زنده گ

 

به صورتم شلیک نمودند ... زمانیکه من با )یک( شرکت برق کار میکردم. آنها قصد  AK – 47  طالبان با )یک( اسلحه  “

ی شدید که از این  یل آسیب دیده گباآنهم، به دل  داشتند من را بکشند به همین دلیل به صورت من شلیک نمودند اما من نمردم.  

شکل چهره  یر  درصد حس شنوایی و همچنین تغی   30درصد بینایی چشم راست و حدود    80ردید، تقریبأ  رویداد به من وارد گ

    238. من به شدت نگران هستم که ممکن است بینایی باقیماندۀ چشم خود را از دست بدهم." خود را از دست داده ام

 

  مانند یک زنی که در اثر انفجار یک ماینند ،  مییر رنج  از جراحات شدید نایسی از ماین های فشاری  همچنان    بسیاری از قربانیان

 :  استفشاری در مناطق مرکزی جراحت برداشته 

 

من از ناحیۀ صورت، سر و بازوها جراحت برداشتم. استخوان های سینه }و{ پایم شکسته بود. دندانهایم افتاده بود. من  “

  239ر بستر ام و نمیتوانم آزادانه حرکت کنم." تاهنوز د 

ی بیان میکند:    است،برادرش را که از اثر حملۀ هوانی اردوی میل افغانستان در مناطق غرب برداشته    ری جراحتمردی دیگ  چنتر

در جگر، گرده، مجرای ادرار و روده جراحت برداشته بود. او   ه های مهمات بدن }وی{ از داخل از اثر اصابت پارچ“

برادرم توانایی اش را از دست داده و کار کرده نمیتواند.   نیست...  راه رفتنیک عمل جراحی انجام داد و تاهنوزهم قادر به  

 240اوالد دارد." 1۴واو تنها کسی بود که در خانواده اش درآمد داشت 

 
237  ،  . 2020آگست   31مصاحبۀ تیلفونی یوناما با اقارب قربانی
238   ،  . 2020جون    30مصاحبۀ تیلفونی یوناما با فرد قربانی
، مصاحبۀ تیلفونی  239  . 2020دیسامیر   10با اقارب قربانی
240  ،  . 2020آگست  26مصاحبۀ تیلفونی یوناما با برادر قربانی

 انیمنازعه مسلحانه بر قربان ریافغانستان: تأث

 تیوبیمصاحبه شونده از مع انیدرصِد قربان 8۲
 بُردند یرنج م یمیاد ایدراز مدت 

 یمنف راتیمصاحبه شونده از تأث انیدرصِد قربان ۱۰۰
 زارش داده اندشان گ یروان تیوضع یباال

 یمصاحبه شونده از ضرر اقتصاد انیدرصِد قربان 8۷
 بُردند یرنج م

مصاحبه شونده مجبور به ترک  انیدرصِد قربان ۱5
 شان شده بودند یخانه ها

بر  یمنف راتیحبه شونده از تأثمصا انیدرصِد قربان 64
 یها تیدر فعال یریشان جهت سهم گ یها ییتوانا

 اندگزارش داده  یاجتماع

 افراد ملیک را محافظت نموده و جنگ را ختم کنید               2020گزارش ساالنه ی یوناما در مورد محافظت افراد ملیک در سال 
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، از ناراحتر  رویداد ها    إثرگزارش دادند که در    ه استصورت گرفت  که با ایشان مصاحبهنیقربا  ۱۳۲تمام   های روخ و روانی

از دست دادن عالقمندی به خوانر کم  منجمله مشکالت   از دست دادن حافظه، توهمات مکرر،  توانانی در تمرکز،  ، عدم 

یفعالیت های روزمره،   انفجار    دیگر، رنجاز اجتماع و موارد    کناره گیر از  ند. همانطوریکه یک کاکا آسیب روخ نایسی  مییر

ی بردن وال   –ی شده توسط دولت اسالیم عراق و شام  ز قبل جاساز ی انفجاری ااشیا یت خراسان را بیان کرد که باعث از بتر

ق کشور گردید:  سال ۱۵پای برادرزادۀ   ۀ وی در هنگام چرانیدن گوسفندان در رسی

ی معلول است و نیم تواند راه برود... و گایه گریه میکند و نا امید است. و گاه گایه    او“ ون از میی ود و بیر در زیر یک   لش میر

ی یم نشیند و وقت خویش او را تنها نگذارد... او از زمان حادثه بدینسو  من به مادرش گفته ام كه  را یم گذراند.     درخت سیر

  وبه بسیار مراقب است    رود،به ندرت می خندد... او حاال فكر می كند مین ها در همه جا كاشته شده اند. وقتی به باغ می  

 241می شود." زمین خیره  

ی زمیتی در جنیک مرد جوان برادر کوچکیر خود را از اثر ت اندازی متقابل در یک درگیر ق کشور از دست داد: یر  وبرسی

 

اکنون به نظر میرسد که خانه ما خالی است... برادرم هر روز با من به مکتب میرفت، اما اکنون مرا دیگر همراهی نمیکند. “

و را هنگام رفتن به مکتب فراموش  در زندگی من دارد... نمیتوانم ا  خاطره ای از برادرم   متر از جادۀ جغل ما   وهر هر سنگ  

 242کنم. هر سنگ جاده مرا صدا می کند." 

 

باوجود این واقعیت که هیچکس از آسیب روخ و روانی در امان نماند، رصف چهار درصد از آنهانی که با ایشان مصاحبه  

ی خدمانر در مطالبه و یا دریافت نمودند. بسیاری از قربانیان معتقاجتمایع را  -صورت گرفت خدمات روانی  د بودن که چنتر

ی خدمات اظهار ساحۀ آنها موجود نبوده و یا فکر نمیکردند   یس به چنتر
 دسیر

ی
که این خدمات به آنها کمک نماید و از چگونگ

 نر اطالیع مینمودند.  

 

یت قربانیان که با ایشان مصاحبه صورت گرفته بود  در بیشیر موارد    . متقبل شده بودندخسارت مایل    حادثهدرصد از اثر    ۸۷،  اکیر

واده و یا به علت آسیب به مالداری، واسطۀ نقلیه، منازل ویا هزینۀ این خسارت نایسی از مرگ و یا معلولیت یک نان آور خان

 بود.    ت،ماخدجهت دریافت همچو    مصارف ترانسپورتبلند مراقبت های صیح مانند جراخ، ادویه و یا 

 

باالی حس امنیت و مصئونیت   حادثه  درصد اظهار داشتند که  ۸۴گرفته بود،  از جمله کسانیکه با ایشان مصاحبه صورت  

آنها تأثیر منفی بجا گذاشته است. یک نفر از مصاحبه شونده گان یعتی زندانی که در نتیجۀ یک حملۀ پیچیدۀ دولت اسالیم  

ی بیان کرد: ی یک زندان در جالل آباد جراحت شدید برداشته بود، ناوالیت خراسان باال –عراق و شام  ده را چنتر
 امتی گسیر

 

و حتی در داخل خانۀ خود مصئون   دانشگاههیچ گوشه ای از کشور، حتی در داخل زندان، شفاخانه، مسجد، مکتب،  شما در  “

  243نیستید." 

داشتند، ی دیگر گردیدند، درحالیکه دیگران تمایل به نقل مکان  پانزده درصد از قربانیان مجبور به نقل مکان و جابجانی در جا

ی ندارند. یک تعداد از آنهانی    اما توانانی این کار را نداشتند، زیرا پول کاقی دراختیار نداشتند و یا احساس میکردند جانی برای رفتر

ی دیگری در   گذشته بیجاشده بودند و با تصمیم  که با ایشان مصاحبه صورت گرفته بود قبال به دلیل رویداد خشونت آمیر

ه دلیل تهدیدات نقل مکان نمودند، مانند یک مردی که همرس  مواجه بودند. یک تعداد آنها ب   ،ان نمایند اینکه دوباره نقل مک

 و پرس جوان خود را در نتیجۀ انفجار ماین فشاری جاسازی شده توسط طالبان از دست داده بود: 

ن خانوادۀ خود را از دست دادم. اکنون ئوول رویدادی اند که در آبه طالبان گفتم که آنها مس  من صدای خود را بلند کردم و“

نخواهم    یر تغی   هرگز ، اما من اظهاراتم را  بدانمرا مقصر این رویداد    وحکومتبدهم    ر ا مرا تهدید مینمایند تا اظهاراتم را تغیآنه

 
241  ،  . 2020سپتامیر   15مصاحبۀ تیلفونی با کاکای قربانی
242  ،  . 2020نوامیر    12مصاحبۀ تیلفونی یوناما با برادر قربانی
243  ،  . 2020سپتامیر   14مصاحبۀ تیلفونی یوناما با قربانی
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اد مجبور نوشتم و طالبان را مقصر دانستم. بنابرین، پس از روید داد و حتی }در شبکه های اجتماعی{ در مورد این رویداد  

   244کنم...زیرا طالبان در جستجوی من هستند."شدم خانه ام را ترک 

 

  
ی

ی ترتیب، یک کارمند دولت که از یک سوء قصد در کابل جان به سالمت برد، چگونگ ی نمودنبه همتر اکیر شب های   سیی

ی نمای خویش کار   ومحلبه خانه  وآمد از خطر رفت  بیان کرد تا ش هفته را در دفیر کار   د. جلوگیر

 

 شان متأثر گردیده است. زمانیکه زنان  شصت و دو درصد از مصاحب
ی

 واطفاله شونده گان گزارش دادند که وضعیت خانواده گ

ی اعضای مرد خانوادۀ شانرا از دست دادند، بسیاری از آنها مجبور شدند تا   در کنار اقارب  حمایت و محافظت    برای داشتر

 کنند. برای بعضی ها، مانخو 
ی

ق کشور از یش زنده گ دست   ند یک زنی که شوهرش را در نتیجۀ یک قتل هدفمندانه در جنوبرسی

 او بجا گذاشت.   
ی

ی نقل مکان تأثیر منفی باالی کیفیت زنده گ  داد، چنتر

اد بدینسو، ایورم وسایل مرا به  از زمان این روید دانم داشتم، اما قبل از این اتفاق، من یک زنده گی مستقل با شوهر و فرزن“

فرزندان تان در معرض خطر میباشد، بنأ من    خود منتقل کرد و گفت اگر شما در خانۀ تان تنها باشید، زنده گی شما و  خانۀ

بایمجبور شدم خانۀ خودم را ترک کنم و به خانۀ ایورم نقل مکان نمایم. اکنون هر کاری را که خ د انجام سرانم میگوید 

   245دهم."

 

،   جهتتوانانی آنها    باالی  حادثهداشتند که    شصت و چهار درصد از قربانیان اظهار 
ی

اک در فعالیت های اجتمایع و فرهنگ اشیر

کت در مراسم تشیع جنازه و محافل عرویس و گذراندن وقت با اقارب تأثیر گذاشته  ی به مسجد جهت ادای نماز، رسی مانند رفتر

ق کشور پیامد های اجتمایعاست. یک مرد جوان د ک رویداد قتل هدفمندانه، رگ پدرش در یه اش پس از مخانواد  که  ر رسی

د  از  ی بیان کرد:  آن رنج مییر  چنتر

به دنبال این رویداد، من، خواهرانم و برادرانم اکنون یتیم هستیم. از لحاظ اجتماعی از خانوادۀ بزرگ خود نیز احساس "

اجتماعی ما پس    جایگاهتماس بود...  مهم بود و با سایر اقوام و اعضای جامعه بیشتر در  بطاردوری میکنیم، زیرا پدرم یک 

ارتباط بهتری داشتیم، منجمله از طریق   دنیای بیروناز مرگ پدرم بی نهایت تحت تأثیر قرار گرفت. وقتی او زنده بود، ما با  

و سایر فعالیت های اجتماعی و فرهنگی. از    واقارب ا  با خانواده ه  وبازدید اشتراک در مجالس مانند محافل عروسی، دید  

   246ا اکنون در حاشیه قرار گرفته ایم." ان مرگ او بدینسو مزم

 

ی بیان کرد:  ی مورد تهدید قرار گرفت، چنتر  برادر یک مردی که در جنوب کشور توسط طالبان به قتل رسید و بعدأ خودش نیر

نم  سجد بروم و نمیتواماز به مه اشتراک کنیم. من حتی نمیتوانم برای ادای نما نمیتوانیم در مراسم عروسی و یا تشیع جناز“

به محل کار خود بروم، زیرا ترس حملۀ طالبان در همه جا وجود دارد و میترسم که طالبان هرجا مرا پیدا کند به ضرب  

و به   دارمخانۀ دوستانم بود و باش    گلوله مرا خواهند کشت. گفته میتوانم که اکنون ما هیچ زنده گی اجتماعی نداریم. من در

 247طفال یتیم برادرم دیدار کنم." نم تا با مادر و ا خانه رفته نمیتوا

از دست دادن   بودند،  فراتر از آسیب وارد شده به قربانی و خانواده   هولناک که، پیامد های این رویداد های  اجتماعدر سطح  

ان   ان، حقوق دانان و دیگر   اجتمایعرهیر یک مکان بهیر تبدیل  بود که سیع میکردند تا کشور شانرا به    متعهد جوانان    مانند داکیر

که   از دست داد   هنگایم  شود پدری پرس خود را که مضوف تحصیل بود و میخواست یک حقوق دان    نمایند. بطور مثال،

ی بیان کرد:  کرد،عبور   شده در شمال کشور  آنها از باالی یک ماین فشاری جاسازیحامل موتر     چنتر

خانوادۀ ما بود که تحصیالت    ای پسر ما داشتیم، زیرا او تنها کسی دردانشکدۀ حقوق بود. ما آرزوهای زیادی برپسرم محصل  “

عالی داشت...این در افغانستان به یک امر معمول مبدل شده است که والدین فرزندان شانرا از دست دهند و یا شاهد مرگ  

   248عزیزان شان باشند."

 
، مصاحب 244  . 2020سپتامیر   17ۀ تیلفونی یوناما با قربانی
، مصاحبۀ تیلفونی یوناما با خانم   245  . 2020ت آگس 27قربانی
246  ،  . 2020آگست  19مصاحبۀ تیلفونی یوناما با پرس قربانی
247  ،  . 2020دیسامیر  10مصاحبۀ تیلفونی یوناما با برادر قربانی
248   ،  . 2020  آگست 31مصاحبۀ تیلفونی یوناما با پدر قربانی
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در یک رویداد قتل هدفمندانه توسط طالبان و  ود  رسش را که مضوف تحصیل برای داکیر شدن بدیگری مرگ پ  پدر داغ دیدۀ

ق کشور  ی بیان  کشته شد،  در شمالرسی    نمود. چنتر

گذشته من خیلی زحمت کشیدم، اما او را نگذاشتم کار کند. او را گذاشتم تا  سال    28. در  ساله بود   28او یگانه پسرم بود.  “

انواده طب فارغ شود و بعدأ یک وظیفه داشته باشد تا خ  تمرکز کند. قرار بود پس از چند ماه از دانشکدۀت اش  به تحصیال

  249را از لحاظ مالی کمک کند. متأسفانه او کشته شد و من دیگر همه امید هایم را از دست دادم."

 

 به آسیب
ی

ب. تالش برای رسیدگ
 

ی   ، حمطابق به قانون بتر حقوق افغانها را وولیت اصیل رعایت، محافظت و تحقق  کومت افغانستان مسئالملیل حقوق برسی

 معیاری 
ی

، مانند طالبان که  با این حال  عهده دارد. ه  ب  250به سطح مناسب یک زنده گ دولتر مشابه   عملکرد    گروه های مسلح غیر

ول مینمایند، باید نورم ها  شان اجراء و  قلمرو  در  حکومت را   ی   ه کهآنگای حقوق برسی را   کنیر عملکرد آنها باالی حقوق برسی

ول آنها تأثیر میگذارد، رعایت نمایند افرادی که در مناط
ی الملیل حقوقق تحت کنیر   251. باوجودیکه آنها عضو معاهدات بتر

ی الملیل حقوق برسی  نقش گروه  زمان    با گذشت   252ملزم یم باشد .   برسی نیستند، اما بطور فزاینده ای به برخی از تعهدات بتر

دولتر در  های مس ی بلح غیر  به حقوق قربانیان خاص نیر
ی

ی گروه رسیده گ رسمیت شناخته میشود. مسئوولیت های حقوق برسی

دولتر  ی الملیل   های مسلح غیر ی بتر ی بر تعهد افغانستان در راستای حمایت از قوانتر که در افغانستان فعالیت مینمایند، تأثیر

دهد و  رج خبدولت مکلف است تا سیع و تالش الزم را   253ندارد. شان ر مناطق تحت قیمومیت  حقوق برسی در  قلمرو و سای

و همه افراد تحت قیمومیت این کشور در برابر تهدیدات خویش  همه تدابیر الزم را جهت محافظت همه افراد در داخل قلمرو   

، بشمول مقاماتدر مقابل  استفاده از حقوق برسی   با   دولتر د و گروه های مس  بالفعل    بازیگران غیر . افغانستان لح رویدست گیر

و    ی   ی  باید مرتکبتر ی کند. ناقضتر ان خسارت مؤثر تضمتر را بشمول جیر پاسخگو قرار دهد و حقوق قربانیان  را  حقوق برسی 

 
249   ،  . 2020دیسامیر  16مصاحبۀ تیلفونی یوناما با پدر قربانی
ی الملبطور کل، به  250 ، مادۀ  میثاق بتر

ی
 مراجعه کنید.  11یل حقوق اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ

ی ها در   251   2014اوکراین، اپریل  به گزارش کمیشیی عایل حقوق برسی ملل متحد، گزارش حقوق برسی در اجرای عدالت در قضایای جریم مربوط به درگیر
یسمراجعه کنید. این گزارش در سایت ذ 4، پاراگراف 2020اپریل   –  :است یل قابل دسیر

en.pdf-cases-related-conflict-justice-admin-rainehttps://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Uk ;  
.pdf2020https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SO/UNSOM_protection_of_civilians_       

ی به گز   ی رتش ارسائیل و  ارش کمیشیی عایل حقوق برسی سازمان ملل متحد ، نقض حقوق برسی نایسی از حمالت نظایم ا همچنتر اشغال آن در رسزمتر
ی ، به ویژه موارد اخیر در نوار غزه اشغایل    Aشورای ،    1/ 7گزارش کمیساریای عایل حقوق برسی در مورد اجرای حقوق برسی قطعنامه    - اشغایل فلسطتر

/ HRC / 8/17   ،6    ؛ به    9، بند    2008جونOHCHR  ی های ی الملیل حقوق برسی در درگیر  بتر
  25-23، ص    2011مسلحانه ،    ، حمایت حقوقر

 مراجعه کنید. 
  46-18، بندهای  2012جنوری  33/22A / HRC /   ،7 به گزارش کمیشیی عایل حقوق برسی سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق برسی در مایل ،  252

. 188، بند    2011  مارچ   31نکا ،   سازمان ملل متحد ، گزارش هیئت کارشناسان رسمنشی در مورد مسئولیت پذیری در رسیال مراجعه کنید. رسمنشی 

ی الملل حقوق برسی در لیتر مراجعه کنید. جام   ی الملیل برای تحقیق در مورد همه ادعاهای نقض حقوق بتر ی به گزارش کمیسیون تحقیق بتر همچنتر
یه عرنر   ی الملیل در مورد وضعیت حقوق برسی در ج   2011جون  A / HRC / 17/44   ،1جمیر  Aیه ،  مهوری عرنر سور ؛ گزارش کمیسیون تحقیق بتر

/ HRC / 19/69    .مأموریت سازمان ملل در جمهوری سودان جنونر )  106، بندUNMISS  ، گزارش حقوق برسی : ی در سودان جنونر یم    8( ، درگیر
ی   ؛ گزارش یافته های دقیق18، بند.   2014  45پاراگراف   A / HRC / 29 / CRP.4غزه ،   2014کمیسیون تحقیق مستقل درباره درگیر

ی الملیل ، سند  برای مثال  253 دوستانه بتر ان و درمان قربانیان نقض فاحش حقوق برسی ، به اصول و رهنمودهای اسایس سازمان ملل در مورد حق جیر
)در صورنر که "یک شخص ، یک شخص حقوقر یا موجودیت نهاد   15، اصل   2006مارچ  A / RES / 60/147   ،21ملل متحد مراجعه کنید. 

ان   مقدمات قربانی را  خسارت برا دیگر مسئول جیر
ً
ان خسارت به قربانی را بدهد یا اگر کشور قبال  شناخته یم شود ، این طرف باید جیر

ی یک قربانی
ی الملیل ی الملیل دارفور به رسمنشی سازمان ملل   فراهم کرده است « )تأکید شده است((؛ کمیسیون تحقیق بتر دارفور ، "گزارش کمیسیون تحقیق بتر

س: شورشیان   600-590، بندهای.  2005جنوری   25" ، ژینو ، 2004سپتامیر   18شورای امنیت از   1564مه با قطعنا متحد ، مطابق در دسیر
 . برای همه جنایانر که ممکن است مرتکب شده اند به عهده شورشیان است. "(

https://www.ohchr.org/Documents/Countries/UA/Ukraine-admin-justice-conflict-related-cases-en.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Countries/SO/UNSOM_protection_of_civilians_2020.pdf
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ی مسلحانه از حقوق مشخض   یس به حقایققربانیان درگیر ان    256دریافت غرامت   255، عدالت، 254دسیر )بشمول غرامت، جیر

، رضایت و تض ی عدم تکرار( و ضمانت های عدم تکرارخسارت، توانبخشی  اند. آن برخوردار  257متر

ی درگیر مهم خواهد بود که آسیب طوالنی  از آنجائیکه کشور با آغاز مذاکرات صلح وارد یک مرحلۀ مهیم میگردد، برای طرفتر

 قرار دهند تا   
ی

اما نشان دهندۀ عدم به آینده نگاه کنند. مصاحبه های انجام شده توسط یونمدت گذشته را مورد رسیده گ

ی قربانیان، خانواده ه  ان خسارت، عذرخوایه، تصدیق آسیب و یا حتر ارائه اطالعات توسط اارتباط بتر ی آنها و هر نوع جیر

 طرف های درگیر است. 

 

افتاده اطالعات دریافت کردن  ۳۵رصف   اتفاق  یا عزیزان شان  آنها و  به  از قربانیان مصاحبه شده در مورد آنچه  . ددرصد 

ی صیح،  بسیاری از آنها این اطالعات را از سوی طرف های در  بزرگان قوم گیر نه، بلکه از اقارب، اعضای جامعه، متخصصتر

 و یا منابع رسانه ای دریافت نمودند. 

 

 درصد   ۴۳گونه تحقیقات رسیم مطلع بودند و در  درصد از قربانیانی که یوناما با آنها صحبت کرده است از انجام هر   ۱۲رصف  

یک مورد، زنی که در هنگام  ورد آنچه اتفاق افتاده تماس گرفته است. در  گر، یوناما تنها نهادی بود که با آنها در مموارد دی

ق کشور  ی زمیتی میان اردوی میل افغانستان و طالبان در رسی ی بیان کرد: برا اثر گلوله درگیر  تحرک خود را از دست داد، چنتر

 

 
ی الملیل حقوق مدنی و سیایس ، ماده    254  ی  2به عنوان مثال به میثاق بتر مایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری ،  الملیل ح  ، کنوانسیون بتر

ی به 24ماده   مراجعه کنید.  5- 2، اصول  E / CN.4 / 2005/102 / Add.1. همچنتر
ی الملیل حقوق مدنی و سی 255 ی  2ایس ، ماده به عنوان مثال میثاق بتر آمیر  ، تحقیر

انسانی حمانه ، غیر ،  ، مرسوم علیه شکنجه و سایر مجازاتهای بیر
ی الملیل حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری ، ماده های   12و   7،  5،  4مادۀ.  ی به 11و   7،   6،  3، کنوانسیون بتر  E / CN.4. همچنتر

/ 2005/102 / Add.1    نید. مراجعه ک 19، اصل 
ی المل  8به عنوان مثال مراجعه کنید اعالمیه جهانی حقوق برسی ، ماده   256 ی الملیل رفع    2دنی و سیایس ، ماده  یل حقوق م ، میثاق بتر ، کنوانسیون بتر

ی ، ماده    6انواع تبعیض نژادی ، ماده   آمیر  ، تحقیر
انسانی حمانه ، غیر ی   6، کنوانسیون ضد شکنجه و مجازات های بیر  الملیل حمایت از  ، کنوانسیون بتر

ی به 39اده اطفال ، م، کنوانسیون حقوق  24همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری ، ماده   مراجعه کنید.  A / RES / 60/147. همچنتر
ی الملیل حقوق مدنی و سیایس ، ماده   257 ای غیر انسانی ،  ، کنوانسیون مقابله با شکنجه و سایر مجازات ها ، مجازات ه  2به عنوان مثال ، میثاق بتر

ی الملیل حمایت از همه افراد در بر   2درجه بندی ، ماده  را ببینید. قضیۀ الگرند )آلمان علیه ایاالت   23د شدن اجباری ، ماده  ابر ناپدی، کنوانسیون بتر
 مراجعه کنید.  35، اصل  E / CN.4 / 2005/102 / Add.1. به 2001گزارشات    ICJ،  2001جون  27متحده( ، حکم 

 شده جادیبه ضرر ا یگ دهیدر جنگ جهت رس ریدرگ یطرفها ی: تالش هاافغانستان

مصاحبه شونده درباره  انیدرصِد قربان 35
 یاعضا ایخود شان  هیحادثه اتفاق افتاده عل

 نموده اند افتیخانواده شان، معلومات در

مصاحبه شونده گزارش  انیدرصِد قربان 43
رد بوده که در مو یتنها نهاد ونامایداده که 

 حادثه با آنها صحبت کرده است

 نکهیمصاحبه شونده از ا انیدرصِد قربان ۱۲
مربوطه صورت  هیقض یباال یرسم قاتیتحق

 گرفته، مطلع بودند

 دییمصاحبه شونده تأ انیرباندرصِد ق ۱۱
در  ریدرگ یرر را  از طرف هاض

 کرده اند افتیمنازعه در

مصاحبه شونده  انیدرصِد قربان ۲4
 کرده بودند تافیکمک در

 افراد ملیک را محافظت نموده و جنگ را ختم کنید                 2020سال اد ملیک در گزارش ساالنه ی یوناما در مورد محافظت افر
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ایط وخیم ما را یاری کند. نه طالبان،    کهیچ کش سیع نکرد به ما کم“ نه حکومت و نه اردوی میل افغانستان کند تا در رسی

ان خسارت به ما انجام ندادند. تاکنون هیچ کس سیع نکرده کدام اقدایم را   ی آسیب و یا جیر برای تماس با ما جهت پذیرفتر

 258است تا در مورد این رویداد با ما صحبت کند." 

 

ی ترتیب، مرد ی زمیتی میای که پرسش توسط هاو به همتر  که در جریان درگیر
ن اردوی میل افغانستان و طالبان در غرب  انی

ی بیان کرد: کشور در حوییل وی اصابت کرده بو   د، کشته شد، چنتر

 

ی مسئوولیت به ما مراجعه ن"   کرده است. برعالوه، ...ما هیچ اطالیع در مورد مرتکب نداشتیم، همچنان هیچ کس برای پذیرفتر

 259." ا ارائه اطالعات اقدایم نکرده استهیچ کس در رابطه ب

 

وهای امنیتر میل افغانستان۲۷  با  رصف ی الملیل و یا طالبان تماس صورت درصد از قربانیان توسط نیر وهای نظایم بتر ، نیر

 گرفت.  

دولتر   ۳۳در    و یا ادارات دولتر با درصد موارد، نهاد های دیگر مانند کمیسیون مستقل حقوق برسی افغانستان، مؤسسات غیر

 گرفتند.   260قربانیان تماس

 

ی تصدیق شد. رصف    یبآس ان کمیر ی از آسیتر  بعد  یک   تنها  از قربانیان مصاحبه شده گزارش دادند که    درصد   ۱۱حتر به میر

ی تصدیق بطور مثبت صورت نگرفت. بطور مثال، در یکه متحمل شده اند را   ک تصدیق نمود. در برخی از این موارد، چنتر

، طالبان به بزرگان قوم   تصدیق نمودند که آنها مسئوول این قتل بودند و هشدار دادند که سوء قتل هدفمندانۀ یک برقر

و  ی خواهد بود. در یک  رسنوشت کسان دیگری که در شبکۀ برق کار میکنند و وارد ساحۀ تحت کنیر ی چنتر ل طالبان شوند نیر

باعث کشته   عهده گرفتند کهه  فشاری جاسازی شده در شمال کشور را بمورد دیگر، طالبان مسئوولیت انفجار یک ماین  

ی    شدن ی االغ شان باالی ماین گردید. پرسی که جان به سالمت برده بود، چنتر یک مرد و مجروح شدن پرسش هنگام پا گذاشتر

 رد: بیان ک

ند و پرسیدند که چرا االغ ما باالی ماین پا ما در واقع از قریۀ خود فرار کردیم، زیرا پس از رویداد طالبان ما را مقض دانست“

وهای میل امنیتر افغانستان جاسازی نموده بودند و با وقوع گذاشت و   باعث انفجار شد. آنها گفتند که این ماین را بخاطر نیر

وهای میل امنیتر افغانستان را هدف قرار دهند و منابع آنها )ماین( به    شدند آن حادثه آنها مؤفق ن رفت. عضو    ر هد  تا نیر

 261ل مکان کند..." خانوادۀ من مجبور شد تا قریه را ترک و نق

قربانیان همچنان مواردی را گزارش دادند که اردوی میل افغانستان هنگام تأئید آسیب پاسخ هانی را ارائه نمودند که تخیط را 

ی جان باختند نشان داد(. بطور مثال، هنگایم ک  را که نیر
ه یک پدر در غرب کشور به اردوی میل  نستر و )تعداد جنگجویانی

ش که از اثر افغانستان بخاطر  ی اظهار کرد: دخیر  هاوان اردوی میل کشته بود مراجعه کرد، چنتر

ی افراز نموده بودند و با اردوی میل درگیر گردیدند،  “ اردوی میل افغانستان گفت از اینکه طالبان در مجاورت خانۀ من کمتر

ی افزودناردوی میل افغانستان مجبو  د. آنها همچنتر ا کش نبود که در آن شب د که دخیر من تنهر شد تا از شلیک هاوان کار گیر

ی در همان شب از دست داده است.   262" کشته شده است، بلکه اردوی میل افغانستان تعدادی از رسبازان خود را نیر

 

 
258  ،  . 2020آگست    17مصاحبۀ تیلفونی یوناما با قربانی
259  ،  . 2020 اکتوبر   25مصاحبۀ تیلفونی یوناما با قربانی
ی و منابع دیگر برای تماس با  قربانیان در ارتباط بو  260  دند. اینها به طور متقابل از یکدیگر جدا نیستند یعتی در بعضی موارد هر دو طرف درگیر
،  مصاحبۀ تیلفونی یوناما با  261  . 2020آگست    26قربانی
262   ،  . 2020نوامیر  25مصاحبۀ تیلفونی یوناما با پدر قربانی
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سوی خانواده و یا قربانی همیشه عذرخوایه تلفر    همانطوریکه از شواهد معلوم گردید، طرف مسئوویل که آسیب را تصدیق کرد از 

پنج درصد موارد، طرف مسئوول از قربانی ویا اقارب عذرخوایه و یا ابراز تسلیت نموده است. به گفتۀ قربانیان  دید. رصف در  نمیگر 

ی الملیل، طالبان، اردوی میل افغانستان و گروه ها  وهای نظایم بتر ی مسلح طرفدار حکومت  در این موارد، تسلیت ها از سوی نیر

ق    مرس مردی که بطور تصادقی توسط یک گروه مسلح طرفدار حکومت در شمال ای، مانند ه   ابراز گردید. با آنهم، برای عده  رسی

 کشور مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد، عذرخوایه کاقی نبود:   

که آنها در    اقارب من عذرخوایه را نپذیرفتند و به قوماندان گفتند بیل، عامل قتل نزد برادر و خرسبره ام آمد تا عذرخوایه کند، اما  "

 263."موقفی نیستند که بخواهند این کار را انجام دهند و عذرخوایه وی عزیزی را که از دست داده اند به آنها دوباره برنخواهد گرداند 

أ تسلیت شانرا به قربانیان و خانواده های آنها در رو  مسئوول اکیر یداد های که طرف های نامعلوم مسئوول آن  طرف های غیر

ق کشور مجروح    ور مثال، پس از اینکه چندین طفل در نتیجۀ انفجار اشیای منفجرناشده در شمالنمودند. بط  بودند، ابراز  رسی

 به شکایات افراد ملیک طالبان پس از رویداد نزد آنها  
ی

 آمد: گردیدند، پدر اطفال توضیح داد که کمیسیون محافظت و رسیده گ

 

بیشیر از ده بار با من تماس گرفته و همدردی شانرا ابراز نمودند. او به من گفت  بان  زمانیکه به خانه آمدم، مسئوول فوق الذکر طال “

که پول ندارد تا مرا از لحاظ مایل کمک کند، اما کش را فرستاد تا به اطفال من خون اهدا کند. اما از جانب مقامات حکومتر هیچ  

ی نشن  ی    264یدم." چیر

 

وهای امنیتر میل ا نستان اغلب تسلیت و یا عذرخوایه شانرا به قربانیان رویداد های که  فغامقامات مختلف حکومت و نیر

این مقامات تسلیت خویش را به یک مرد که چهار عضو  ابراز نمودند، چنانچه  عامل آن عنارص مخالف حکومت بودند 

ق کشور از خانواده اش را در نتیجۀ حملۀ یک واسطۀ نقل ی ابراز دس  یۀ مملو از مواد انفجاری توسط طالبان در رسی ت داد نیر

 نمودند: 

 

وهای میل امنیتر  “ ، اعضای دفیر رئیس جمهور، وایل والیت، ولسوال، قوماندانان نیر چندین عضو پارلمان، اعضای شورای والیتر

 265." دند ق تیلفون با من تماس گرفتند و تسلیت شانرا ابراز نمو افغانستان و اعضای کابینه از نزدیک با من بازدید نموده و یا از طری 

 

 . کمک به قربانیان ۱

، پرداخت درصد آنها نویع از کمک به قربانیان را بشکل کمک غذانی   ۲۴از میان قربانیانی که یوناما با آنها مصاحبه انجام داد،  

م ها و نهاد هانی پول و یا اجناس از مراجع مختلف بدست آوردند. کمک های دریافت شد
ی ه از سوی مجموعۀ ای از میکانیر

 و کمک ها را به آنها فراهم میسازد. منابع کمک به قربانیان اند  گرفته    صورت
ی

که به قربانیان و خانواده های آنها رسیده گ

، پرداخت پول از کود شامل پرداخت پول از سوی وزار  ی انستان،  حکومت افغ  ۹۰احتیایط    ت دولت در امور شهدا و معلولتر

وهای ایاالت متحده و همچنان کمک به قربانیان از طریق  داخت پول های بالعوض از سوی مأموریت قاطع  پر  پروژۀ  ناتو/ نیر

ی الملیل ی و کمک به افراد ملیک تمویل شده از سوی ادارۀ انکشاف بتر ی الملیل صلیب رسخ و  کاهش درگیر  امریکا، کمیتۀ بتر

دولتر و مردم محل میباشد.    همچنان کارمندان مؤسسات غیر

گان اعالم کردند که جهت دریافت نویع شده    نفر( از مصاحبه    ۴۲درصد )  ۳۲در مورد درخواست کمک از سوی قربانیان،  

کمگ را در زمان مصاحبه دریافت نمودند که حداقل   از کمک ها درخواست کرده اند، اما از این تعداد رصف هشت نفر آنها 

جام شده بود. از این هشت نفر، دو نفر آنها تا هنوز منتظر پرداخت / گردید، ان  روز بعد از رویدادی که باعث آسیب  ۳۰

واست کمک قسیم بودند که یک نفر آن مبلغ کامل را دریافت نکرد و دو نفر دیگر آن خود بخودی از منابع که به آن درخ

 ننموده بودند، کمک بدست آوردند. 

 
، احبۀ تیلفمص 263  .   2020اکتوبر  26ونی یوناما با خانم قربانی
 . 2020جوالی   12مصاحبۀ تیلفونی یوناما با پدر قربانیان،  264
265  ،  . 2020نوامیر  14مصاحبۀ تیلفونی یوناما با اقارب قربانی
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دی  ۶۸ نکردند درصد  قربانیان مصاحبه شده درخواست کمک  از  از گر  نخواهند کرد،  دریافت  بودند که کمک  معتقد  زیرا   ،

ی کمک نر اطالع بودند و یا حتر اگر آگایه هم داشتند، اظهار داشتند که نمیدانستند چگونه به این کمک ها  موجودیت چنتر

فجار ماین فشاری  ب کشور که پدر و برادر خود را در یک رویداد انارائه کنند. در سایر موارد، مانند یک مرد در جنو   درخواست

م های حکومت شایک است:    ی  از دست داد، نسبت به میکانیر

ان خسارت از هیچ طرف نیستیم. ما یم بینیم  ما سیع نیم" که هیچ کس   کنیم تا ادعانی داشته باشیم و عالقمند تقاضای جیر

ان خسارت دریافت نیم ی وقت است  کند و درخواست  جیر ان خسارت رصفأ ضایع ساختر     266."برای جیر

 

ی ترتیب، مرد دیگری که پرس خاله اش را در نتیجۀ انفجار یک ماین فشاری در جنوب کشور از دست داد، توضیح داد   به همتر

 ان خسارت نکردند:  که خانوادۀ او به دلیل عدم اعتماد به سیستم درخواست جیر 

ن موجودیت فساد اداری، عدم منظوری گونه درخواست برای پول اجرأ نخواهد شد. دالیل آچون خانوادۀ ما میداند که هر "

   267" از سوی افراد بانفوذ و یا نگرانی واقیع در مورد قربانیان است. 

 

زارش های که قربانیان و اقارب آنها چگونه به  در اینجا چالش های متعددی در زمینۀ کمک به قربانیان توأم با اشاره به گ

یس به کمک   ی دسیر های قابل توجیه حتر روبرو بودند، مورد بحث قرار گرفته   ۲۰۲۰ها در افغانستان در سال  چالش ها و تأخیر

م فعیل حکومت بود و سایر منابع مااند. چالش های عمدۀ که توسط قربانیان   ی یس به دو میکانیر
نند بیان گردید شامل دسیر

ی الملیل که خال ها را پر میکنند ک دوستانۀ بتر ، ادارات ملل متحد و جامعۀ برسی دولتر نار میگذارد. نیازمندیهای مؤسسات غیر

از حکومت میخ یوناما  اند. بدین ترتیب،  ده و فوری  پالیش جدید کمک به قربانیان جهت کمک مایل گسیر تا تطبیق  واهد 

ان    ۹۰از وجوه کود  قربانیان را در رابطه با پرداخت پول    به درخواست قربانیان و ایجاد طرح های اداری جیر
ی

جهت رسیده گ

ان خسارت به این قربانیان در اولویت قرار دهد. خسارت را جهت فر  ی جیر
 اهم ساختر

  

 
 . 2020نوامیر  9ۀ تیلفونی یوناما با اقارب قربانیان، مصاحب 266
 . 2020نوامیر   24انیان،  پرس کاکای قربمصاحبۀ تیلفونی یوناما با  267
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م های کمک به قربانیان مرتبط به  ن  میکانبر

حکومت افغانستان   

ذیل کمک را دریافت و یا برای    269از طریق چهار کانال یا مجرای   268در ابتدأ برای کمک به قربانیان ند  قربانیانی که یوناما با آنها مصاحبه انجام داد  

 درخواست کردند.  آن  

 " ۹۰کمک های اضطراری حکومت افغانستان پرداخت های "کد  

ول گردیده و  گردیده و این پرداخت ها یکبار از صندق اختیاری حکومت که توسط ر یاد    ۹۰و اکنون کد    ۹۹این قبال بنام کد   ئیس جمهور کنیر

ی توسط   درخواست منظور شدۀ قربانیان داده میشود.    ( ۲یان حوادث مهم و یا  هئیت دولتر معموال به قربان (  ۱به قربانیان  یا به رضایت طرفتر

ایط بودن به حفظ پرداخت های درازمدت پس از اینکه درخواست آنها منظور گردید، قربانی  ی  به وزار   270ان درصورت واجد رسی ت شهدا و معلولتر

ی راجع میشوند )به ذیل مراجعه کنید(.    نیر

 

  یوناما با نگرانی خاطرنشان میسازد ک 
ی

ه قرار گزارش پرداخت ها به قربانیانی که خود شان برای کمک درخواست نموده بودند در یک بخش بزرگ

ز زمانیکه صالحیت آن از رئیس اسبق اجرائیه عبدهللا  برای پرداخت و منظوری ا   ی سیستم  ساختار عدم  ، زیرا  متوقف شده بود   ۲۰۲۰از سال  

منحل گردید، مواجه بود.    ۲۰۲۰چ  گرفته شد و سپس ریاست اجرائیه در ماه مار   ۲۰۱۹ال  مزدی وی در انتخابات ریاست جمهوری س پس از نا 

ی نشان میدهد که بودجه تا حدی  مورد درخواست وجود داشت. گزارش ها همچن   ۳۰۰۰، قرار گزارش دست کم به تعداد  ۲۰۲۰در پایان سال   تر

ده  به دلیل استفادۀ گزارش شده ا   به حاالت    بوده که ز بسیاری صندوق های اختیاری گسیر
ی

پول از آن برای کمک به حوادث طبییع و رسیده گ

 تهیه میشود.    ۱۹271  – اضطراری مانند بیماری همه گیر کووید  

  ۲۸۴ۀ افراد ملیک کشته شده و برای  اعضای خانواد   ۱۱۴  های مایل را برای   ری کمک دفیر شورای امنیت میل گفت که ادارۀ امور ریاست جمهو 

( فراهم کرد و روی یک  ۲۰۲۱ایل اواخر ماه جنوری    ۲۰۲۰، قوس و جدی )اواخر ماه اکتوبر  مجروح شده در ماه های عقرب نفر از افراد ملیک  

انیان از طریق هیئت های دولتر که پس از رویداد  پرداخت های مثبت به قرب کار مینماید. قرار گزارش    272طرزالعمل جدید برای کمک به قربانیان 

 پیدا کرد، اگرچه همچو پرداخت ها رصف به یک تعداد محدودی از قربانیان صورت گرفت.    ادامه   ۲۰۲۰ال  های مهم ایجاد گردید در س 

 

 نماید.  یوناما از حکومت میخواهد تا به درخواست های باقیمانده جهت کمک به قربانیان  
ی

 رسیده گ

 

ن پردا   خت های کمیک وزارت شهدا و معلولتر

م که در ابتدا بعنوان میکا  ی ی در افغانستان فعالیت میکرد، در ماه این میکانیر م پرداخت کمگ ماهانه به همه معلولتر ی ، رئیس  ۲۰۲۰   سپتامیر   نیر

م را به پرداخت حقوق رص  ی "قربانیان جنگ" تبدیل کرد. درحالیکه وزارت شهدا و  ف به جمهور غتی فرمانی را صادر کرد که به اساس آن میکانیر

ی مکلفیت دارد تا خدمات و کمک های  مایل را فراهم سازد، این وزارت در حال حارصی مراقبت های اضطراری و یا فوری را فراهم ننموده،    معلولتر

را پر کند. قربانیانی که در وزارت شهدا و    273این خال د تا  بلکه در همکاری با پروژۀ کمکهای کاهش جنگ برای حمایت از افراد ملیک همکاری میکن 

 
ان خسارات قانونی رسیم یا غرامت است و ارائه آن به معنای مقض بودن ارائه دهنده یا شخص خاص نیست.  268  این شکل حمایت متفاوت از جیر
ی در  یوناما خاطرنشان یم 269 وری    7 کند که اگرچه از دوره گزارش خارج است ، اما طالبان همچنتر حال آغاز یک برنامه اعالم کرد که در    2021فیر

 پالیش ها و اقدامات محافظت از افراد ملیک در زیر مراجعه کنید.  4کمک به قربانیان است. برای جزئیات بیشیر ، به بخش  
ق  برای اطالعات دقیه نظر یم رسد عملکرد این پرداخت ها از والیت تا والیت دیگر بسیار متفاوت است.  براساس اظهارات مصاحبه شوندگان ، ب 270

ی ها مراجعه کنید: منع آسیب رساندن  م ، به گزارش افراد ملیک در درگیر ی موانیع برای دریافت کمک به قربانیان در افغانستان ،    -تر در مورد این مکانیر
 11-9، ص    2020دسامیر  22

https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/12/CIVIC_Afghanistan_Report_Draft4-1.pdf 
ماه نوامیر  یوناما با مقامات ارشد اداره مستقل ارگانهای محل، حکومت و شورای امنیت میل در  معلومات در این پاراگراف از نشست ها و مکاتبه   271

 گرفته شده است.   2020یر و دسم
از شورای امنیت میل به یوناما. اگرچه خارج از دورۀ گزارش دیه است، به گفتۀ دفیر شورای امنیت میل،   2020جنوری    21در یک نامۀ مورخ     272

م جدید برای پرداخت های کمگ به قربانیان و "طرزالعمل برای کم 2021جنوری    6بتاری    خ   ی ته های کمگ برای خانواده  گ های نقدی و بس، یک میکانیر
" منظور گردید. طبق گزارش، پرداخت ها از طریق کود   ی صورت گرفت و مبلغ یکصدهزار افغانی برای اقارب کشته شده گان    91های شهدا و مجروحتر

ایط    لعمل را نمود، تا زار افغانی برای یک فرد ملیک مجروح پرداخت گردید. یوناما درخواست نرسی این طرزا و مبلغ پنجاه ه اینکه اشخاص واجد رسی
 ده بود. بتوانند شیوۀ دریافت کمک ها از ادارۀ امور دفیر ریاست جمهوری بشکل بهیر بدانند، اما ایل این کار ایل تسوید ای گزارش رسما اعالن نش

 . است  2020نوامیر  25ت ذکر شده از نشست یوناما با کاهش تلفات و کمک به افراد ملیک "کومک" بتاری    خ معلوما 273
 

https://civiliansinconflict.org/wp-content/uploads/2020/12/CIVIC_Afghanistan_Report_Draft4-1.pdf
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ی درخواست مینمایند، درصورت واجد  ایط   معلولتر م، مانند  فوق را ببیند(   ۱راجع ساخته میشوند )بخش    ۹۰بودن به کد    274رسی ی . این میکانیر

 مواجه است.     275، به چالش های دیگر در تطبیق ۹۰پرداخت ها کد  

 

 از افراد ملیک )کومک(  ت  کمکهای کاهش جنگ برای حمای 

ی الملیل ایاالت متحده تمویل و توسط    کمکهای کاهش جنگ برای حمایت از افراد ملیک )کومک( یک برنامۀ است که از  سوی ادارۀ انکشاف بتر

یف تطبیق میگردد و از سوی کارمندان  دولتر در پنج مرکز ساحوی در هرات، جالل آباد، کابل، کندهار و مزاررسی الیتر مستقر  و   یک مؤسسۀ غیر

، فراه، غور، لشکرگ    ۲۰۱۸اه، فاریاب و شهر کندز حمایت میشود. از ماه مارچ  در دفاتر دولتر در سطح ولسوایل ها، منجمله در گردیز، شهر غزنی

ی  بدینسو  ایط درگیر مسلحانه را از  ، برنامه کمکهای کاهش جنگ و حمایت از افراد ملیک )کومک( رویداد های مهم را نظارت و قربانیان واجد رسی

وری،  طریق یک پروسۀ تثبیت هویت جهت مساعدت شناسانی میکند. کمکهای که برای قربانیان فر  اهم میگردند شامل توزی    ع مواد غذانی رصی

ی مراقبت های صیح و معیشتر متناسب که  وسایل بهداشتر خان   و همچنتر
ی

 خدمات الزم ارجاع واده گ
ً
د، میباشد. همتای    276عمدتا را در برمیگیر

ی ا  ن مصاحبه های خویش جمع آوری  است. اطالعانر را که یوناما در جریا   277ولیۀ برنامۀ )کومک( حکومت افغانستان وزارت شهدا و معلولتر

ای کاهش جنگ برای حمایت از افراد ملیک )کومک( در مقایسه با کمک های دولتر یا پرداخت های بالعوض  نموده نشان داد که برنامۀ کمکه 

س    و برای کمک به قربانیان رسیعیر است.  بیشیر قابل دسیر

   

ن الملیل  وهای نظایم بتر  پرداخت های بالعوض توسط نبر

د به "افراد ملیک دوست" ت های که مطابق به قانون مجوز دفاع میل ایاالت متحده  پرداخ  درصورت خسارت اموال، جراحت    278صورت میگیر

وهای مسلح ایاالت متحد (  ۱شخض و یا مرگ نایسی از رویداد استفاده از زور از سوی   ( یک نهاد  ۳ئتالقی که شامل ایاالت متحده، و یا  ( ا ۲،  نیر

ی پرداخت ها از سوی قوماندانان باصالحیت "بعنوان  ا ن  متحده و یا همچو  نظایم که ایاالت   ئتالف را همکاری نماید، پرداخته میشود. چنتر

ان خسارت جنگ، تسلیت و  صورت میگیر   279وسیلۀ ابراز تسلیت، همدردی، و یا نشانۀ حسن نیت"  د. این پرداخت ها به پرداخت های جیر

وهای ایاالت متحده آسیب دیده  ن تقسیم بندی میشود و بطور مش قهرمانا  خص برای کسانی در نظر گرفته شده است که در حمایت از نیر

وهای ایاالت متحده صورت میگ  د و اکنون یک شیوۀ رسیم برای  باشند. بطور معمول، پرداخت های بالعوض بطور خودفعال توسط نیر یر

ی پر قربانیان وجود دارد که به دفاتر مر  وهای ایاالت متحده متوجه گردیدند  ۲۰۲۰داخت را نمایند. درسال بوط مراجعه و درخواست چنتر ، نیر

ی پرداخت ها به دلیل بیماری همه گیر کووید   وهای ا  ۱۹ – که با مردم افغانستان درخصوص چنتر تماس محدود   280ف ئتال و کاهش حضور نیر

 داشته اند.   

 

   . عدالت قربانن محور۲

ین عامل برایزمانیکه    ی بسوی آینده برای قربانیان پس از آسیب که متحمل گردیده اند   پرسیده شد که مهمیر    چیست؟   رفتر

مایل   ۸۰ خسارت  ان  جیر به  آنها  داشتند که  اظهار  بود  داده  انجام  مصاحبه  ایشان  با  یوناما  آنهانی که  دارند  درصد  . نیاز 

از دست دادن و یا معلولیت نان آور  همانطوریکه در باال ذکر شد، بخش عمده ای از قربانیان و خانواده های آنها به دلیل  

 
م، به گزارش تلفات ملیک، صفحه   274 ی  در مورد این میکانیر

 مراجعه کنید.  12برای جزئیات بیشیر
 مراجعه کنید.    18 –  13به گزارش تلفات ملیک، صفحات   275
 . 2020نوامیر  25ما با کاهش تلفات و کمک به افراد ملیک "کومک" بتاری    خ : نشست یونا21- 20صفحات  276
  . 2020نوامیر  25فات و کمک به افراد ملیک "کومک" بتاری    خ وناما با کاهش تلنشست ی 277
استف 278 ایاالت متحده  علیۀ  برای مقاصد معکوس  را که  قبۀ  میر و کدام خطر غیر سند  نظر میر به  ایجاد  مستفید شونده گان "دوستانه"  اده شود، 

 نمیکنند. 
نظامیان دوست برای جراحت یا خسارت مقررات موقت تسلیبه یادداشت وزارت دفاع ایاالت متحده مراجعه کنید: " 279 ت یا پرداخت همدردی به غیر

رات موقت  / مقر   https://media.defense.gov/2020/Jun/23/ 2002320314 / -1 / -1 / 1،    2020جون    22نایسی از عملیات نظایم" ،  
ی  -ز دست دادنا -یا-جراحت- برای-دوست-شهروندان-به-پرداخت-برای پرداخت تسلیت یا همدیل  ی مراجعه   PDFنظایم.  -عملیات-به-که مهم استچیر

 کنید. 
وهای امریکانی / پشتیبانی قاطع ، در اطالعیه ماه جنوری    280 ایط فعیل  به دلیل    2021نیر وهای  به یوناما موارد زیر را بیان کرد: "در رسی کاهش حضور نیر

وهای ائتالف و   COVID-19ائتالف و   ی نیر وهای امریکانی درک میکند که این امر باعث یم  مردم افغانستان    تماس مستقیم محدودی بتر وجود دارد. نیر
ی خانواده آنها از طریق یک  شود که قربانیان یا اعضای خانواده آنها درخواست پرداخت به عنوان پاداش اضاقی را بیشیر کند. اگر قربانیان یا اعضا

ی الملیل صلیب رسخ ی دولتر مانند کمیته بتر وهای آمریکانی افغانستان یک  ا از طریق دولت جسازمان غیر مهوری اسالیم افغانستان  کار یم کردند ، نیر
 پرداخت بالعوض یا کمگ را در نظر میگرفت". 
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ایط مایل بدی قرار داشتند.   خانواده، خسارت به خانه ها و یا اموال آنها و هزینۀ مراقبت های صیح برای عزیزان شان در رسی

ش در اثر شلیک هاوان توسط اردوی میل افغانستان در غرب کشور جراحت برداشته  طفال و همرس بطور مثال، مردی که ا

ی اظهار داشت:  بودند، چن  تر

وی قربانیان پس از آسیب چیست،  هنگامیکه    ین عامل پیرسی درصد مصاحبه شوندگان اظهار   80از آنها سوال شد  مهمیر

ر شد ، بخش عمده ای از قربانیان و خانواده های آنها به دلیل  در باال ذک  داشتند که به غرامت مایل نیاز دارند. همانطور که

یک نان آور خانواده ، آسیب رساندن به خانه ها یا امالک آنها و هزینه مراقبت های پزشگ عزیزانشان   از دست دادن یا ناتوانی 

ایط مایل بدتری قرار گرفتند. برای مثال ، مردی که فرزندان و همرسش   خمپاره توسط ارتش میل افغانستان    بر اثر شلیک، در رسی

 برداشت، اظهار داشت:   جراحت در منطقه غرب

،  زمانیکه“ پیوندد   رویداد  وقوع یم  است،   به  رویداد  مسئوول  اگر حکومت  نمیتوانند.  بلند کرده  شانرا  ملیک صدای  افراد 

ان و قربانیان را از نظر مایل کمک کند."   281حکومت باید خسارت را جیر

 

تأکید نمودند، عدالت بود.   ورنر را که مصاحبه شده گان باالی آن بیشیر  ی رصی اظهار داشتند که  درصد قربانیان    ۵۸دومتر

ول شده از راه دور عدالت و   پاسخگونی برای آنها مهم است. بطور مثال، برادر یک قربانی که در اثر یک انفجار یک ماین کنیر

ی اظهار   داشت: در والیت بامیان کشته شد، چنتر

ی دیگری مهمیر است، من فقط عدالت میخواهم، کسانی که مردم غریب و  “ عادی را کشته اند، باید برای من عدالت از هرچیر

ی را ببینیم. آنها یک تعداد زیادی از مردم بیگناه را کشته اند. آنها خانواده های   مجازات شوند. ما میخواهیم مجازات مجرمتر

  282" زیادی را نابود کرده اند. 

 

ی ترتیب، مردی دیگری که همرس و اطفال اش در اثر یک رویداد انفجار ماین فشاری در جنوب ک  شور کشته شده  به همتر

ی اظهار داشت:     بودند، چنتر

 

ند نبدا  یانمن بیشیر از همه عدالت میخواهم...من میخواهم که این قضیه در گزارش های ملل متحد به نرسی برسد تا جهان“

 شانرا در مقض تکه طالبان  
ی

اسازی انفجار اشیای انفجاری ج  اثر   لفات ملیک در افغانستان اند و یک تعداد زیاد مردم زنده گ

  283."شده از دست دادند

 

 خودشان به دنبال پاسخگونی رفتند، مانند پدری که پرسش را در اثر شلیک تصادقی گلوله توسط یک گروه  
یک تعداد حتر

ق کش  مسلح طرفدار حکومت در جنوب ور از دست داد و جهت کسب اطالعات در مورد رویداد به ریاست امنیت میل رسی

 مراجعه کرد:  

 

وع رویداد، من دروازۀ هر مقایم را میکوبم، اما هیچ کس تأئید نکرد که این رویداد توسط پرسونل }گروه مسلح از زمان وق“

م آنها }گروه های مسل ر حکومت{ را ببخشم، اما آنها باید رویداد ح طرفداطرفدار حکومت{ صورت گرفته است...من حارصی

خشش بخواهد. رئیس امنیت میل گفت، درست است و کاری را برای را تأئید و یک جرگۀ محیل را به من بفرستند تا از من ب

اف ک  م  تنظیم یک جرگۀ محیل و حل و فصل این موضوع انجام خواه یط که اعیر ند داد...من مرتکب قتل را میبخشم، به رسی

   284."کار را به اشتباه انجام داده استاین  

 

ی رویدرصد قربانیان خواهان جلو   ۴۱حدود   ی از تکرار چنتر داد ها در آینده، هم برای خودشان و هم برای سایر افغانها گیر

 
 . 0202نوامیر  1مصاحبۀ تیلفونی یوناما با اقارب قربانیان،  281
282  ،  . 2020دیسامیر  22مصاحبۀ تیلفونی یوناما با برادر قربانی
 . 2020سپتامیر   17رب قربانیان، نی یوناما با اقامصاحبۀ تیلفو 283
284   ،  . 2020نوامیر  12مصاحبۀ تیلفونی یوناما با پدر قربانی
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انفجار یک بودند. بطور کیل، قربانیان آرزوی صلح در کشور شانرا نمودند. چنانچه یک مرد جوان که برادر خود را در اثر  

ی اظهار داشت:   ماین فشاری در جنوب ق کشور از دست داد، چنتر  رسی

 

یم، سلسلۀ انتقام    میگردد، بنابر   دیگر   اد خشونتما معتقدیم که هر خشونت باعث ایج“ این اگر انتقام خود را از طالبان بگیر

 کنیم. بنأ یگانه  
ی

ی که میخواهیم،ادامه پیدا خواهد کرد و ما نمیتوانیم در صلح زنده گ ی صلح است. ما از هر دو طرف    چیر

ی رویداد  گفتگوکننده در دوحه میخواهیم تا خشونت را متوقف و در مورد آتش بس و   صلح به توافق برسند تا از وقوع چنتر

ی شود.    285"ها در آینده جلوگیر

 

نوب کشور پدر  در جنوب کشور ابراز شد. او که در اثر یک رویداد انفجار ماین فشاری در ج    توسط یک مرد     آرزوی مشابه

ی  و برادر خود را از دست داد و سایر اعضای خانواده اش ی اه بود مجروح گردید نیر  ظهار داشت:  ، چنتر

 

 

بیگناه   " افغانهای  ما  تا  یابد  پایان  افغانستان به زودی  ی جاری در  از دست امیدواریم که درگیر اعضای خانوادۀ خویش را 

د. امیدواریم همه طرف های درگیر در    ندهیم. هر رویداد بیوه و یتیم بجا میگذارد  ی مییر ازۀ اسایس جامعۀ ما را از بتر و شیر

 کنند."  جنگ افغانستان تالش
ی

  286نمایند تا جنگ را پایان دهند و بگذارند افغانها در صلح و سعادت زنده گ

 

ی با باال ذکر شد، قربانیان از تخیط های مختلف رنج برده اند و در نتیجه نیازمندهمانطوریکه در   یها و اولویت های آنها نیر

ان خسارت مادی به شکل غرامت، ما نند پرداخت ها و یا هزینۀ تقاعد بطور نقدی و یا  گذشت زمان تغیر کرده میتواند. جیر

بط و  مسکن  و  تعلیم، صحت  مثال  بطور  خدمات،  های  شامل  بسته  نمادین  خسارت  ان  جیر میتواند.  بوده  زیربنا  ور کیل 

یای بود و یا تدابیر توانبخشی مانند تروی    ج و اح داشت، ایجاد موزیم ها و بناهای یاد  د روز های گرایمعذرخوایه رسیم، ایجا

ی رویکرد پیچیده ای را اتخ  برای  نام خوب ان خسارت که چنتر اذ نموده اند، معموال در  قربانیان بوده میتواند. برنامه های جیر

شناخت قربانیان و تقویت حس شهروندی مؤفق تر تلفر گردیدند. شکل و دستیانر به اهداف عدالت انتقایل قابل تغیر مانند  

ان خسارت میتواند م تفاوت باشد و میتواند وضعیت خاص قربانی )و خانوادۀ( او را هدف قرار دهد. آنها میتوانند یا نحوۀ جیر

ان خسارت میتواند زمافراد و هم ی گروپ  ها، جوامع و حتر مناطق را هدف قرار دهند. جیر دوستانه  چنتر ینه ساز کمک های برسی

اک نمایند.  و یا انکشاقی باشد. مهم است تا قربانیان در پروسۀ طرح و تطبیق پالی ان خسارت اشیر  ش های جیر

کمک به قربانیان را در اولویت قرار دهد و حقوق  ،  نیانیوناما از حکومت افغانستان میخواهد تا در مشوره نزدیک با قربا

ی طالبان را تشویق  قربانیان را به حقیقت د. یوناما همچنتر ان خسارت در گفتگوهای صلح مدنظر گیر ، عدالت و دریافت جیر

 بهمینم
ی

ی الملیل و وظایف خویش جهت رسیده گ  بتر
ی عرقی آسیب وارده   اید تا به تعهدات خویش در قبال قربانیان طبق قوانتر

ی های مسلحانه به افغانها تحمیل به آنها سیع نمایند. آسیب های دیرینۀ جسیم، روخ، اجتمایع و ف  که در اثر درگیر
ی

رهنگ

ند،  قرار گیر
ی

 نه تنها که شامل، بلکه یک بخشی از گفتگوهای جاری صلح باشند.   شده است، باید مورد رسیده گ

 
285  ،  . 2020اکتوبر   27مصاحبۀ تیلفونی یوناما با قربانی
، مصاحبۀ تیلفونی یوناما با اق 286  . 2020نوامیر    9ارب قربانی
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یس ها و اقدامات برای محافظت افراد ملیک در برابر آسیب، بشمول تالشها برای . پالی8

 پاسخگون   

 الف. مرور کیل 
ی  جهت    ین راه برای  طرفتر

ب آتش بس است.  این  محافظت افراد ملیک  در برابر آسییوناما مجددأ تأکید مینماید که بهیر

واقعیت حتر درصورت ادامه تالشها برای حل و فصل جنگ از طریق مذاکره و یک رویکرد فراگیر در راستای صلح و مصالحه  

وری است،   ی یک صلح پایدار رصی ی حالکه برای  تأمتر ی   یکهادامه دارد.  درعتر یق میکند که دارد، یوناما  تصدجریان  ،   درگیر

ی الملیل و طالبان  یک سلسله تالشهانی را  جهت حکومت افغانستان، نیر  وهای نظایم بتر وهای میل امنیتر افغانستان، نیر

داده     287ه اند  که در ذیل توضیح محافظت افراد ملیک  در برابر آسیب های نایسی از عملیات  های خود شان  انجام  داد

ی حال،  افراد م ی های فعالند. تا زمانیکه  لیک پیوسته در سطوح شدید  رنج مییر شده است.  درعتر    این نگردد،   بیشیر از   در گیر

ی و کاهش آسیب به افراد ملیک  ادامه دهند.  ی باید  به اقدامات شان  برای جلوگیر طرفتر

ی از آسیب رسانیدن به افراد ملیک و باز اقدامات جهت کاه   بعنوان بخش ی منظور جلوگیر ه ش و جلوگیر ی از نقض قانون بتر

دوس ی درگیر مکلف اند تا تحقیقات را به دنبال اتهامات مربوط به تلفات الملیل برسی تانه ، یوناما خاطرنشان میسازد که طرفتر

 صورت گر   288ملیکافراد  
ی

فته است، باید تحقیقات جریم جهت حصول  انجام دهند و درجائیکه معتقد اند یک جنایت جنگ

، ب ی تأکید میکند که قانون  289باشد قانونی در جائیکه مؤجه    شمول پیگرد اطمینان از پاسخگونی ، آغاز شود. یوناما همچنتر

ان خسارت را برسمیت میشناسد که شامل تعهدات برای  ی الملیل حقوق برسی حقوق قربانیان به حقیقت، عدالت و جیر بتر

ی است   ی از تخیط های که باید تحقیقات را انجام دهند و حقیقت را بعنوان یک اقدام  مؤظفتر  بیشیر عام  290جهت جلوگیر

ی درگیر تحقیقات مؤثر را انجام دهند و در یافته های خویش شفاف باشند تا بتواند تأثیر عملیات  سازند. الزم است که طرفتر

ی ا     که نیاز باالی مردم ملیک  درک نمایند و حتر در مواردی    شان را   ز  به پاسخگونی نیست، اقدامات الزم را جهت جلوگیر

ند.     وقوع مجدد آسیب رویدست گیر

ی درگیر و اظهارات  یو  ناما با نگرانی از ادامۀ انکار یا کم اهمیت جلوه دادن سطح آسیب به افراد ملیک از اثر عملیات توسط طرفتر

ی مؤث  تحریک کننده مبتی بر اتهام تلفات ملیک به طرف مقابل ر یاد آوری مینماید و همچنان متذکر میشود که عدم پیگیر

ی مردم در درازمدت خواهد گردید.   افیت در یافته ها موجب نا ملیک و عدم شفافراد اتهامات تلفات   امیدی و فاصله گرفتر

م ها برای با ی ی در رابطه با پالیش ها و میکانیر ی زمان، یوناما به ثبت تالشها از سوی طرفتر زنگری و عملکرد های آنها که درعتر

 منجر به رسانیدن آسیب به افراد ملیک میگردد، ادامه داده است.  

دیه خود را نسبت به   تا پاسخهانی را در راستای همسان سازی ثبت تلفات ملیک خود برداشته و در تالش است    ت گامحکوم

یک ساخته میشود بهبود بخشد و یافراد  رویداد های تلفات   ی ادارات مختلف امنیتر توأم با  ملیک که رسی ک کمیتۀ واحد را بتر

ی الم  وهای نظایم بتر  ایجاد نماید.   لیلادامۀ راهنمود و آموزش نیر

 
ی و یا  یوناما از هیچگونه اقدایم که از سوی داعش به  287  کاهش تلفات ملیک رویدست گرفته شده باشد، آگایه ندارد. منظور جلوگیر
ی الملیل مر  288 دوستانه بتر ی الملیل صلیب رسخ،  رهنمود های مربوط به تحقیق درباره نقض حقوق برسی اجعه کنید: قانون ،  به آکادیم ژینو و کمیتۀ بتر

 . 158، بند.   2019سیاست ها و اقدامات خوب ،  
 میگردد، به مقدمه اساسنامه روم مراجعه  به مکلفیت به تحقیق  در رابطه   289

ی
دوستانه که منجر به جنایات جنگ ی الملیل برسی ی بتر درباره نقض قوانتر

دوستانۀ   ی الملیل برسی  و قانون بتر
ی الملیل عرقی ی الملیل صلیب رسخ قاعده  کنید، مطالعۀ قانون بتر . مراجعه کنید. در حایل که مکلفیت به  158کمیتۀ بتر

 بیان نشده است، اما میتوان از تعهد قانون  حقیق در مورد ادعاهات
ً
 نمیگردد رصاحتا

ی
دوستانه که منجر به جنایات جنگ ی الملیل برسی ی نقض قانون بتر

ی   ام به قانون بتر
ی الملیل عرقی برای اطمینان از احیر ی الملیل عرقی و قانون ب بتر دوستانه استنباط کرد. به مطالعۀ قانون بتر دوستانالملیل برسی ی الملیل برسی ۀ  تر

ی   ی الملیل صلیب رسخ ، قوانتر ، به ضمیمۀ    144،    139کمیتۀ بتر ی الملیل حقوق برسی  و تحقیق در مورد تعهدات بتر
مراجعه کنید. برای اطالعات بیشیر

 : چهارچوب قانونی مراجعه کنید. 1
ان خساره برای 290 یس به غرامت و جیر امون حق دسیر رین نقض جدی حق   به اصول و رهنمود های اسایس پیر ی الملیل و نقض جدی  متضی وق برسی بتر

ی الملیل،   دوستانه بتر  ( مراجعه شود. ۲۰۰۵دسمیر  ۱۶)  A/RES/60/147حقوق برسی
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ی حال، با  ا  درعتر  به وجود چالشهای تماس به سطح بلند از زمان تغیر
ی

ی از تلفات و رسیده گ ی کمیسیون جلوگیر ت در رهیر

ی شکایات افراد ملیک ، طالبان همچنان به بر  ریس رویداد ها ادامه داده و بطور منظم در گفتگوها به هدف کاهش و جلوگیر

اک مینمایند.  از آسیب به افراد ملیک  اشیر

وهای میل امنیتر افغانستان،  ی سازند یوناما از حکومت افغانستان، نیر ی الملیل و طالبان میخواهد تا مطمتر وهای نظایم بتر نیر

ملیک و آسیب به افراد ملیک افراد  ؤثر و شفاف را در مورد رویداد های که منجر به تلفات  موقع، مه  که در هر زمان تحقیقات ب

روس منظم آموخته شده  ملیک باید شامل دافراد  جام دهند. نتایج تحقیقات و سایر معلومات مربوط به تلفات  میگردد ان

ی درگیر میخواهد تا یافته که این دروس میتواند منجر به تغیر در پالیش ها و روش های مربوط گگردد   ردد. یوناما از طرفتر

یک سازند. های شانرا با قربانیان، خانواده های آنها و مردم   دیگر رسی

وهای میل   امنیتر افغانستان  ب. حکومت و نیر
ی و کاهش تلفات ملیک )که بطور  ۲۰۲۰در سال   ، حکومت افغانستان به اقدامات خود در جهت تطبیق پالیش میل جلوگیر

م تطبیق پروتوکول به تصویب رسید( ادامه داد. یوناما خاطر نشان میکند که مسودۀ پیشنهاد میک  ۲۰۱۷سیم در ماه اکتوبرر  ی انیر

وری    ۱۹۸۰کنوانسیون    ۴ به اجرا درآمد و مقدمات آن از سال   ۲۰۱۸در مورد برخی از سالح های متعارف )که در ماه فیر

ای امنیت میل باقر ماند. یوناما از ایجاد کمیسیون کول به تصویب دفیر شور مو   ۲۰۲۰شده بود( در جریان سال  آغاز    ۲۰۱۹

ی  ک محافظت از مدافعتر ی حقوق برسی در    ۲۰۲۰ حقوق برسی در ماه دیسامیر  مشیر  از مدافعتر
که هدف آن محافظت بهیر

 .  افغانستان است استقبال مینماید

ی شورای امنیت میل در مورد س سازی اتهامات معتیر در مورد   یستم حکومت برای مستند یوناما از تحوالت مثبت به رهیر

ی از رویداد های گذشته قدردانی مینماید. این تحوالت شامل ملیک و تالشها برای همسان سازی  افراد  تلفات   اطالعات و آموختر

م جدید را ب ی ، همه  ایجاد یک گروپ کاری بود که وظیفۀ ایجاد یک میکانیر ی یک ساختر اهنگ سازی عهده دارد که مسئوول رسی

وهای میل امنیتر افافراد  در رابطه با رویداد های تلفات  دیه    و پاسخ غانستان است. این گروپ کاری که  ملیک در تمایم نیر

ی ه  را شورای امنیت میل ب  ریاست آن عهده دارد و شامل نماینده گان از ادارات سکتور امنیتر حکومت افغانستان و همچنتر

ی الملکمیسیون مستقل حقوق برسی افغا ی نستان، کمتیۀ بتر ی و یوناما است، نخستتر یل صلیب رسخ، مرکز افراد ملیک در درگیر

 گزار کرد. بر  ۲۰۲۰در ماه دیسامیر  نشست اش را 

، تیم های جدیدی در چوکات وزارت دفاع و وزارت داخله برای  ۲۰۲۰شورای امنیت میل اظهار داشت که که در پایان سال  

ی از تلفات ملیک تشکی ی زمان،  جلوگیر شورای امنیت میل تأئید کرد که ادارۀ مستقل ارگانهای محل واحد های ل گردید. درعتر

ی کرد تا در مورد تلفات مشخض ر   بطور دقیق گزارش دهند.   291ملیکافراد ا در دفاتر والیان تعتر

ی، کاهش و تحقیق در  ۲۰۲۰در طول سال   ی دولتر به اعالمیه های عمویم در مورد جلوگیر ملیک افراد  مورد تلفات  ، مسئوولتر

اضات مردم و توجۀ رسانه ها ادامه داد.   در پاسخ به اعیر

ند که گایه اوقات حکومت هیئت های میل و والیتر را جهت برریس رویداد هانی که منجر به تلفات ملیک یوناما تأئید میک 

ینگونه تحقیقات فرستاد. این تحقیقات اغلب دید ایجاد نمود و یا هیئت هانی را از کابل برای کمک با مقامات والیتر در اگر 

ه ها را به خود جلب کرده بود متمرکز بود و ظاهرأ تمرکز آن روی  در مورد آسیب به قربانیان در رویداد های که توجه رسان

دوستانه به قربان وهای میل امنیتر افغانستانکمک های مایل و برسی را تشویق    یان و خانواده های آنها بود. یوناما حکومت و نیر

ش دهند و درخواست های با قیماندۀ قربانیان برای کمک مینماید تا ساحۀ تحقیقات را فراتر از رویداد های برجسته گسیر

 . را حل و فصل نمایند 292ریاست جمهوری  ۹۰تحت پرداخت های کود 

س کومت میخواهد تا نتایج این تحقیقات را علتی سازد. نتایج تحقیقات در مورد رو یوناما از ح یداد های برجسته به دسیر

اکتوبر   ۲۲تحت تحقیق قرار دارند، مانند حملۀ هوانی  یوناما قرار داده نشده است، چونکه این نتایج یا محرم اند و یا اینکه  

 
 دفیر شورای امنیت میل به یوناما.  2021جنوری  21مؤرخ  مکتوب  291
 به برای  292

ی
ی باالی قربانیان و تالشها برای رسیده گ ات دوامدار درگیر ، به فصل ششم "تأثیر

 آسیب" مراجعه کنید. معلومات بیشیر
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رد گردید که بعدأ وعده  293لفات ملیک از سوی معاون اول رئیس جهمور صالح. در آن مورد، در ابتدأ احتمال تدر والیت تخار 

د ک یک میسازد. تا زمان انتشار گزارش، یوناما اطالعات رسیم دیگری در مورد یافسیی ته های حکومت ه نتایج تحقیقات را رسی

 دریافت نکرده بود.  

 

، دفیر شورای امنیت میل جلسه بورد  3به تاری    خ  وهای میل امنیتر و دفایع نومیر ی و کاهش تلفات افراد ملیک را با حضور نماینده گان نیر افغان، ماموریت  جلوگیر

 اما، برگذار نمود، عکس از دفیر شورای امنیت میل. حمایت قاطع  ناتو و نهادهای که در مورد محافظت افراد ملیک کار یم کند بشمول یون

ی نگران است که معاون اول رئیس جمهور صالح از طریق رسانه های اجتمایع تهدید کرده بود که اگر کش    یوناما همچنتر

دولتر در  و خاطرنشان کرد که یک کارمند    294در این رویداد اطفال کشته اند "با آنها برخورد قانونی خواهد شد"اعالن کند که  

ی اظهارات تأثیر دلرسد کننده باالی  پیوند با این قضیه بازداشت و بعدأ از وظیفه اش برکنار شد. یوناما نگران است   که چنتر

وهای میل امنیتر افغانستان دارد. رسانه ها، نهاد  ملیک، به ویافراد  عامه در مورد تلفات  اذهان   ژه رویداد های مربوط به نیر

، مد ، منابع محرم و سازمانهای ناظر نقش اسایس را در جلب توجه به اتهامات معهای جامعۀ مدنی ی حقوق برسی تیر افعتر

ن را تشویق مینماید تا نظریات خود را  آسیب به افراد ملیک و اطالع رسانی به جامعه ایفاء مینمایند. یوناما حکومت افغانستا

یک سازد و در مواردی که با نظریات ابراز شده مو  افق نیست، شواهد ارائه کند تا بجای خفه کردن، بحث را غتی به وضوح رسی

 سازد.   

وهای میل امنیتر افغانستان و شورای امنیتیوناما اطالعات در م یک   ورد رویداد های مربوط به تلفات ملیک را با نیر میل رسی

داد ها و شیوه های تلفات  نمود. یوناما از طریق تیم های ساحوی حقوق برسی خود گفتگوهای منظم خویش را در مورد روی

وهای میل امنیتر افغانستان در سطح زون، وال افراد   وهای ملیک با نیر یت و ولسوایل ادامه داد. یوناما از تماس های منظم با نیر

یک اطالعات با شورای امنیت میل  میل امنیتر افغانستان قدر  دانی نموده و آنها را تشویق مینماید تا تالشهای شانرا جهت ترسی

ی  و   ملیک از طریق  افراد  از تلفات  یوناما تقویت بخشند. یوناما از افزایش تمرکز و توجه شورای امنیت میل نسبت به جلوگیر

یک اطالعات و پاسخ  شمول تالشهای فوق الذکه  ریاست صلح و محافظت افراد ملیک، ب ر جهت هماهنگ سازی و بهبود ترسی

وهای   امنیتر استقبال مینماید. به رویداد های تلفات ملیک در چهارچوب نیر

 
293   1567267323341016https://www.facebook.com/AmrullahSaleh.Afg/posts/ 
   20?s=1319293261979086861/status/2ps://twitter.com/AmrullahSalehhtt   
2943341016672673215acebook.com/AmrullahSaleh.Afg/posts/www.f//https:     
20?s=1319293261979086861/status/2https://twitter.com/AmrullahSaleh 

https://www.facebook.com/AmrullahSaleh.Afg/posts/3341016672673215
https://twitter.com/AmrullahSaleh2/status/1319293261979086861?s=20
https://www.facebook.com/AmrullahSaleh.Afg/posts/3341016672673215
https://twitter.com/AmrullahSaleh2/status/1319293261979086861?s=20
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یک ساخته شده بود   مورد را   ۳۳رویداد از    ۱۱، وزارت داخله به تعداد  ۲۰۲۰در سال   ، پاسخ داد که نشان که توسط یوناما رسی

 )سه نفر کشته و یک نفر مجروح( از سوی پولیس میل افغانستان وارد شده بود. یوناما ملیکافراد  میدهد چهار نفر تلفات  

افراد د تلفات  رویدا  ۱۷. پولیس محیل افغانستان به  دریافت نکرد   ۲۰۲۰ا از وزارت داخله پس از ماه اگست  کدام پاسیحی ر 

یک ساخته بود  ۲۰۲۰295ملیک که یوناما در سال   ، پاسخ نداد. با آنها رسی

یک ساخته بود   ۳۲، ریاست امنیت میل به همه  ۲۰۲۰ل  در سا  نفر    ۹فت که به تعداد  ، پاسخ داد و دریا رویدادی که یوناما با آنها رسی

وها وارد شده بود. در مورد  تلفات ملیک )  ،  رویداد باقیمانده   ۲۷پنچ نفر کشته و چهار نفر مجروح( در اثر پنچ رویداد از سوی این نیر

وهای میل امنیتر افغانستان مسئوول بودند و یا ط   به این نتیجه رسیدند که  رف  هیچ تلفات ملیک واقع نشده بود و اینکه سایر نیر

 .  مسئوول را تأئید کرده نتوانستند 

یک ساخته بود، ارائه    ۲۰۲۰296برعکس، وزارت دفاع هیچگونه پاسیحی را در مورد رویداد های که یوناما با آن وزارت در سال   رسی

 نکرد.  

وهای امنیتر میل افغانس یوناما از ه  تان در رابطه با  مکاری دوامدار مأموریت حمایت قاطع ناتو را در آموزش، مشوره و کمک به نیر

ی الملیل  ی و کاهش تلفات    قانون بتر دوستانه، از جمله جلوگیر ملیک قدردانی میکند. نظر به گفتۀ مأموریت حمایت قاطع  افراد  برسی

وهای ا  فت هانی از سوی نیر دیه و جمع آوری    منیتر میل افغانستان در زمینه های ذیل صورت گرفته است: گزارش ناتو، پیرسی

ی و کاهش تلفات  افراد تلفات اطالعات مربوط به   وهای امنیتر میل  افراد ملیک، آگایه از جلوگیر ملیک میان حکومت و مقامات نیر

ملیک. مأموریت حمایت قاطع  افراد  حقیقات در مورد تلفات  افغانستان، پیام رسانی پس از رویداد و کمک به قربانیان، و ارزیانر و ت 

ی و کاهش تلفات   ناتو در  وی هوانی    297ملیک   افراد  تشکیل بورد جلوگیر ش قابلیت های نیر همکاری نموده است. طبق گزارش، با گسیر

ی، از جمله ارزیانر  وهای امنیتر افغانستان، مأموریت حمایت قاطع ناتو در آموزش آنها در هدف گیر  خطرات احتمایل آسیب به  نیر

وهای  سیلۀ متناسب حمله در جریان مرحلۀ ط افراد ملیک و انتخاب آگاهانه برای و  رح عملیات بطور فعاالنه سهیم بوده است. نیر

  ۱، ۸۸۱بستۀ پروازی آماده شده،    ۵، ۳۴۴، از مجموع  ۱۳۹۹دلو    ۲۹ایل    هوانی افغانستان به یوناما اطالع داد که از تاری    خ اول حمل 

هدف لغو گردیدند. عالوه  های عامه و یا بخاطر تغیر موقعیت    واز آن قبل از انجام آنها به دلیل حضور افراد ملیک ویا ملکیت پر 

وهای هوانی افغانستان گزارش دادند که در   پرواز به دلیل حضور افراد ملیک،  را در جریان    مورد آنها عملیات شان   ۳۴براین، نیر

 و نمودند.    لغ   298مساجد و ملکیت های عامه 

طرح مسودۀ پالیش محافظت از  وریت حمایت قاطع ناتو کار را باالی  ، شورای امنیت میل افغانستان و مأم۲۰۲۰در سال  

با وزارت امور داخله، وزارت دفاع و ریاست امنیت میل آغاز نمود. یوناما و سایر   اطفال حکومت افغانستان در مشارکت 

ی های مسلحانه نظریات خویش را به ایاعضای گروپ کاری نظارت و گزارشدیه ن پالیش ارائه نمودند  در مورد اطفال و درگیر

 نتشار این گزارش به شکل مسوده باقر ماند. که تا زمان ا

، وزارت امور داخله پالیش خویش را در مورد محافظت از اطفال مطابق به پالن کاری حکومت  ۲۰۲۰نوامیر    ۲۴بتاری    خ  

ی از استخدام افراد زیر منظور جه  افغانستان ب سن و استفاده از ضمایم مربوط به کشتار و معیوب سازی و خشونت    لوگیر

در برابر اطفال رسمأ اعالن نمود. یوناما در هنگام طرح مسودۀ این پالیش راهنمانی و همکاری تخنیگ را به وزارت  جنش  

ادۀ جنش، از جمله بچه  طفال در برابر استخدام و استفداخله فراهم نمود. این پالیش شامل احکام در مورد محافظت از ا

 بازی میباشد. 

 

 

 
خاتمه پیدا کرد، پولیس محیل افغانستان    2020سپتامیر    30 پولیس محیل افغانستان بتاری    خ  یوناما خاطر نشان میسازد که پس از اینکه تمویل مایل  295

یت اعضای آن به اردوی میل افغانستبطور رسیم وهای منطقه ای یا پولیس میل افغانستان جذب گردیدند. ریاست پولیس    –ان   از منحل و اکیر نیر
ی منحل شد.   محیل افغانستان که در چهارچوب وزارت داخله فعالیت  مینمود نیر

 نمود. ان نسبت داده شده بود، از شورای امنیت میل دریافت یوناما نتایج یک تحقیق در مورد یک رویدادی را که به اردوی میل افغانست  296
ی و کاهش تلفات افراد ملیک به تاری    خ  2020در سال  297  برگزار گردید.  2020نوامیر  3، یک نشست جلوگیر
وری    ۱۸به تاری    خ   یوناما  ایمییل که 298  از طرف قوای هوانی افغانستان دریافت کرد.   ۲۰۲۱فیر
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ی الم  وهای نظایم بتر  لیل ب. نیر
وهای ایاالت متحده / حمایت قاطع ناتو ادامه داد و بطور منظم در مورد ۲۰۲۰در جریان سال   ، یوناما تماس خود را با نیر

 تلفات  
ی

، پروسه های بازنگری آغاز شد   ۲۰۱۹299رد. در ادامۀ پروسه که در سال  ملیک بحث و گفتگو کافراد  رویداد ها و چگونگ

وهای ایاالت متح پس ساعت اول    ۷۲ایل    ۲۴ملیک یط    افراد   ده / حمایت قاطع ناتو از سوی تیم کاهش تلفاتتلفات ملیک نیر

نگام دریافت هرگونه اطالعات ملیک اظهار داشت که ه افراد  ملیک انجام شد. تیم کاهش تلفات  افراد  از دریافت گزارشات تلفات  

ی دوباره انجام داده میشود.    تلفر و بازنگری مشابهجدید و یا تازه در مورد ادعای گذشته، این موضوع بعنوان ادعای جدید  

 ارزیانر هنگامیکه بازنگری اولیه معتیر و مؤثق به نظر برسد، یک گزارش معت
ی یر بودن تلفات ملیک به هدف تکمیل نمودن چنتر

دید میشود.  ت هفت روز انجام داده میشود. تیم کاهش تلفات ملیک اظهار داشت که این مهلت زمانی درصورت لزوم تمدر مد

 خاطرنشان کرد که توانانی انجام تحقیق اداری را مطابق به مقررات  
ی وهای ایاالت متحده نیر یا مواردی را که اردو و    ۱۵-۶نیر

 هوانی 
 هر زمانی دارد.   ، در هدایت داده شود  300توسط قوماندانی

ملیک در شبکه های اجتمایع که  افراد  تلفات  ملیک توسط تیم کاهش  افراد  یوناما از ادامۀ بازنگری سیستماتیک ادعاهای تلفات  

وهای ایاالت مت   ۲۰۱۹در سال   أموریت قاطع ناتو در مورد اهمیت انجام    حده / م آغاز گردید، استقبال مینماید. یوناما به نیر

ی    تحقیقات خاطر  یس به منابع برسی وهای ایاالت متحده / مأموریت قاطع را تشویق مینماید تا دسیر خویش را  نشان نموده و نیر

ش دهد، به ویژه به دلیل اینکه رویداد ها اغلب در ساحات دور  ول    فراتر از نهاد های امنیتر افغانستان گسیر دست که تحت کنیر

روی احتیاط خود یکبار دیگر تأکید میکند که هم در اجرای عملیات و هم در    حکومت افغانستان نیست، اتفاق میافتند. یوناما 

ی اطالعات کاقی انسانی میتواند احتمال آسیب ناخواسته به افراد    ژی  ملیک، اتکاء به تکنالو راد  اف تجزیه و تحلیل تلفات   بدون داشتر

 ا افزایش دهد.   ملیک ر 

 

ی الملیل عمل وهای نظایم بتر بدینسو در افغانستان بطور قابل مالحظه ای   ۲۰۲۰را از سال    یات های شانحتر از آنجائیکه نیر

ی الملیل را کاهش داده اند و منجر به   وهای نظایم بتر کاهش قابل توجیه تلفات ملیک منسوب به آنها شده است، یوناما نیر

داد های گذشته، ادامه دهند و تالشهای خویش جهت بازنگری ادعاهای معتیر تلفات ملیک، بشمول روی   تشویق مینماید تا به

ارب آیندۀ شان، به ویژه درخصوص پروتوکول های هدف ملیک دریافت مینمایند برای تجافراد  از اطالعانر که در مورد تلفات  

ی و کمک به شناسانی شیوه های وسیعیر آسیب بطور سیستماتیک وهای نظایم،   گیر استفاده نمایند. حتر با کاهش تعداد نیر

وهای امنیتر میل افغانستان ادامه پیدا میکند، یوناما ایاالت متحده، حکتا زمانیکه   ومت و ناتو را  عملیات برای حمایت از نیر

دستورالعمل های آموزش،    ملیک، بشمول  افراد   تشویق مینماید تا منابع الزم را به تیم اختصاص داده شده برای ارزیانر تلفات

رزیانر ها و جمع آوری اطالعات از نهاد های امنیتر در سطح زون ها اختصاص مشوره دیه و کمک در زون ها برای بهبود ا

ی دهند. عالوه براین، آمو  وهای بتر ی برخوردار است، زیرا نیر وهای امنیتر میل افغانستان از اهمیت بیشیر زش و حمایت از نیر

وهای افغان   حمله تحویل داده نمیشود و این اطمینان-یابند و هیچگونه لست عدم  الملیل کاهش یم  حاصل میشود که نیر

وی نمایند. ابزار الزم را در اختیار دارند تا از پالیش ها و دایرکتیف های ) ی الملیل پیر ی بتر  هدایات( تکتیگ مطابق با قوانتر

وهای ایاالت متحده / مأموریت حمایت قاطع ناتو گزارش داد  ۲۰۲۰درسال   رویداد که منجر به    ۱۵۹که در مورد  ند  ، نیر

ی الملیل تحقیقات انجام دادند تلف وهای نظایم بتر " و یا دخیل "غیر   رویداد   ۱۰۹. از این تعداد،  ات ملیک منسوب به نیر  معتیر

وهای ائتالف یط   " ارزیانر شد. از مجموع ادعاهای که معتیر ارزیانر  مورد    ۵۰  "رد" شد، درحالیکهساعت  ۷۲بودن نیر "معتیر

وهای ایاالت متحده / مأموریت حمایت قاطع ناتو تأیید شده، هفت مورد بعنوان رویداد های تلفا ت ملیک منسوب به نیر

    هش قابل توجه نفر مجروح( است که یک کا  ۵نفر کشته و    ۲۰نفر تلفات ملیک )  ۲۵مل تعداد  بطور مجمویع شا  شدند که

زارش شده بودند، نشان  تأیید گ  ۲۰۱۹301نفر مجروح( که در سال    ۷۸نفر کشته و    ۱۱۱نفر تلفات ملیک )  ۱۸۹را از تعداد  

وهای ایاالت متحده شش تحقیق همه جانبه را مطابق ب۲۰۲۰میدهد. در سال   اردوی ایاالت متحده بر   ۱۵-۶ه مقررات  ، نیر

 
وری محافظت از افراد ملیک و همچنان گزارش ساال  2019رش  برای جزئیات بیشیر به گزا 299  ( یوناما مراجعه کنید. 2020نۀ )فیر
ما موجود است، و وزارت دفاع ایاالت متحدۀ امریکا، تحکیم  که در فایل یونا  2020جنوری    25ایمیل تیم کاهش تلفات افراد ملیک به یوناما بتاری    خ   300

 . 20(، صفحۀ  2020امنیت و ثبات در افغانستان )ماه جون 
 محافظت از افراد ملیک و گزارش ساالنۀ یوناما مراجعه کنید.  0192برای جزئیات بیشیر به گزارش سال  301
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گرفت انجام داد که با تیم کاهش  صورت    302۲۰۱۹تحقیق که در سال    ۱۴ملیک در مقایسه با  افراد  اساس ادعاهای تلفات  

یک ساخت ملیک  افراد  تلفات   وهای ایاالت متحده / مأموریت حه شد رسی مایت قاطع ناتو تعداد پرداخت های بالعوض را . نیر

گرفت، برمال نکرد. درعوض تذکر داده شد که وزارت صورت    ۲۰۲۰رویداد های تأیید شدۀ تلفات ملیک در سال    که در مقابل

ی نموده و این اطالعات را     بعنوان بخشی از گزارش ساالنه اش در مورد دفاع ایاالت متحده پرداخت های بالعوض را پیگیر

یک ساخته خواهد شد.   ملیک منترسی میکند و گفته شد که اطالعات پسافراد تلفات   از نرسی آن رسی

ی الملیل و آنچه در این گزارش ثبت گردیده، افراد  تفاوت در آمار تلفات   وهای نظایم بتر ی افراد تأیید شده از سوی نیر ملیک بتر

وهای ایاالت متحده از افراد ملیک توضیح داه دلیل تفاوت در معیارها و روش ها، از جمیتواند تا حدی ب ده  مله تعریف نیر

دوستانه  ی الملیل برسی  مطابقت ندارد.   303شود که یوناما اشاره کرده است که با قانون بتر

سودۀ پالیش محافظت از یوناما از نقش مشاور ارشد محافظت اطفال مأموریت قاطع در همکار با حکومت در زمینۀ طرح م

ی  ۲۰۲۰ت امور داخله که در )ماه نوامیر اطفال برای وزار  ۀ کار روی پالیش سکتور امنیتر حکومت  ادام منترسی شد( و همچنتر

 که تا هنوز به شکل مسوده باقر مانده است، قدردانی مینماید.  

ی اقدامانر را که از سوی کشورهای عضو ناتو برای برریس اد ، به و یوناما همچنتر
ی

یژه در عاهای معتیر در مورد جنایات جنگ

ی الملیل کمک به امنیت ) وهای بتر ی ناتو در افغانستان صورت گرفته است و در برخی جریان مأموریت نیر آیساف( به رهیر

مثال،  بطور  مینماید.  یادداشت  نظایم گردید،  وهای  نیر بهبود  برای  پیشنهادات  یا  و  میل  جرایم  تحقیقات  به  منجر    موارد 

وهای د الیا و دولت زیالند جدید انجام شده است. تحقیقات اخیر توسط بازرس کل نیر   304فایع اسیر

 البان  ج. ط
 به شکایات ملیک طالبان در راستای تحقیق و 

ی
ی از تلفات و رسیده گ فت های که از سوی کمیسیون جلوگیر یوناما به پیرسی

از اثر آن تلفات بیشیر به افراد ملیک وارد میگردد و موارد حساس    اقدامات پاسخگونی صورت گرفته، از جمله رویداد های که

 ر اطفال اشاره میکند. در براب استخدام، استفاده و خشونت جنش

ی از تلفات   به شکایات ملیک شانرا بعنوان یک "دیپارمنت فعال برای جلوگیر
ی

ی از تلفات و رسیده گ طالبان کمیسیون جلوگیر

ی  افراد  ر رویداد تلفات  ملیک توصیف مینمایند که ه  ملیک را بطور کامل مورد تحقیق قرار میدهد و از وقوع مجدد آن جلوگیر

گردید، عبارت از بهبود کار از طریق مشوره ایجاد    ۲۰۱۹اپریل    ۲۸  کمیسیون طالبان که بتاری    خ  هدف الیحۀ کاری  305اید."مینم

که در    گردیدند، میباشد. ساختار کمیسیون، همانطوری  ماستخدا  ۲۰۲۰با علما، شیوخ، مفتر ها و افراد مسلیک که در سال  

ح داده شده است، شامل یک رئیس معاون، دفاتر والیتر و یک تعداد از دیپارتمنت ها و کمیته ها، از جمله ، دو  الیحۀ کاری رسی

 میباشد.  306یک "دیپارتمنت تحقیق و تأیید" و یک "دیپارتمنت آگایه دیه و اطالع رسانی عامه" 

 به شکایات  یوناما ب
ی

ی از تلفات و رسیده گ  ۲۰۲۰سال    ن یطملیک طالباافراد  ه کار خود با کمیسیون سیایس و کمیسیون جلوگیر

دوستانه را یک ی الملیل برسی ی الملیل صلیب رسخ ارائه، در تثبیت    ادامه داد، آموزش در مورد تطبیق قانون بتر جا با کمیتۀ بتر

اک و به گفتگوها در مورد حقوق  ده تر مربوط به محافظت از افراد ملیک در افغانستان   قضایا اشیر برسی و موضوعات گسیر

، همۀ این نشست ها با استفاده از فضای مجازی  ۱۹  –ه با توجه به شیوع بیماری همه گیر کووید  اینکادامه داد. مسئله مهمیر  

 صورت گرفت.  

 
 اردوی ایاالت متحده به یوناما افشاء نشد  15- 6رات تعداد مجمویع تلفات ملیک تأیید شده از طریق پروسه های مقر  302
، لطفا به بخش روش تحقی   303 گزارش ویژه یوناما در مورد حمالت هوانی  ق در در ابتدای این گزارش مراجعه کنید. همچنان به  برای معلومات بیشیر

اکتوبر   )ماه  مخدر  مواد  تولید  احتمایل  مراکز  س 2019باالی  دسیر قابل  ذیل  سایت  در  که  کنید:     (  مراجعه  است 
report-iviliansc-of-https://unama.unmissions.org/protection. 

الیا در افغانستان در سایت )   304 وهای دفایع اسیر ( و تحقیق  / gov.auhttps://afghanistaninquiry.defence.به تحقیق بازرس کل نیر
 ( مراجعه کنید. / https://operationburnham.inquiry.govt.nzحکومت ذیالند جدید در مورد عملیات برنهام در سایت )

 (. 2019جوالی  30تلفات ملیک ) 2019رش نیمه سالۀ سال ندای جهاد، گزا 305
 به شکایات )ر طرزالعمل عملیات معیاری برای محافظت افراد ملیک و کمیسیون   ۱ماده   306

ی
 ( که نزد یوناما ثبت یم باشد.  ۲۰۱۹سیدگ

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-report
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ی ا  به شکایات  یوناما همکاری دوامدار، به ویژه در سطح کاری با کمیسیون جلوگیر
ی

ملیک طالبان را افراد  ز تلفات و رسیده گ

ی این کمیسیون،   ات در رهیر مله پاسخ های کتتر منظم از سوی کمیسیون های سیایس و تلفات ملیک  از جحتر در زمان تغیر

ی همکاری در دقیق بودن معلومانر که یو  یک ساخته بود تأیید میکند. چنتر ناما از آن در در مورد قضایای که یوناما با آنها رسی

 با  د که تا زمان نرسی این گزارشمیکن گزارش دیه خود استفاده کرد کمک مثبت نمود. با آنهم، یوناما با نگرانی خاطر نشان  

ی شده بود  ۲۰۲۰قادر نشد تا با رئیس جدید کمیسیون که در ماه سپتامیر  وجود تالشهای مکرر      ، مالقات نماید. تعتر

ملیک پس از وقوع آن را تأیید میکند و در چند موارد طالبان در  افراد  تحقیق در مورد تلفات  یوناما تالشهای کمیسیون برای  

یک ساخته بود، هم در نشست ها و هم بطور تحریری، تأیید نمودند که تلفات  ه قضپاسخ ب افراد ایای که یوناما با آنها رسی

طالبان در   ۲۰۲۰  خاطر نشان میکند که گزارش ساالنۀ  ملیک در نتیجۀ عملیات خود آنها صورت گرفته است. یوناما با نگرانی 

ی اقدامات اتخاذ شده در مورد پاسخگونی را منعکس نکرد و در ت و  ملیک این رویداد ها، تحقیقاافراد  مورد تلفات     همچنتر

ش فعال  نسبت داد. یوناما از کمیسیون جدأ میخواهد تا یک نق  307ملیک را پیوسته به دیگر طرف هاافراد  عوض همه تلفات   

ی از تلفات    308وزش برای کمیسیون نظایمملیک از طریق استفاده از دروس آموخته شده و آمافراد  تری را در راستای جلوگیر

 ایفاء نماید.      

ی سازند که دایرکتیف ها )هدایات( و احکام آ  دوستانه مطابقت  یوناما از طالبان میخواهد تا مطمتر ی الملیل برسی ی بتر نها با قوانتر

ی و خود افراد اشد، هنگام اجرای دایرکتیف ها به اعضای خویش دستور دهند تا از تلفات داشته ب داری نمایند،  ملیک جلوگیر

دوستانه را نقض مینمایند، از جمله کسانی را که حمالت بدون تفکیک و یا حم ی الملیل برسی  را که قانون بتر
الت عمدی را آنهانی

میدهند پاسخگو قرار دهند و یک تعریفی از "افراد ملیک" را که در مطابقت با قانون   در برابر افراد ملیک و اهداف ملیک انجام

ی الملیل برسی  ند.  بتر  دوستانه باشد، به کار گیر

  

 
ی از تلفات ملیک" بتاری    ح )  2020لفات ملیک در سال  طالبان در ویب سایت شان گزارش "ساالنۀ ت 307 ماه دسمیر   31را که از سوی کمیسیون جلوگیر

 گرفته شده است.   http://alemarahenglish.net/?p=41127( تهیه گردیده بود، منترسی نمودند و از سایت 2020
م کمک به قربانیان را بتاری    خ    دیه صورت گرفت، یوناما خاطر نشان کرد کهاگرچه این کار خارج از دورۀ گزارش 308 ی وری    7طالبان یک میکانیر ماه فیر

 تطبیق آن را در گزارش های آیندۀ خود مورد بازنگ 2021
ی

م و چگونگ ی  ری قرار دهد. ایجاد نمود. یوناما در نظر دارد که این میکانیر
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 ۱ضمیمۀ 
ن
 : چهارچوب قانون

الملیل  ی  بتر قانون   ، برسی حقوق  الملیل  ی  بتر ی  قوانتر از  عبارت  است  شده  استفاده  این گزارش  برای  قانونی که  چهارچوب 

د ی الملیل و قطعنامه های مرتبط شورای امنیت سازمان ملل متحد میباشند.. برسی  وستانه، قانون جزای بتر

 طرف های درگبر  مک
 لفیت های قانونن

ی الملیل میان موقفی که   بتر ی های مسلحانۀ غیر ی مسلحانه در افغانستان با یک تعداد از درگیر یوناما دارد اینست که درگیر

وهای مسلح حایم حکومت  ی الملیل حمایت    نیر وهای نظایم بتر وهای میل امنیتر افغانستان که از سوی نیر افغانستان مانند )نیر

دولتر و هممیش دولتر مخالف توصیف میشود. در این وند( و گروه های مسلح مختلف غیر ی میان گروه های مسلح غیر چنتر

ی الملیل بنا وهای نظایم بتر ک حکومت افغانستان و نیر وهای مشیر وهای طرفدار حکومت" یاد میشوند و گروه گزارش نیر م "نیر

دولتر مخالف در داخل افغانستان در این ند. )برای تعریفات گزارش بنام "عنارص مخالف حکومت" یاد میشو   های مسلح غیر

وهای طرفدار حکومت و عنارص مخالف حکومت به فهرست لغات مراجعه کنید(.   نیر

ی مسلحانه،   ی الملیل و گروه های مسلح همه طرف های ذیدخل در درگیر وهای نظایم بتر وهای مسلح افغانستان، نیر یعتی نیر

ی  ، طبق قوانتر دولتر ی الملیل مکلفیت های مشخض در مورد محافغیر  ظت از افراد ملیک دارند. بتر

انون  أکید میکند که برای همه کشور ها مهم است تا نورم های مربوط به ق( شورای امنیت ت۲۰۰۰)   ۱۳۲۵قطعنامۀ شمارۀ  

ان بطور کامل ت ی الملیل حقوق برسی را در مورد زنان و دخیر دوستانه و قانون بتر ی الملیل برسی طبیق نمایند و اقدامات خاص را بتر

ی مسلحانه   برای محافظت  اتخاذ نمایند.  309از آنها در برابر خشونت مبتتی برجنسیت در جریان درگیر

 

دوستانه۱) ن الملیل بشر  ( مکلفیت ها تحت قانون بتر

ی الملیل، مادۀ دریک در  بتر ی مسلحانۀ غیر ی میکند    ۳گیر ک کنوانسیون ژنیو حداقل معیارها را تعتر
ی یک در مشیر ی، که طرفتر گیر

دولتر آنرا رعایت نمایند. برعالوه، درصورت لزوم، احکام پروتوکول  بشمول بازیگران دولتر  که    ۱۹۷۷سال    در  ۲الحاقر   و غیر

ی بخشی افغانستان یک عضو آن است ی   310از چهارچوب قانونی   ، نیر وهای نظایم بتر حاکم است. تمام کشور هانی که به نیر

ژنیو اند. درحالیکه همه کشورهای کمک   ۱۹۴۹ک میکنند، امضا کننده گان چهار کنوانسیون سال  الملیل در افغانستان کم

و امضا کننده گان پروتوکول الحاقر  ی الملیل    انونق  عرقی   رعایت مقرراتنمیباشند، اما همۀ آنها به    ۱۹۷۷سال  در    ۲کنندۀ نیر بتر

الملیل ی  بتر غیر  مسلحانۀ  های  ی  درگیر دوستانه که  اج  311برسی های  قابل  ی  درگیر  که 
عرقی ی  قوانتر میباشند.  مکلف  است  را 

، اعم از یک کشور و یا   مسلحانه میان کشور ها و گروه های مسلح مخالف را تنظیم میکند در مورد همه طرف های درگیر

 مخالف قابل اجرا است.  یک گروه مسلح 

 
ی  1325 )2000  309 ،   / 2009( 1888S / RES /   ،) 2009( 1889S / S / RE  ،) 2010( 1960S / RES (،  / 1820S / RES )2008 ((. همچنتر

S / RES / 2106 (2013)   ،S / RES   / .ی ببینید  S / RES / 2242 (2015 .)( و  2013)  2122را نیر
 نافذ گردید.  2009دیسامیر   24تاری    خ توشیح نمود. این پروتوکل ب 2009نوامیر  10را بتاری    خ   7719افغانستان پرتوکول الحاقر دوم سال   310
ی الملیل عرقی است که ای 311 در  االت متحده پروتوکول اضاقی دوم را امضاء، اما توشیح نکرده است. با آنهم این کشور متعهد به نورم های قانون بتر

 ه است. احکام پروتوکول های اضاقی دوم منعکس شد
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ک خشونت علی  ۳مادۀ    و افراد، بشمول قتلمشیر
ی

حمانه و شکنجه، گروگان    ،عضای بدنقطع  ا  ،  312ۀ زنده گ رفتارهای بیر

ی و همچنان هتک حرمت و اعدام های فرا قضانی  کت   313گیر را در هر زمان و در هر مکان در برابر اشخایص که هیچگونه رسی

ی ها ندارند،  بشمول افراد ملیک رصیحأ منع قرار میدهد.   فعال در درگیر

ی الملیل   ی درگیر مطابق به قانون بتر دوستانه، طرفتر ی طرح عملیات نظایم رعایت   برسی مکلف اند تا اصول کلیدی ذیل را حتر

 نمایند: 

 

ی درگیر باید همیشه می  تفکیک:  ند و طرفتر ی ترتیب افراد ملیک نباید مورد حمله قرار گیر ان افراد ملیک و  مردم ملیک و به همتر

ی درگیر می  و اهداف ملیک از یک طرف و جنگجویان خواهد تا میان افراد ملیکجنگجویان تفکیک قایل شوند. این اصول از طرفتر

و اهداف نظایم از طرف دیگر تفکیک قایل شوند. حمالت رصف در برابر جنگجویان و اهداف نظایم صورت گرفته میتواند.  

 ( از لحاظ۱)یعتی اینکه    ترکیتر را دارا باشد،  اختمان هدف نظایم تلفر شده بتواند، باید دو معیار برای اینکه یک هدف و یا س

ی بردن، تضف و یا خنتر سازی   (۲)"ماهیت، موقعیت، مقصد استفادۀ آن یک کمک مؤثری به عملیات نظایم کند"، و   "از بتر

ایط حاکم در آن زمان یک منفعت قطیع      314نظایم باشد." کامل و یا قسیم هدف در رسی

 ا "حمله در برابر یک هدف نظایم که ممکن است باتناسب:  
ی

ی زنده گ ی رفتر فراد ملیک، مجروح شدن افراد ملیک،  عث از بتر

آسیب رساندن به اهداف ملیک، و یا ترکیتر از هر دو گردد که در مقایسه با منفعت پیش بیتی شدۀ عیتی و مستقیم نظایم 

   315بیشیر باشد، ممنوع است."

برخوردار    316نظایم  خطرات نایسی از عملیات های  افراد ملیک از محافظت کیل در برابر اقدامات احتیایط در جریان حمله:  

اند." "در جریان راه اندازی عملیات های نظایم باید سیع دوامدار بعمل آید تا مصئونیت مردم ملیک، افراد و اهداف ملیک 

ی شود" و کلیه اقدامات احتیایط ممک ی  تأمتر ی رفتر ی از، و در هر صورت بخاطر به حداقل رساندن از بتر ن "به هدف جلوگیر

 افراد ملیک، مج
ی

   رویدست گرفته شود.   317افراد ملیک و صدمه رساندن به اهداف ملیک" روح شدنزنده گ

ن الملیل حقوق بشر  ۲)   ( مکلفیت ها تحت قانون بتر

ی الملیل حقوق برسی هم در زمان صلح و هم در   دوستانه قانون بتر ی الملیل برسی ی های مسلحانه توأم با قانون بتر جریان درگیر

ه قابل اجرأ میباشد. بدین ترتیب، کشور ها باید به مکلفیت های خویش تحت قانون ت کنندبطور متقابال متمم کننده و تقوی

ام بگذارند. ب ی الملیل حقوق برسی درخصوص افراد در داخل قلمرو ویا تحت قیمومیت آنها احیر دولتر بتر رعالوه، بازیگران غیر

ول کامل بر یک قلمرو دارند و فعالیت های مشابه دولت دارند، ب  رم های حقوق برسی را رعایت نمایند.  اید نو که کنیر

 
ی مسلحانۀ جا 312 مندانه، حمالت انتحاری و اشیای انفجاری جاسازی  ری تحت انواع تکتیک ها، از جمله قتل هدف یوناما افراد ملیک را که در درگیر

 طبق اساسنامۀ محکمۀ جرایم  
ی

ی الملیل و /  شده کشته و مجروح میشوند ثبت میکند. با انجام این کار، یوناما اقدامات ادعانی مستند به جرایم جنگ بتر
ی الملیل عرقی    قتل طبق ماده  از جمله جنا  -یا قانون بتر

ی
ی افراد ملیک که در جریان  )ج( )ط( اساسنام  8یت جنگ ی الملیل و همچنتر ۀ محکمۀ جرایم بتر

دوستانه را نقض نکنند ثبت نمود. یوناما مرگ و جرا ی الملیل برسی نظایم مرتبط خصومت ها کشته و مجروح شده اند و ممکن است قانون بتر حات غیر
ی را از جرایم جنانی داخیل   ب و جرح توسط یک بازیگر  با درگیر ی مسلحانه تشخیص یم دهد. حوادث  مانند قتل یا رصی خصویص خارج از زمینه درگیر

ی مسلحانه جاری در این گزارش گنجانده نشده است.   فاقد پیوند الزم با درگیر
ک کنوانسیون ژینو    3ماده   313 ی الملیل قابل اجرا است. "در مو   4919آگست    12مشیر ی هانی غیر بتر ی  دردرگیر ی مسلحانه که دارای ماهیت بتر رد درگیر
ی ملزم به اعمال حداقل مقررات زیر هستند:  ا ی درگیر ( افرادی  1) لملیل نباشد و در قلمرو یگ از طرف های قرارداد کننده اتفاق بیفتد، هر یک از طرفتر

ی ها یا خصومت ها م وهای مسلح که اسلحهکه در درگیر ی گذاشته و افرادی که به    شارکت فعال ندارند از جمله اعضای نیر علت بیماری  خود را به زمتر
ایط و بدون هرگونه تبعیض از قبیل نژاد، رنگ، مذهب و ی ی خارج شده اند، باید در هر رسی ا باور،  ، زخم ، بازداشت یا هر علت دیگری از صحنۀ درگیر

د. برایجنسیت، تولد و یا هر م  صورت گیر
و مکان در مورد افراد فوق  این منظور، عملکرد های ذیل در هر زمان    عیار مشابه دیگر با آنها برخورد انسانی

ی  و افراد ، به ویژه انواع قتل ها، قطع اعضاء، برخورد ظالمانه و شکنجه )ب( گروگان گیر
ی

، ج( خشم  الذکر ممنوع میباشد:  )الف( خشونت علیۀ زندگ
، د( صدور احكادر برا ی آمیر ذیصالح و کلیه ضمانت های قضانی    م و اجراي اعدامها بدون صدور حکم از سویبر کرامت شخض، به ویژه برخورد تحقیر

وی پنداشته میشوند."     که از سوی مردم متمدن رصی
دوستانۀ کم2، فقرۀ ) 13پروتوکول های اضاقی دوم، مادۀ   314 ی الملیل عرقی و برسی ی الملیل صلیب رسخ، قاعدۀ  (، مطالعۀ قانون بتر . همچنان به  1یتۀ بتر

ی الملیل عرقی کمتیۀ ب 24-1قواعد   ی الملیل صلیب رسخ مراجعه کنید. مطالعۀ قانون بتر  تر
ی الملیل صلیب رسخ مراجعه کنید. 14به قاعد،  315 دوستانۀ کمیتۀ بتر ی الملیل عرقی و برسی   ، مطالعۀ قانون بتر
دوست15(، قاعدۀ  1)، فقرۀ 13پروتوکول اضاقی دوم، مادۀ   316 ی الملیل عرقی و برسی ی الملیل صلیب رسخ.   ، مطالعۀ قانون بتر  انۀ کمیتۀ بتر
ی الملیل صلیب رسخ. 21ایل  15عد قوا 317 دوستانۀ کمیتۀ بتر ی الملیل عرقی و برسی  ، مطالعۀ قانون بتر
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 حکومت افغانستان

ی الملیل حقوق ی الملیل حقوق مدنی و سیایس را   318افغانستان عضویت تعداد زیادی از معاهدات بتر ، منجمله میثاق بتر برسی

ی همه افراد در داخل قلمرو و یا تحت قیمومیت اش محافدا  ظت کند. رد که حکومت را مکلف میسازد تا از حقوق برسی

، کشورها باید در مورد استفاده از  ی الملیل حقوق برسی وی  مطابق به قانون بتر ژه آنهانی  شان، به وی  319مهلک توسط مأمورین  نیر

وی از آن که مسئوولیت تنفیذ قانون را بعهده دارند، تحقی ق نمایند. این وظیفه توأم با مسئوولیت بالقوه نسبت به عدم پیر

 از تعهد برای محافظت از  
ی

ی تحقیقات    320حق زنده گ نایسی میشود. برای اینکه تحقیقات از سوی کشورها مؤثر باشد، چنتر

دولت برای تحقیق در   باشد. وظیفۀ یک322و قابل نظارت از سوی عام مردم    321نه، مستقل باید بموقع، همه جانبه، بیطرفا

ی مسلحانه   فاق میافتد، قابل اجرا میباشد.  ات 323همه زمینه های تنفیذ قانون، منجمله مواردی که در جریان درگیر

ن الملیل   وهای نظایم بتر  نبر

ی الملیل که در افغانستان   وهای نظایم بتر ی دارند که بطور خارج  نیر ی حقوق برسی ی  مکلفیت های معتر از  فعالیت مینمایند نیر

ی همه افرادی تحت سلطه و یا عمال تحت ک ول شانرا، از جمله قلمرو اعمال میشوند. بطور مثال، کشورها باید حقوق برسی نیر

، مصئونیت در برابر شکنجه و یا بدرفتاری و محافظت در برابر بازداشت خود 
ی

 324رسانه، حتر اگر در قلمرو آنها حق زنده گ

ی نمایند. ای ی الملیل و  واقع نباشد، رعایت و تأمتر وهای نظایم بتر ول نیر
ن شامل افرادی است که ممکن است عمال تحت کنیر

ند.  یا سایر بازیگران ب ی الملیل فعال در عملیات های نظایم در افغانستان قرار بگیر  تر

 

 

 
ی الملیل   318 ی ذیل را دارد: میثاق بتر ی الملیل حقوق  افغانستان عضویت معاهدات و کنوانسیون های حقوق برسی حقوق مدنی و سیایس، میثاق بتر

الملیل در  ی  بتر ، کنوانسیون 
ی

تبعیض علیه زنان،    اقتصادی، اجتمایع و فرهنگ انواع اشکال ضد جنایت نژادی، کنوانسیون رفع هرگونه  مورد حذف 
. کنوانسی  کنوانسیون ی آمیر  و تحقیر

انسانی حمانه ، غیر ون حقوق اطفال، پروتوکول اختیاری کنوانسیون ضد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات های بیر
ی در  حقوق اطفال در مورد فروش کودکان، تن فرویسی اطفال و   پورنوگراقی اطفال. پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق اطفال در مورد دخیل ساختر

ی   ذیل  درگیر سایت  ویب  به  توشیح  تاری    خ  دریافت  جهت   . ی معلولتر حقوق  کنوانسیون  و  مسلحانه،  های 
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/TreatyBodyExternal/Treaty.aspx؟Country       خ آخرین مراجعه به سایت،  مراجعه کنید. تاری

 .   2020جنوری   23
ی به بندهای  13( ،  2019)  36(، نظر عمویم شماره  UNHRCحد ) کمیته حقوق برسی کمیشیی عایل حقوق برسی ملل مت 319 اصول    17و    10،    9: همچنتر
، خودرسانه و بدون محسا ی و تحقیق مؤثر در مورد اعدام های فرا قانونی که توسط    1989ماه یم    24اکمه و که در  زمان ملل متحد در مورد جلوگیر

ی به قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمویم سازمان    شورای اقتصادی و اجتمایع تصویب شده  65/ 1989قطعنامۀ   است، مراجعه کنید. همچنتر
ی الملیل حقملل متح ی الملیل که از همه طرف ها میخواهد تا قانون بتر ی های مسلحانه غیر بتر   وق برسی را رعایت نمایند، مراجعه کنید. د در مورد درگیر

، قضیۀ مک کان ،  4( ،  1982)  6ویم شماره  ، نظر عمUNHRC:  15( ،  2004)  31نظر عمویم شماره   320 : محکمۀ حقوق  169: محکمۀ حقوق برسی

، قضیۀ    علیۀ ترکیه، قضیۀ شماره  86کایا،  برسی
ی

، عیسایوفه علیۀ  86،    82بند  ،  1998جوالی    28، فیصلۀ  94/ 23818: محکمۀ حقوق برسی اروپا، ارگ
وری    24، فیصلۀ  00/ 57950روسیه، درخواست شماره     47، قضیۀ الیاندرا،    IACiHR،  244، قضیۀ ایبیال،  IACiHR؛  5-224،  9-208، §§  2005فیر

IACiHPRقضیۀ آ ،  ،  . 22زادی های مدنی
، قضیۀ اوزکان،  ، محکم412، قضیۀ ابیال )التبالدا(، IACiHR 28(،  2019)  36نظر عمویم شماره  321 ، ارهان علیۀ ترکیه،  ECHHR 184ۀ حقوق برسی

، قضیۀ ایسایوا ایتال،  335، §  2002جون    18  ، فیصلۀ مؤرخ94/ 25656قضیۀ شماره   ، 11-210، محکمۀ حقوق برسی قضیۀ   ، محکمۀ حقوق برسی
 مک کان. 

  ۲۱۳؛ قضیه ۱۸۷؛ قضیه اوزکان، ۱۰۸،  ۲۰۰۱ یم  ۴، فیصله مورخ  ۲۴۷۴۶/ ۹۴ی هگ جوردن در مقابل انگلستان، درخواست شماره  قضیه   322
رین نقض  آیسایفا. همچنان، به اصول و ر  ۲۱۴آیسایفا؛ قضیه  ان خساره برای متضی یس به غرامت و جیر امون حقوق دسیر هنمود های اسایس پیر

ی الملیل و نقضجدی   س بو  قانون حقوق برسی بتر ی الملیل که در لینک ذیل قابل دسیر دوستانه بتر   ۲۷ده و آخرین بار به تاری    خ جدی حقوق برسی
 به آن مراجعه شده بود، مراجعه شود:    ۲۰۲۰جنوری 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx  
ی به  64(،  2019)  36اره  نظر عمویم شم 323 ، مندرج در گزارش    63-57، "تشخیص اجرای قانون از رفتارهای خصمانه" ، ص  C. Droege، همچنتر

و ، سوئیس نشست تخصض "عوامل شیمیانی معلول کننده" ، اجرای قانون ، قانو  ن حقوق برسی و چشم اندازهای سیاست ، برگزار شده در مونیر
در:    2012اپریل    24-26  ،http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf    یس آخرین دسیر ی  جنور   27، 

ی تنفیذ قانون و رفتاری های خصمانه از نظر مفهوم و اصطا   2020 الملیل عملیات نظایم  ؛ نیلز ملزر، "فرق بتر ی  ک"، در کتاب راهنمای قانون بتر
 . 44-43( ، ص  2010)آکسفورد: انتشارات دانشگاه آکسفورد ، 

- 14، بندها     / 2CAT / C / USA / CO؛  113و    111دها.  پیامدهای حقوقر ساخت دیوار ، بن  10( ، پاراگراف  2004)  31نظر عمویم شماره   324
د  ، گزارش کمیشیی عایل حقوق برسی سازمان ملل متح OHCHR؛ 14، بند   CCPR / C / GBR / CO / 6؛  9بند ،  CCPR / C / USA / CO / 4؛ 15

 سیستم قضانی ، 
ی

 . 20، بند.  A / HRC / 43/35درباره یکپارچگ

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx
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دولن    حگروه های مسل   غبر

ی الملیل   دولتر از جمله گروه های مسلح، عضویت میثاق های بتر حقوق برسی را بدست آورده نمیتوانند،  درحالیکه بازیگران غیر

الملیل عرقی   ی  به قانون بتر ، مانند  از مکلفیت های حقوق برسی اما مطابق  دولتر بازیگران غیر ی مستثتی قرار داده نمیشوند. 

ی افراد تحت  ، در جانی که وظایف مشابه حک325طالبان  ول شان اعمال مینمایند و حقوق برسی ومت را در قلمرو تحت کنیر

ول شان ی الملیل میگردند.  کنیر  را متأثر میسازد، بطور فزاینده ای مؤظف به یک سلسله مکلفیت های حقوق برسی بتر

 

ن الملیل . (۳)   مکلفیت های تحت قانون جرایم بتر

یت و نسل کشی افغانستان مسئوولیت اولیۀ تحقیق و   ، جنایات علیۀ برسی
ی

ی الملیل، یعتی جنایات جنگ  جرایم بتر
پیگرد قانونی

مۀ  اش صورت گرفته است، بعهده دارد. افغانستان عضویت اساسنامۀ روم محک  326ا میشود در حوزۀ تحت حاکمیترا که ادع

ی الملیل را در سال   واند و یا به اعمال صالحیت خود در مورد . درنتیجه، تا آنجانی که افغانستان نتکسب کرد   ۲۰۰۳جرایم بتر

ی ال ی الملیل متمایل نباشد، محکمۀ جرایم بتر ملیل ممکن است صالحیت خود را مطابق به اساسنامۀ روم در مورد جرایم بتر

 مرتکب گردیده اند، اعمال کند.  327جراییم که ادعا شده در افغانستان

ی  ۲۰۱۷نوامیر    ۲۰بتاری    خ   ۀ روم به محکمه ارائه  اساسنام  ۱۵الملیل درخواستر را مطابق به مادۀ  ، سارنوال محکمۀ جرایم بتر

وهای افغان و   کرد و خواستار اجازه برای  این محکمه که توسط طالبان، نیر
آغاز تحقیق در مورد جرایم تحت حوزۀ قضانی

ی های مسلحانه در افغانستان ایاالت م بدینسو تحت    ۲۰۰۶ارتکاب یافته، گردید. وضعیت از سال    328تحده در جریان درگیر

وهای ح برریس ابتدانی سارنوایل قرار   ی  گرفت تا مشخص شود که آیا عملکرد نیر وهای خارخر و همچنتر کومت افغانستان و نیر

وهای مخالف حکومت پس از اول ماه یم   یت شده میتواند و یمنجر به ج  ۲۰۰۳نیر  و جنایات علیۀ برسی
ی

. در  نایات جنگ اخیر

ی مسلحانه در افغانستان مرتبط است ویا در  ی برریس گردید که آیا جنایات ادعاشده به درگیر  همچنتر
برریس های مقدمانر

 . بدینسو ارتکاب یافته اند ۲۰۰۲رو کشورهای دیگر عضو اساسنامه از اول ماه جوایل قلم

یت و جنایات در درخواست به م حکمه، سارنوال استدالل نمود که یک اساس منطفر وجود دارد که باور کرد جنایات علیۀ برسی

وهای ا  توسط نیر
ی

 توسط طالبان و شبکۀ حقانی وابستۀ به آنها، جنایات جنگ
ی

منیتر میل افغانستان، به و یژه اعضای جنگ

و   افغانستان  میل  پولیس  و  میل  امنیت  جریاست  جنایات  در همچنان  متحده  ایاالت  مسلح  وهای  نیر اعضای  توسط   
ی

نگ

افغانستان و ادارۀ مرکزی استخبارات امریکا در زندان های مخفی در قلمرو سایر کشور های عضو اساسنامۀ روم اصوال در 

 گرفته بود.  صورت    329۲۰۰۴ - ۲۰۰۳جریان سالهای  

ی الملیل ب، دیوان ابتدائیۀ محکمۀ جر ۲۰۱۹اپریل    ۱۲بتاری    خ   اوجود تأیید تکمیل بودن معیار های حوزۀ قضانی و پذیرش، ایم بتر

به نگرانی ها در مورد "فضای سیایس مرتبط در   باتوجه  اتفاق آراء رد کرد.  به  درخواست سارنوال مبتی بر آغاز تحقیق را 

اشت چالش همچنان بادرنظرد  انستان و کشور های کلیدی"، فضای سیایس پیچیده و ناثبات و امکان سنیحر تحقیقات و افغ

ی نمیکند. بتاری    خ   ، ادارۀ ۲۰۱۹جون    ۷های عدم همکاری دولت، قضات تصمیم گرفتند که تحقیق "منافع عدالت" را تأمتر

پتامیر منظور شد. دیوان س  ۱۷که از سوی دیوان ابتدائیه بتاری    خ  سارنوایل درخواست تجدید نظر در مورد این تصمیم را کرد  

 گزار کرد.     بر  ۲۰۱۹دیسامیر  ۶ – ۴ماعیه را بتاری    خ استیناف جلسۀ است

 
 در مورد پاسخگونی در رسیالنکا ،   325

مراجعه   188، بند  2011مارچ    31به گزارش رسمنشی سازمان ملل متحد، گزارش هیئت کارشناسان رسمنشی
ی به گزارش کمیسیون  ی الملیل برای تحقیق در مورد همه ادعا کنید. همچنتر یه عرنر لیتر تحقیق بتر  در جاماحیر

ی الملل حقوق برسی های نقض قانون بتر
A / HRC / 17/44   ،1    در جمهوری عرنر   2011جون 

ی الملیل در مورد وضعیت حقوق برسی  A سوریه ،  مراجعه کنید. گزارش کمیسیون تحقیق بتر
/ HRC / 19/69    .مأموریت سا  106، بند( زمان ملل در جمهوری سودان جنونرUNMISS در ، )  ، گزارش حقوق برسی : ی در سودان جنونر مه    8گیر

 مراجعه کنید.  18، بند.   2014
ی الملیل مراجعه کنید. همچنان به قاعدۀ    17،  1به مقدمه و ماده های   326 ی ،  158اساسنامۀ محکمۀ جرایم بتر  کمتیۀ بتر

ی الملیل عرقی مطالعۀ قانون بتر
 لیب رسخ مراجعه کنید. الملیل ص 

ی الملیل.  17ایل   12،  1ماده های  327  اساسنامۀ محکمه جرایم بتر
 ید. مراجعه کن  afghan-stat-otp-171120em.aspx?name=cpi.int//Pages/it-https://www.icc به ویب سایت   328
 به ویب سایت های ذیل مراجعه شود:   329

https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh  
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-7-Red.  

https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afghan
https://www.icc-cpi.int/Pages/item.aspx?name=171120-otp-stat-afgh
https://www.icc-cpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-7-Red
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، دیوان استیناف تصمیم گرفت تا به سارنوال اجازه دهد که تحقیق را آغاز نماید و حکیم را صادر کرد  ۲۰۲۰مارچ    ۵بتاری    خ  

بتدائیه اشتبایه  . دیوان استیناف دریافت که دیوان ادیوان ابتدانی تعدیل شد   ۲۰۱۹اپریل    ۱۲مؤرخ    که به اساس آن فیصلۀ

، مرتکب شده بود و خاطرنشان کرد که  را مبتی براینکه آیا "منافع عدالت" اجازه خواهد داد تا این تحقیقات آغاز شود یاخیر

سد  تنها عوامیل که باید مدنظر گرفته میشد این بود که آیا   مبنای واقیع معقول به انجام این کار وجود دارد و آیا به نظر میر

 ضانی محکمه قرار داشته باشند.  حتمایل در حوزۀ ق که قضایای ا

دولتر بعنوان نقض شدید مادۀ   ی مسلحانۀ غیر  در درگیر
ی

ی و عرف قابل اجرا در در   ۳جنایات جنگ ک و سایر قوانتر
ی مشیر گیر

الملیل ی  با افرادی که در خصومت ه مسلحانه که ماهیت بتر ، در رابطه 
ی

ا  نداشته باشد، تعریف شده است. جنایات جنگ

کت نمیکنند و   و شخص، از جمله    رسی
ی

همچنان جنگجویانی که از صف جنگ خارج میشوند، شامل خشونت در برابر زنده گ

کت نمیکنند،  330قتل و حمالت عمدی علیۀ مردم ملیک و یا افراد ملیک که در خصومت ها   میباشد. رسی

 

ی در اف ی الملیل طرف درگیر وهای نظایم بتر وهای نظایم آنها در میان نیر ی موظفند جنایات  کشورهانی که نیر غانستان هستند نیر

 ، مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند. ارتکاب یافته باشد  331آنها در افغانستان اتباع ادعانی را که ممکن است توسط 

 

  

 
ی الملیل ۸( ماده  ۲بند )ج( و )ه( فقره ) 330 ی الملیل آی یس آر یس.    ۱۵۶؛ قاعده  اساسنامۀ محکمه جرایم بتر دوستانه بتر  قانون عرقی برسی
ی عرقی موظف اند که در هرصف ن 331 ، همه آنها طبق قوانتر نگام فعالیت در قلمرو  ظر از اینکه کشورها عضو اساسنامه روم هستند ویاخیر

دوستانه را  ی الملیل برسی ی الملیل حقوق برسی و قانون بتر مطالعۀ   158،  157،  144مورد تحقیق قرار دهند. به قواعد افغانستان نقض جدی قانون بتر
ی الملیل ی الملیل صلیب رسخ مراجعه کنید. قانون بتر  کمتیۀ بتر

  عرقی
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 درگبر  : طرف های عمدۀ۲ ضمیمۀ
وهای طرفدار حکومت   نبر

وها که شامل، اما محدود به اینها نمیباشند، عبارتند از ن وهای رسحدی افغانستان،  این نیر وهای میل امنیتر افغانستان، )نیر یر

وهای منطقه ای افغانست  محیل  پولیس    ان، پولیس میل افغانستان، ریاست امنیت میل(،افغانستان، اردوی میل افغانستان، نیر

وهای عملیات های ویژه و سایر نها ی الملیل، بشمول نیر وهای نظایم بتر  د های خارخر میباشد.    گروه های طرفدار حکومت و نیر

 

وهای میل امنین  افغانستان   نبر

وهای کمگ آن مانند   وهای امنیتر حکومت از جمله اردوی میل افغانستان )و نیر وهای میل امنیتر افغانستان از همه نیر نیر

افغانستان  ن میل  اردوی  و  افغانستان  هوانی  وی  ریاس   –یر افغانستان،  وهای خاص  نیر ای(،  منطقه  وهای  میل  نیر امنیت  ت 

افغانستان( که دار  امنیت حکومت  پولیس )استخبارات و  اک میکنند(،  وهای خاص که در عملیات های نظایم اشیر نیر ای 

وهای نظم عا وهای رسحدی افغانستان تشکیل شده است. محیل افغانستان، پولیس میل افغانستان، نیر  مۀ افغانستان و نیر

ذ قانون اند و در برخی  ی آنها را وزارت امور داخله بعهده دارد، مرجع اولیۀ تنفیپولیس میل افغانستان که مسئوولیت رهیر 

ند. پولیس محیل افغانستان در سال   ی سهم میگیر را بعنوان بخشی از    ایجاد شد تا ظرفیت پولیس  ۲۰۱۰موارد در جنگ ها نیر

وها  د. اگرچه ظاهرآ این نیر از طریق پولیس میل افغانستان به وزارت داخله    تالشهای مبارزه در برابر شورشیان در محل بلند بیر

و های مسلح افغانستان بشمار  گزارش میده  ند، اما به دلیل وظایف محاربوی آنها، پولیس محیل افغانستان عمال بخشی از نیر

وند. پس   وهای میل امنیتر افغانستان،   ۲۰۱۷  از عمیل شدن اصالحات در سکتور امنیتر تحت چهارچوبمیر   نقشۀ راه نیر

از وزارت امور داخله به وزارت دفاع منتقل   ۲۰۱۸در سال  پولیس رسحدی افغانستان و پولیس میل نظم عامۀ افغانستان  

بتاری    خ   افغانستان  پولیس محیل  مایل  تمویل  اینکه  از  پولیس محیل ۲۰۲۰سپتامیر    ۳۰شدند. پس  وهای  نیر یافت،  پایان   ،

وها به اردوی میل افغانستان  افغانستان بطور رسیم منحل شد و اکیر اعضای این   وهای منطقه ای و یا    –نیر پولیس میل نیر

 افغانستان جذب گردیدند.  

 

ن الملیل   وهای نظایم بتر  نبر

ی الملیل۲۰۱۵بتاری    خ اول جنوری   وهای بتر کمک به امنیت )آیساف( پیمان اتالنتیک شمایل )ناتو( در افغانستان    ، مأموریت نیر

دن مسئوولیت های امن وهای میل امنیتر افغانستان در ماه دیسامیر  پس از سیی ی غیر محاربوی آن  ۲۰۱۴یتر به نیر ، به جانشتر

آیس وهای  نیر یافت. برخالف  انتقال  از سوی شورایعتی مأموریت حمایت قاطع  امنیت ملل متحد اف که مأموریت آن  ی 

و   حضور نیر
ی

در کابل   ۲۰۱۴سپتامیر    ۳۰ها که بتاری    خ  تصویب گردید، بنیاد قانونی مأموریت حمایت قاطع را توافقنامۀ چگونگ

بتاری    خ   امضا رسید و    ل، سا۲۱۸۹پارلمان تصویب گردید، تشکیل میدهد. قطعنامۀ شماره  از سوی    ۲۰۱۴نوامیر    ۲۷به 

مۀ دوجانبه میان افغانستان و ناتو برای ایجاد حمایت قاطع استقبال کرد. حمایت  د از توافقناشورای امنیت ملل متح  (۲۰۱۴)

وهای میل امنیتر افغانستان است.  قاطع  محاربوی است که هدف آن آموزش، کمک و مشوره دیه به نیر     یک مأموریت غیر

 

و که یک بخش   ۰۰۰،۱۶یبأ از  ، مأموریت حمایت قاطع تقر ۲۰۱۹از سال   وهای امریکانی اند، تشکیل شده   نیر اعظم آن نیر

بتاری    خ   را  توافقنامۀ  ایاالت متحده و طالبان  وری    ۲۹است.  به خروج   ۲۰۲۰فیر وط  پالنهای مرسی نمودند که شامل  امضا 

وهای امریکانی در مدت  ی االفغانی بود  ۱۴نیر  . ماه و آغاز مذاکرات صلح بتر

آغاز   از  بتاری    خپس  از جمهوری اسالیم    ۲۰۲۰پتامیر  س  ۱۲  رسیم مذاکرات   
ی

نماینده گ به  میان هیئت های مذاکره کننده 

وهای خود را در حمایت از افغانستان و طالبان در دوحه نا تو در افغانستان اعالن کرد که "متحدین این سازمان حضور نیر

ی زمان به آموزش و تمو  وها و ادارات امنیتر افغانسپروسۀ صلح تنظیم خواهد کرد و درعتر تان" متعهد میماند. از ماه  یل نیر

کشور عضو و متحدین ناتو بوده و    ۳۷ایل    ۳۶  نفر رسباز از   ۱۰، ۵۰۰، مأموریت حمایت قاطع متشکل از حدود  ۲۰۲۰نوامیر  

است که زون پایتخت   پنج فرماندیه زون آموزش، کمک و مشوره دیه با ایاالت متحده، آلمان، ایتالیا و ترکیه تنظیم شده  به
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ق را )ایاالت متحده(، زون جنوب را )ایاالت متحده(، و زون غرب را )ایرا )ترکیه(، ز  ی ون شمال را )آلمان(، زون رسی تالیا( رهیر

 میکنند. 

نوامیر   ماه  از  ایاالت متحده،  وهای  از حدود  ۲۰۲۰نیر قاطع و عملیات    ۵۰۰،۴، متشکل  به مأموریت حمایت  رسباز کمگ 

وهای اش را در افغانستان ایل  ۲۰۲۰میر  نوا  ۱۸از آزادی میباشند. بتاری    خ    پاسداری ، ایاالت متحده اعالن کرد که تعداد نیر

وهای ایاالت متحده که در عملیات پاسداری از آزادی سهیم  ۵۰۰،۲به  ۲۰۲۱اواسط ماه جنوری  نفر کاهش خواهد داد. نیر

االت متحده، روی عملیات های مبارزه  میان افغانستان و ای  ۲۰۱۴نبه سال  اند، مطابق به توافقنامۀ همکاریهای امنیتر دوجا

ی فعالیت علیۀ تروریزم تمرکز مینمایند. قوماندان مأموریت حمایت قاطع    در افغانستان نیر
وهای امریکانی بعنوان قوماندان نیر

 مینماید، باوجودیکه فرماندیه این دو مجزا از یدیگر اند.  

 حکومت   گروه های مسلح طرفدار 

ی علیۀ گروه های مسلح مخالف  گروه های مسلح طرفدار حکو  دولتر تنظیم شده اند و در درگیر ی مسلح غیر مت بشکل فعالتر

ی افغانستان از بنیاد قانونی برخوردار نیستند. این گروه سهیم اند. ا وهای دولتر فرق دارند و مطابق به قوانتر ین گروه ها از نیر

ش میل ی وهای مستقر در پکتیکا ، ابتکار دفایع متمرکز در محل، نیر ها شامل جنبش های خیر وهای محافظت خوست و نیر

ق افغانستان بنام وها در جنوبرسی وها بنام "قطعۀ   میباشند که این نیر " یاد میشوند. به گفتۀ منابع، این نیر ی وهای شاهتر "نیر

و ممکن است۹۰۴ مینمایند  فعالیت  پکتیکا  ارگون، والیت  در ولسوایل   " ی از "کمپ شاهتر است که خارج  ی مشهور  نیر با    " 

وهای میل امنیتر افغانستان و  وهای خاص امنیت میل ارتباط داشته باشند. با آنهم، اعضای نیر مقامات حکومت نخواستند   نیر

ی نبودند.    ویا قادر به ارائه وضاحت بیشیر در مورد ساختار ف وهای شاهتر  رماندیه نیر

 

 عنارص مخالف حکومت  

و هچن اعضای "طالبان"  در عنارص مخالف حکومت شامل  یافته هستند که  دولتر سازمان  ی سایر گروه های مسلح غیر تر

وهای طرفدار ح ی ها در برابر نیر ی طالبان فعالیت نموده و تا حدی زیدرگیر ادی کومت از جمله شبکۀ حقانی که )تحت رهیر

وی میکند(، القاعده، نهضت اسالیم ازبکستان، اتحادیۀ جهاد اسال  یم، لشکر طیبه، جیش از پالیش ها و دستورات طالبان پیر

بعنوان دولت اسالیم عراق و شام   را  "  –محمد، گروه های که خود  میکنند و سایر شبه والیت خراسان/  داعش" معرقی 

عقیدنر ویا اقتصادی را دنبال میکنند، از جمله گروه های مسلح جنایتکار که    نظامیان و گروه های مسلح که اهداف سیایس،

 از سایر عنا
ی

 رص مخالف حکومت بطور مستقیم در اقدامات خصمانه دخیل اند. به نماینده گ

 

 طالبان 

وهای آیساف در س ول خود را باالی مناطق بطور فزاینده ای افزایش دادند و باوجود متقبل ۲۰۱۴ال  با خروج نیر ، طالبان کنیر

دۀ شان ک وهای طرفدار حکومت، به حمالت گسیر  از حمالت هوانی نیر
ی نایسی ه هدف اصیل آن مواضع شدن هزینۀ سنگتر

وهای میل امنیتر افغانستان بود، ادامه دادند. طالبان از مدت ها قبل تشک یت از والیات یالت ادنیر ارای نام نهاد را در اکیر

علتی شد که یک سلسله جنجال های داخیل را ایجاد   ۲۰۱۵ایجاد نموده بودند. مرگ مال عمر رهیر این گروه در ماه آگست  

ی فوری مالعمر، مال منصور در ماه یم سال  . این تنش هکرد   و انتصاب مالهیبت هللا   ۲۰۱۶ا و اختالفات پس از مرگ جانشتر

نیمۀ دوم سال  آخند از  ایاالت متحده در مذاکرات مستقیم   ۲۰۱۸زاده در همان ماه، کمیر علتی گردید.  به بعد، طالبان و 

اک نمودند که در   وری    ۲۹اشیر این توافق شامل اطمینان از عدم استفادۀ خاک افغانستان   . به یک توافق رسیدند   ۲۰۲۰فیر

ی اش، پالبرای تهدید علیۀ ایاالت متحده و متحدان   وهای امریکانی از افغانستان، آغاز مذاکرات صلح بتر وط نیر ن خروج مرسی

ان رسمأ گفتگوها را  ، طالب۲۰۲۰سپتامیر    ۱۲االفغانی که شامل آتش بس همه جانبه و دائیم در دستور کار آنها بود. بتاری    خ  

افغانستان آغاز نمودند. بحث های مقد  مورد توافق روی طرزالعمل   مانر در با یک هیئت مذاکره کنندۀ جمهوری اسالیم 

مذاکرات متمرکز بود. پس از توافق در مورد طرزالعمل مذاکرات در اواخر ماه نوامیر و تبادل مسودۀ اجندای پیشنهادی در 

، مذاکرات   ان هر دو طرف متوقف شد و قرار بود در ماه جنوری اوایل دیسامیر برای یک دورۀ سه هفته ای مشوره با رهیر

   ه شود.     گرفت  رس از  ۲۰۲۱
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ی شبکۀ حقانی را رساج  شبکۀ حقانی در عملیات های نظایم طالبان بطور فزاینده ای نقش داشته است. درحال حارصی رهیر

، یگ از سه معاون مالهیبت هللا   آخندزاده رهیر گروه طالبان بعهده دارد. طالبان میگویند که شبکۀ حقانی زیر الدین حقانی

قر  طالبان  دارد چیر جنبش  نستر   ار  درگذشته، شبکۀ حقانی ضمن حفظ  است.  طالبان  رهیر  معاون   
الدین حقانی و رساج 

ی  استقاللیت عملیانر اش، حمالنر را انجام داد که نشان میداد این شبکه مسئوول حمالت پیچی  ده علیۀ اهداف حکومتر و بتر

بود توسط شبکۀ حقانی انجام    متیقن  که  نر را  ، یوناما حمالبدینسو   ۲۰۱۷الملیل در ساحات پرجمعیت کابل است. از سال  

یافته به طالبان نسبت داده است، زیرا این تفکیک طبق روش آن برای تأیید و نسبت دادن تلفات ملیک دیگر نمیتواند بطور 

والیت خراسان /   –د. در چندین موارد، مسئوولیت حمالت شبکۀ حقانی را دولت اسالیم عراق و شام  مؤثق مشخص شو 

   توافق آشکار و پنهان با حقانی ها، بعهده گرفته است.  ش، حسب داع

 

 والیت خراسان   –دولت اسالیم درعراق و شام 

تدرییحر و قسیم برخی از تنظیم ها و یا جنگجویان   والیت خراسان )داعش(، پس از صف آرانی   –دولت اسالیم در عراق و شام  

أسیس شد. دولت بطور رسیم ت  ۲۰۱۵البان پاکستان، در ماه جنوری  نارایصی طالبان، جنبش اسالیم ازبکستان و تحریک ط

ق افغانستان والیت خراسان که معموال   –اسالیم در عراق و شام    با نام اختصاری عرنر آن "داعش" نامیده میشود، در رسی

وهای میل  فعال است. عملیات ه   332جنگجو اکنون در والیت های ننگرهار و کیی   ۲، ۵۰۰حضور دارد و بطور تخمیتی با   ای نیر

(، بسیج شبه نظامیان محیل  الملیل )ازجمله حمالت هوانی
ی وهای نظایم بتر ی حمالت جداگانۀ امنیتر افغانستان / نیر  و همچنتر

ش حضور این گروه را محدود کرد  . یک ساحۀ محارصۀ شدۀ گروه مرسوم به داعش در ولسوایل های جنوب  طالبان گسیر

. طالبان و داعش هویت  سقوط کرد   ۲۰۱۸پس از حمالت مکرر طالبان در ماه آگست  والیت جوزجان در شمال افغانستان  

ق کشور رقابت میکند. داعش سیع میکند تا حضور اش را گسیر های متفاوت دارند و بر رس منابع   ش دهد، اما و قدرت در رسی

، داعش بخش عمده ای از ساحات ۲۰۲۰هر زمانیکه طالبان آنها را شناسانی میکند برای آنها چالش ایجاد میکنند. تا سال  

ق کشور از دست داده بود و تمرکز خود را به انجام ح ول خویش را در رسی ات بلند، عمدتأ با استفاده تحت کنیر مالت دارای تأثیر

 ی شده در کابل و سایر شهر ها معطوف کرده بود.  از اشیای انفجاری جاساز 

 

 سایر عنارص و گروه های مسلح مخالف حکومت  

ی گلبدین حکمتیار یک توافقنامۀ صلح را امضا کردند که ۲۰۱۶ه سپتامیر  در ما ، حکومت افغانستان و حزب اسالیم به رهیر

امنیت سازمان ملل متح  از لست تعزیرات شورای  را  این حزب  ون شدن  ادغام مجدد جنگجویان در  بیر د، آزادی زندانیان، 

ی به بازگ وهای میل امنیتر افغانستان و تخصیص زمتر ا در پرتو توقف شورشگری پیش بیتی کرد. حکمتیار در شت کننده گان ر نیر

فت بیط در ادغام مجدد حزب اسالیم باعث نگرانی گردید و برخی گروپ ها به درگیر به کابل بر   ۲۰۱۷ماه یم   ی گشت. پیرسی

ی بودند که همه ماده   یت مقامات گفتگوکننده ای حزب اسالیم خوش بتر به تدری    ج های توافقنامه  مسلحانه ادامه داد، اما اکیر

عمیل خواهند شد. جنگجویان این حزب مسئوول کدام فعالیت نظایم قابل توجیه شناخته نشده اند، اگرچه فعالیت های 

 سایر گروه ها نسبت به آنها منجر میشود.    قبیل و وفاداری آنها همچنان به عکس العمل

  

، جنوبرسی القاعده حضور محدودی در افغانستان، به ویژه در منا قر قر و جنوب داشته است و عمدتآ تحت نظارت طق رسی

ی   ی زده میشود که بتر گجوی القاعده در  جن  ۶۰۰ایل    ۴۰۰طالبان و همراه با سایر گروه های مخالف فعالیت میکند. تخمتر

، نورستان، پکتیا و زابلافغانست ر آموزش، از  وجود داشته باشد. نقش آنها متمرکز ب  333ان، عمدتآ در والیت های خوست، کیی

مله سالح و مواد انفجاری و راهنمانی گفته شده است و تذکر داده شده است که آنها در مورد ارتباط این شبکه با سایر ج

 شده اند.  نهاد های جهادی وارد گفتگوهای داخیل با طالبان

 
 /53/2020S، 53پاراگراف  332
 . ۵۵پاراگراف همان،  333
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دولتر دیگر به فعالیت های خود در افغانستان ادامه م ه عنارص شبه نظایم مرتبط به  یدهند، از جمل چندین گروه مسلح غیر

وهای میل امنیتر  ان تنظیم های جهادی مجاهدین سابق و ممکن است در مخالفت و یا در حمایت از نیر احزاب سیایس و رهیر

ی گ ند و بطور منظم با افغانستان فعالیت نمایند. چنتر  روه های مسلح اغلب به دلیل نقض حقوق برسی مورد استناد قرار میگیر

وهای میل امنیتر افغانستان    یکدیگر درگیر  ول منطقه با یکدیگر رقابت میکنند، با طالبان و نیر میشوند، درحالیکه برای کنیر

ی گروه های مسلح رسشناس تر  ین بازیگران مسلح را تشکیل میدهند و از نظر مردم درگیر میشوند. در برخی از ولسوایل ها چنتر

وهای ی نسبت به نیر ا طالبان دارند.    میل امنیتر ی محل نفوذ بیشیر
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  334: اصطالحات۳ضمیمۀ 

وکه ی مسلحانه استفاده  مهمات انفجاری مب  وک به اشیای انفجاری اطالق میشود که در جریان درگیر
: مهمات انفجاری میر

ول شان ویا تنشده باشد   وسط یک طرف درگیر جنگ مسلحانه بجا مانده باشد و آنرا به دور انداخته باشند و تحت کنیر

وکهنب  شده باشد.   مجهز و فعال  ،آماده   برای استفاده از ابتدا است  ممکن  ای که  اشد. مهمات انفجاری میر

 

ی را ثبت مینمایند که شاختطاف:   ی یک فرد ملیک یوناما رصف اختطاف های مرتبط به درگیر ی و نگهداشتر امل به اجبار گرفتر

دن فرد قربانی و یا فرد سویم جهت اقدام و یا خودداری از یک اقدام  و یا افراد ملیک توسط یک طرف درگیر بمنظور وادار کر 

د. همچنان این شامل اختطاف به قصد ق د که بطور صورت میگیر   تل فرد و یا افراد میباشد و توسط اشخایص صورت میگیر

کت میکنند. این شامل اختطاف های مرتبط به انتخابات توسط یک طرف درگیر  ی های رسی  میباشد.  مستقیم در درگیر

  : حملۀ محاربوی   شلیک و یا پرتاپ مهمات از طیاره، از جمله حمایت نزدیک هوانی به وسیلۀ طیاره های بالدار و حملۀ هوان 

(.   به وسیلۀ طیارۀ چرخبال و حمالت به وسیلۀ طیارۀ ی  دارای پیلوت از راه دور )مانند طیاره های بدون رسنشتر

 

وهای میل امنین  افغانستان:  وهای رسحدی افغانستان، پولیس محیل افغانستان،  یک ا  نبر صطالح چیر است که شامل نیر

وهای میل نظم عامۀ افغانستا وهای هوانی افغانستان، پولیس میل افغانستان، نیر وهای خاص اردوی میل افغانستان، نیر ن، نیر

وی منطقه ای   وهای منطقه ای افغانستان )که بنام نیر ی یاد میشوند(، و ریاست  یل افاردوی م  – افغانستان، نیر غانستان نیر

 امنیت میل میباشند. 

 

وهای مسلح:  ی پولیس   نبر وهای مسلح افغانستان میداند. یوناما همچنتر وهای هوانی افغانستان را نیر   یوناما اردوی میل و نیر

وهای رسحدی افغانستان،  محیل   وه افغانستان، ریاست امنیت میل، پولیس مبارزه علیۀ تروریزم، نیر ای میل نظم عامۀ نیر

ی منحیث بخشی از  وهای واکنش رسی    ع پولیس میل افغانستان( را نیر وهای خاص وزارت داخله )از جمله نیر افغانستان و نیر

وهای مسلح از لحاظ فعالیت های که اجرأ مین وهای مشخض که در فوق ذکر گردید، نیر ماید، میداند. یوناما به استثنای نیر

وهای مسلح افغانستان نمیداند.  را ا پولیس میل افغانستان  ز جملۀ نیر

 

وهای رسحدی افغانستان:  وهای قبال پولیس رسحدی افغانستان بودند. در ماه دیسامیر   نبر یک بخش اعظم   ،۲۰۱۷این نیر

وهای رسحدی افغانستان تغیر نپولیس رسحدی افغانستا ام  ن از وزارت امور داخله به وزارت دفاع منتقل شدند و بعنوان نیر

وها به قول اردو  اردوی میل افغانستان گزارش میدهند. نم  ود. این نیر

 

وهای میل نظم عامۀ افغانستان:  وها قبال پولیس میل نظم عامۀ افغانستان بودند. در ماه مارچ  نبر یک بخش  ، ۲۰۱۸این نیر

وها به به قول اردو اردوی   اعظم پولیس میل نظم عامۀ افغانستان از وزارت امور داخله به وزارت دفاع منتقل شدند. این نیر

 میل افغانستان گزارش میدهند.  

 

والیت    –"عنارص مخالف حکومت" شامل اعضای طالبان و حکومت اسالیم در عراق و شام    عنارص مخالف حکومت: 

وهای نظایم خراسان/ داع  ی اعضای سایر گروه های مسلح که درجنگ و یا مخالف حکومت افغانستان و یا نیر ش و همچنتر

، به ضمیمۀ  ی الملیل اند، میباشند. برای دریافت جزئیات بیشیر  طرف های عمدۀ درگیر مراجعه کنید.  : ۲بتر

 

 
ی گزارش یم باشد. گزارش است،  این  ت  حااصطال بخش  تعریفانر که شامل   334  رصف برای مقاصد همتر
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جاسازی میشود که باعث  یک شخص    مایتی است که به هدف انفجار در حضور، مجاورت و یا تماس  ماین ضد پرسونل: 

اسازی شدۀ فشاری که با تماس فرد قربانی منفجر  معلولیت، مجروحیت و یا کشته شدن یک یا چند نفر میشود. ماین های ج

 نل" بکار برده میشوند.   میشود در افغانستان ثبت شده اند که منحیث "ماین های جاسازی شدۀ ضد پرسو 

  

دگروه مسلح:   ، مانند شبه نظامیانبازیگر مسلح غیر وی دولتر  ، شورشیان ولتر سازمان یافتۀ دخیل در جنگ و متفاوت از نیر

ی افغانستان ندارند. گروه های مسلح در تشکیالت رسیم و گروه ها  در قوانتر
ی جنایتکار. این گروه ها هیچگونه بنیاد قانونی

و  نیستند  موجود  میان حکومتر  سازمانهای  یا  و  متحدین کشور  ها،  فعالیت    کشور  آنجا  در  های که  ول کشور  تحت کنیر

برخی  در  آنهم،  باوجود  ندارند.  قرار  موارد گر مینمایند،  از سوی   مستقیم  / غیر مستقیم  است حمایت  ممکن  مسلح  وهای 

بان ویا سایر کشور ها بدست بیاورند. این تعریف که   ی د، اما محدود به آنها نیست  حکومت میر گروه های ذیل را در برمیگیر

شورشیان،  عبارت آن(،  برعکس  و  ای  قبیله  )قویم،  محیل  نظامیان  شبه  مخالف،  شوریسی  های  ه   از: گروه  ا،  تروریست 

ول کشور قرار نداشته  وهای دفاع ملیک و گروه های شبه نظایم )زمانیکه اینها بطور واضیح تحت کنیر جنگجویان چریگ، و نیر

    335باشند( 
ً
ول آنها نیستند  اند. برخی از گروه های مسلح به رویسی معموال مطابق با حکومت عمل میکنند، اگرچه تحت کنیر

 اد میشوند.   و اینها بنام گروه های مسلح طرفدار ی

 

دولتر در نظر گرفته شده اند، اما مطابق به مخالفت  "عنارص مخالف حکومت" در این گزارش بعنوان گروه های مسلح غیر

 لحانۀ شان علیۀ حکومت تفکیک شده اند.   مس

 

و فعالیت های یک عمل زیان بار است که به موجب آن پرسان از سوی مردان ثروتمند یا قدرتمند برای رقصانیدن    ازی: بچه ب

وری   ند. این عمل در کد یا قانون جزای تجدید نظرشده که در ماه فیر د،  نافذ گردی  ۲۰۱۸جنش مورد سوء استفاده قرار میگیر

 جرم شناخته شده است.  

 

دوستانه، افراد ملیک هر شخض است برای اه   افراد ملیک:  ی الملیل برسی داف این گزارش و کاربرد اصل تفکیک طبق قانون بتر

وهای نظایم / شبه نظایم و یا اعضای گروه های مسلح سازمان یافته با فعالیت دوامدار محاربوی نباشند و در    که عضو نیر

ی کت نمایند. در این گزارش افراد ملیک که های بطو   برابر حمالت مستقیم محافظت شوند، مگراینکه در درگیر ر مستقیم رسی

کت مینمایند، " ی های رسی تلفات ملیک" محسوب نمیشوند. زمانیکه اعضای ادارات تنفیذ قانون بعنوان بطور مستقیم در درگیر

کت کنند، محافظت خود را  ی های رسی وهای مسلح فعالیت نمایند و یا بطور مستقیم در درگیر افراد ملیک بعنوان    بخشی از نیر

و در دفاع از خود منجر به از از دست میدهند. برای اعضای قطعات پولیس که وظایف رزیم مداوم ندارند، استفاده از نیر 

را که وظایف تنفیذ قانون     دست دادن حمایت به عنوان یک فرد ملیک نیم شود. در افغانستان، یوناما پرسونل پولیس ملیک

کت نمیکنند، ملیک محسوب  ور مستقی را انجام میدهند و بط ی ها و یا در عملیات های مبارزه علیۀ شورشیان رسی م در درگیر

 میکند. 

 

ی، از جمله تلفات    ات ملیک: تلف افراد ملیک کشته و یا مجروح شده اند. یوناما تلفات ملیک را که از اثر خشونت مرتبط به درگیر

ردد، ثبت مینماید. یوناما تلفات ملیک را که در زمان مرگ و یا جراحت  وارد میگملیک نایسی از اشیای انفجاری باقیمانده از جنگ  

ی ها رسی  ی کشته و یا مجروح شدن افرادی را که تحت قانون بطور مستقیم در درگیر کت داشته باشند، ثبت نمیکند و همچنتر

دوستانه افراد ملیک محافظت شده، مانند افراد درگیر در جنگ یا پرسو  ی الملیل برسی وهای مسلح،   نل طتر و بتر  336مذهتر نیر

ی ثبت نمیکند.    نشده باشند، نیر
 تلفر

 
دو  335     ستانه ملل متحد با گروه های مسلح: رهنمودی برای فعاالن، گرارد مک هگ و مذاکرات برسی

ی
، دفیر ملل متحد برای هماهنگ مانوئل بیسلیر

دوستانه، نیویورک، جنوری   در مورد مشخصات گروه های مسلح.  ۲.۳به بخش  . مراجعه شود ۲۰۰۶امور برسی
ی الملیل صل 336 ی کمیته بتر دوستانه  همچنان مراجعه شود به رهنمود تفسیر اک مستقیم در منازعات طبق حقوق برسی یب رسخ در مورد اصطالح اشیر

ی الملیل صلیب رسخ، ژنیو،  ی الملیل، کمیته بتر  . ۲۰۰۹بتر
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ن یوناما " ی شدن در مراکز مراقبت صیح و یا  " را زمانیکه به معامجروحتر لجۀ طتر برای درمان آسیب جسیم از طریق بسیر

صدمه و    دریافت کمک صیح از پرسونل آموزش دیدۀ صیح نیاز داشته باشند، افراد ملیک محسوب میکند. جراحات شامل

جسیم و یا پیامد های نایسی از حوادث چون صدمۀ روانی ن ات غیر  میباشند. یا تأثیر

 

 ۱۸توسط افغانستان تصویب گردید، "طفل" را بعنوان یک فرد زیر سن    ۱۹۹۴نوانسیون حقوق اطفال که در سال  ک  اطفال: 

 . ( تعریف میکنداست سال ۱۷شامل صفر ایل که سال )

 

انفجاری که در بدن تعبیه  دی و هماهنگ شده که شامل استفاده از تجهیزات انتحاری شامل مواد  حمالت پیچیده: حمالت عم

و یا مواد انفجاری که در وسایط نقلیه تعبیه میشود( بیشتر از یک حمله کننده و با استفاده بیشتر از یک وسیله )استفاده میشود  

 از هاوان( حمالت پیچیده وقتی معنا پیدا میکنند که تمام  سه عنصر از مواد انفجاری تعبیه شده در بدن و بعالوه آن استفاده  

 ذکر شده در آن موجود باشد. 

 

کلمۀ داعش مخفف دولت اسالیم عراق و شام )الدوله االسالیم العراقر الشام( است. در افغانستان این کلمه معموال   عش: دا

 تان است، اشاره میشود.  برای اشاره کردن به اعضای داعش والیت خراسان که شامل افغانس

 

وکه اطالق میشود.  انفجاری باقیمانده از جنگ به ا  مهمات مهمات انفجاری باقیمانده از جنگ:   شیای منفجر ناشده و میر

 

ی الملیل به رصاحت تعریف نشده اند. سالح های انفجاری معموال از  سالح های انفجاری:  سالح های انفجاری در قانون بتر

ات مخرب کننده ای را در اثر موج و پمحفظه ای یا پوشش    ساخته شده اند که تأثیر
ارچه مملو از مادۀ انفجاری با کمیت بیشیر

اوان، آتش توپخانه، بم های طیاره، راکت، کالهک موشک و  های که درنتیجۀ منفجر شدن تولید میگردد، بجا میگذارد. ه 

ند. انواع خایص از سالح های انفجاری را میتوان به  بسیاری از اشیای انفجاری جاسازی شده تحت این اصطالح قرار   میگیر

م های داز ها، موشک انداز های قابل حمل ضد تانک و راکت انداز، سیست، مانند )نارنجک انسالح های خفیفکتگوری  

ی( دسته بندی کرد   ۱۰۰کمیر از  هاوانهای     قابل حمل دافع هوا و   بم های . بسیاری از سالح های انفجاری مانند  میلیمیر

 دی میشوند. دسته بن 337بعنوان سالح های تقیلبا کالییر باال طیاره، سیستم های موشگ، توپخانه و هاوان 

 

  : زمینن های  ی  های درگبر ی  درگیر و  متقابل  اندازی  تیر ساکن،  حمالت  متحرک،  زمیتی  عملیات  شامل  زمیتی  های  ی  درگیر

ی های زمیتی ش امل حمالت ویا عملیانر است که در آن از شلیک سالح های مسلحانه میان طرف های درگیر است. درگیر

 ته میشود.   ه ای مانند هاوان و راکت کار گرفخفیف، ثقیل و یا سیستم های تسلیحانر منطق 

  

انفجاری جاسازی شده:  یا اشیای  اشیای که حاوی مواد شیمیانی مخرب، کشنده، مضی و آتش زا بوده و به هدف   ماین 

 تعبیه و یا جاسازی میگردند. این تخریب، معیوب سازی،  
ی

ی حواس بکار برده میشود و بشکل ساختگ اذیت و منحرف ساختر

نظایم   ادی با ماهیتاز مو   ممکن است در مراکز ساخت جنگ افزار های نظایم ساخته شوند، اما بطور معمول در اشیاء   غیر

ول ساخته میشوند. اشیای انفجاری تعبیه شده بطور کل به چهار کتگوری تقسی م میشوند که عبارتند از: اشیای انفجاری کنیر

نی منفجر میگردند، اشیای انفجاری جاسازی شدۀ انتحاری و سایر اشیای از راه دور، اشیای انفجاری  که با تماس فرد قربا

 شده میباشند.  انفجاری جاسازی

 

 
افراد ملیک در برابر استفاده از سالح های انفجاری در ساحات پرجمیعت: ایجاد اجندای پالیش و    بوری خر و بریم، ام.، "بلندبردن محافظت 337

ی الملیل هالل احمر، جلد تحقیق"، د  . 883، شماره 93ر بازنگری بتر
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ول از راه دور  مواد  ول از راه دور عبارت از اشیای انفجاری جاسازی شده اند ک  -انفجاری کنیر ه توسط رادیو و یا دستگاه کنیر

ول کننده را قادر  بطرف  میسازد تا یسی از قبل جاسازی شده را در زمان دقیق که هدف    از یک فاصله کار میکند و فرد کنیر

ول از راه دور شامل اشیای انفجاری جاسازی شده توسط حر   338ساحۀ مورد نظر کت میکند منفجر سازد. اشیای انفجاری کنیر

جاسازی   موترسایکل و االغحیوانات، مانند وسایط نقلیه، بایسکل،    موادی که در اشیاء و  کاربر، مانند ماین های کنار جاده، و

میشوند، میباشد. ماین های مقناطیش عبارت از اشیای انفجاری اند که بشکل مقناطیش و یا اشیای دیگر که یک نوع از 

ول از راه دور ان د، جاسازی میشوند. یوناما این اشیا را بنابر شیوۀ عام آن در افغانستان، یعتی جاسازی اشیای انفجاری کنیر

 ور جداگانه ثبت مینماید.     فراد مورد هدف، بطدر وسایط ا

 

این نوع اشیا که بشکل پلیت فشاری اند، به محض تماس یک شخص   –انفجاری که با تماس فرد قربانی منفجر میگردند    مواد 

 میگردند.  339و منفجر ه دستگاه، سیم و یا یسی دیگر فعال  و یا وسایط ب

 

نفجاری جاسازی شدۀ سیم دار و اشیای انفجاری جاسازی شامل اشیای ا  وریاین کتگ  -سایر اشیای انفجاری جاسازی شده  

ی اشیای انفجاری شدۀ ساعتر و   اند که نوعیت ماشه ویا سوی    چ انفجار آن مشخص شده نمیتواند.    340همچنتر

 

در مورد اشیای   یوناما تلفات ملیک نایسی از حمالت پیچیده و انتحاری را جدا از آمار   -  نفجاری جاسازی شدۀ انتحاریاشیای ا

انفجاری جاسازی شده، ثبت مینماید. اشیای انفجاری جاسازی شدۀ انتحاری معموال یا اشیای انفجاری جاسازی شده در 

انفجاری جاسازی شده در بدن به حاالنر    یۀ انتحاری میباشند. اشیایبدن و یا اشیای انفجاری جاسازی شده در واسطۀ نقل

ان انفجاری اطالق میشود که یک بمب گذار  اما اشیای  انفجاری را میپوشد،  از مواد  یا کمربند مملو  تحاری یک واسکت و 

ننده و یا مسافر در  جاسازی شده در واسطۀ نقلیه به معنای انفجار یک واسطۀ نقلیۀ مملو از مواد انفجاری توسط یک را

 و یا مسافر در داخل واسطۀ نقلیه است. اسطۀ نقلیه و یا انفجار مواد انفجاری جاسازی شده در بدن توسط راننده داخل و 

 

ی از اشیای انفجاری جاسازی شده:  ، جمع   بهره گبر ی از اشیای انفجاری جاسازی شده عبارت از پروسۀ شناسانی بهره گیر

شده از محل رویداد یک یسی انفجاری جاسازی شده جهت بدست   ر معلومات و مواد جمع آوریآوری، یط مراحل و انتشا

عمیل برای بهبود طرزالعمل ها و شیوه های مبارزه با اشیای انفجاری جاسازی شده، کاهش منابع شورشیان   آوردن اطالعات

یس و فجاری جاسازی شده برای برر و کمک به پیگرد قانونی است. این شامل حفظ، شناسانی و کشف بخشهای اشیای ان

یک توسط مراکز تخصض مجاز میباشد.    تحلیل تخنیگ، عدیل و بایومیر

 

ی مسلحانه که منجر به تلفات ملیک، اختطاف افراد ملیک و آسیب به اموال ملیک    رویداد ها:  رویداد های مرتبط به درگیر

ی تهدیدات / ارعاب/ اذیت و آزار مرتبط به د ی مسلحانه و استفادۀ نظایم از مراکز طتر و مراقبت های  میگردد و همچنتر رگیر

 صیح توسط طرف های درگیر میباشد. 

 

مستقیم  آت ، هاوان و راکت که نیاز به ساحۀ دید میان اسلحه و هدف آن نمیداشته   سالح ها: ش غبر سالح های چون بم دستر

 باشد. 

 

ن الملیل:  وهای نظایم بتر ی الملیل"  نبر وهای نظایم بتر وهای خارخر که بخشی از مأموریت حمایت قاطع به   "نیر شامل همه نیر

ی  ی ناتو را تشکیل میدهند و همچنتر وهای ایرهیر اک در مأموریت حمایت قاطع  –االت متحده  نیر افغانستان که برعالوۀ اشیر

 
ی های جهنیم"، صفحات   10سبک، اشیای انفجاری جاسازی شده، فصل رسوی سالح های   338  . 221 – 220"ماشتر
 همان.  339
 گونه رویداد های سوی    چ را ثبت کرده است.  بدینسو، یوناما تعداد اندگ از این   ۲۰۰۹از سال   340
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وهای عملیات در عملیات های مبارزه علیۀ تروریزم بعنوان بخشی از عملیات پاسداری از آزادی سهیم اند. این اصط الح نیر

د.   ی در برمیگیر  های خاص و ادارات خارخر را نیر

  

ی و فقه اسالیم آموزش دیده باشد، بکار برده میشود.    ان به یک فرد این اصطالح در افغانستمال:   مذهتر که در بخش ستی

 

و ناتو:   ها به مأموریت حمایت قاطع سازمان پیمان اتالنتیک شمایل. اعضای ناتو از جمله کشور های عمدۀ کمک کنندۀ نیر

، به مآموریت حمایت قاطع و ضمیمۀ   های عمدۀ درگیر مراجعه کنید(.  : طرف۲میباشند. ) برای جزئیات بیشیر

 

 غانستان.  ریاست امنیت میل، ادارۀ خدمات استخبارانر دولت اف  ان دی اس: 

 

انتحاری:  شده به غیر از اشیای انفجاری جاسازی شدۀ هرگونه اشیای انفجاری جاسازی    اشیای انفجاری جاسازی شدۀ غبر

 یش و یا انفجار از راه دور.  انتحاری، مانند اشیای انفجاری دارای پلیت فشاری، مقناط 

 

 دفیر کمیشیی عایل حقوق برسی ملل متحد. او ایچ یس ایچ آر: 

 

وهای ایاالت متحده که اعملیات پاسداری از آزادی:   نمایند، عملیات های مبارزه    یم  ز مأموریت حمایت قاطع پشتیبانی نیر

ی انجام میدهند. برای م  ۲۰۱۴علیۀ تروریزم را تحت توافقنامۀ همکاری  های دوجانبۀ امنیتر   یان افغانستان و ایاالت متحده نیر

 ۀ درگیر مراجعه کنید. : طرف های عمد۲جزئیات بیشیر به ضمیمۀ 

 

گران مسلح غیر دولتر سازمان یافته که در حمایت از "گروه های طرفدار حکومت" به بازیگروه های طرفدار حکومت:  

وهای میل امنیتر افغانستان و گروه های جنایتکار متفاوت اند. گروه های نیر حکومت در جنگ درگیر اند، اطالق میشود و از 

ول وزارت امور داخله  قرار دارند، نمی باشند. این طرفدار حکومت شامل پولیس محیل افغانستان که تحت فرماندیه و کنیر

ی افغانستان و در تشکیالت رسیم نظایم حکومت افغان  در قوانتر
ان ندارند. در برخی موارد، گروه ستگروه های جایگاه قانونی

مستقیم بدست میاورند. این تعریف که شامل  های مسلح از حکومت افغانستان و یا کشور های دیگر حمایت مستقیم و یاغیر

ش میل"به آنها نمیباشد،  این گروه ها بوده، اما محدود   ی شبه نظامیان محیل )که بنیاد قویم،   341عبارتند از "جنبش های خیر

وهای دفاع ملیک و گروه های شبه نظایم میباشند ای قبیله   .  ویا برعکس آنرا دارند(، نیر

 

وهای طرفدار حکومت:  وها و   نبر وهای میل امنیتر افغانستان و سایر نیر وهای طرفدار حکومت" به نیر گروه های که    "نیر

ول بشکل نظایم و یا شبه نظایم در عملیات های مبارزه با شورشیان عمل مینمایند و بطور   مستقیم تحت کنیر مستقیم و غیر

از   وهای طرفدار حکومت حکومت افغانستان قرار دارند، اطالق میشود. در گزارش های محافظت   افراد ملیک یوناما،  نیر

ی میباشد  شامل گروپ  های مسلح طرفدار دولت   : طرف های عمدۀ درگیر مراجعه کنید. ۲. برای جزئیات بیشیر به ضمیمۀ نیر

 

ی  ۲۰۱۵تاری    خ اول جنوری  ب  حمایت قاطع:  وهای بتر از مأموریت قبیل اش یعتی نیر )ناتو(  اتالنتیک شمایل  پیمان  ، سازمان 

تبدیل شد  ا به مأموریت حمایت قاطع  افغانستان  )آیساف( در  امنیت  به  را لملیل کمک  افغانستان  امنیتر  وهای میل  نیر تا 

 ۀ درگیر مراجعه کنید. های عمد : طرف۲آموزش،کمک و مشوره دهد. برای جزئیات بیشیر به ضمیمۀ 

 

جستجو:  برای   عملیات  افغانستان  در  حکومت  طرفدار  وهای  نیر توسط  است که  نظایم  تاکتیک  یک  جستجو  عملیات 

ی افرادی که به عقیده آنها   ی یا کشتر  شامل داخل دستگیر
ً
اهداف عنارص مخالف حکومت اند، استفاده میشود، که معموال

 
ی به گزارش 341 ش میل در درگیر ی ی اعضای گروه های خیر  سهمگیر

ی های    برای دریافت تعریفات و جزئیات بیشیر ساالنۀ محافظت افراد ملیک در درگیر
س است  2014مسلحانۀ سال   مراجعه کیند: یوناما که سایت ذیل قابل دسیر

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

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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آ بنام "حمالت ایر ساختارهای ملیک است و اغلب شبانه انجام میشدن و تالیسی خانه ها و یا س شود. این عملیات ها اکیر

 شبانه" یاد میشوند.   

 

. این سالح ها شامل تفنگچه های هفت تیر و  سالح های خفیف: سالح های اند که برای استفادۀ فردی طراخ شده اند 

، تفنگ های ماشیندار نیمه خودک  ی  .  میباشند   342تهاجیم و تفنگ های ماشیندار خفیف ار، تفنگ های  خودکار، تفنگ و کره بتر

 

شده(:  جاسازی  انفجاری  اشیای  با  انتحاری  )حملۀ  انتحاری  انفجاری    حملۀ  اشیای  با  انتحاری  "حملۀ  اصطالح  یوناما 

کننده از اشیای   ی شده" و یا "حمالت انتحاری" را بخاطری استفاده مینماید تا همه حمالت انتحاری را که فرد انتحار جاساز 

واد انفجاری جاسازی شده در بدن ویا مواد انفجاری جاسازی شده  در واسطۀ نقلیه که به انفجاری جاسازی شده، مانند م

د،   ی بردن خود در انفجار بکار مییر ی میگردد. )به هدف از بتر شامل سازد. این اصطالح شامل "حمالت انتحاری پیچیده" نیر

 تعریف فوق مراجعه کنید(.  

 

هدفمندانه:  هدفمندا  قتل  "قتل  این گزارش،  طرفدار در  وهای  نیر توسط  وی کشنده  نیر از  عمدی  استفاده  معنای  به  نه" 

ا تا    343قرار ندارد.  مرتکب  قید فزیگحکومت یا عنارص مخالف حکومت علیۀ یک فرد خاص است که در   این رویداد ها اکیر

 بطور مستقیم و اتفاقأ نایسی ازهمچو حمالت است، ثبت مینماید.  میباشد. یوناما تلفات ملیک را که قصد قبیل با  حدی

از جمله تشکیل:    ، دولتر نهاد  یک  برای  افغانستان  از سوی حکومت  ات که  ی تجهیر تخصیص  و  به جدول کارمندان رسیم 

وهای  امنیتر و ملیک دولت منظور میگردد، اطالق میشود.   نیر

 افغانستان    هیئت معاونت سازمان ملل متحد در دفیر  یوناما: 

 مهمات منفجر ناشده.  : مواد منفجر ناشده

 :
 
ی  جنایات جنیک  در درگیر

ی
دوستانۀ عرقی است. جنایات جنگ ی الملیل برسی  نقض شدید معاهده ویا قانون بتر

ی
جنایات جنگ

ی الملیل بعنوان نقض شدید مادۀ مسلحانۀ غیر  ی و عرف های قابل اجرا  ۳ بتر ک کنوانسیون ژنیو و سایر قوانتر
در مشیر

ی الملیل نمیباشد، تعریف شددر   بتر
ی

ی مسلحانه که دارای ویژه گ  شامل موارد دیگر، درخصوص  گیر
ی

ه است. جنایات جنگ

 
ی

کت ندارند، خشونت در برابر زنده گ ی ها رسی و افراد، از جمله قتل، و مورد هدف قرار دادن عمدی افرادی که در درگیر

 میباشد. ، 344یا افراد ملیکمردم ملیک و 

  

خواهانه و  :  زکات عبارت از پرداخت اجباری یک بخشی از ثروت شخص است که ساالنه پرداخت میشود و برای اهداف خیر

: چهارچوب قانونی مراجعه  ۱بیشیر به ضمیمۀ    مذهتر استفاده میشود که در اسالم  نویع عبادت تلفر میشود. برای جزئیات 

 کنید.  

 

  

 
ی   342  و پیگری به موقع و معتیر سالح های غیر قانونی سبک ابزار بتر

ی کشور ها جهت شناسانی زا، که  و سالح های آتش  الملیل برای قادر ساختر
س یم باشد:  A/CONF.192/15تصویب شد ) ۲۰۰۵دسمیر   ۸توسط مجمع عمویم ملل متحد به تاری    خ   ( و در لینک ذیل قابل دسیر

http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf 
ی مسلحانه، درصورتیکه احکام مرتبط در   343 ایط استثنانی درگیر

 را نقض یم کند، اما در رسی
ی

موارد قتل های هدفمندانه حق زندگ اگرچه در بیشیر
دوستانه رعایت شود، ممکن است این موارد قانونی باشد. به مجمع عمویم سازمان مللقانو  ی الملیل برسی شورای حقوق برسی  ، جلسه چهاردهم   ن بتر

دستور کار ، گزارش گزارشگر ویژه در مورد اعدام های فرا قضانی خالصه و یا خودرسانه، فیلیپ آلستون مراجعه کنید. ضمیمه" "مطالعه   3، ماده 
، ک. در یوناما، به مقصد ثبت در پا2010یم   A / HRC / 14/24 / Add.6.  10ورد کشتارهای هدفمندانه".  در م تگوری قتل های  یگاه معلومانر

  هدفمندانه شامل موارد از قتل ها میشود که مقتول در زمان قتل برای مدت کوتایه در بازداشت مجرم بوده، اما حضانت به هدف اختطاف نبوده
اجمان شخص را در   شخض که برای قتل شناسانی شده، توسط افراد مسلح متوقف میشود، هویت آنها تثبیت میشود و سپس مهباشد، یعتی 

سانند.   ایست های بازریس به قتل میر
ی الملیل   ۸( ماده  ۲فقره های )د( و )ه( فقره ) 344  بتر

ی الملیل  اساسنامه محکمه جزانی دوستانه کمیته بتر ی المللیل برسی صلیب رسخ، قاعده  ؛ قانون بتر
۱۵۶  . 

http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf
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 تلفات ملیک با تفکیک والیات  : ۴ضمیمۀ 
 

ین رقم به ترتیب والیات از تاری    خ اول جنوری ایل   ین ایل کمیر دیسامیر   ۳۱در صفحۀ ذیل جدول تعداد تلفات ملیک از بیشیر

افغانستان در   گانۀ  ۳۴در هریک از والیات    هثبت شد  یکتعداد مجمویع تلفات مل  شامل  ئه شده است. این جدولارا  ۲۰۲۰

  ۲۰۱۹ات ملیک در هر والیت، و فیصدی افزایش و یا کاهش در مقایسه با سال  ۀ گزارشدیه، سه عامل عمدۀ تلفجریان این دور 

میباشد 



امو   ۲۰۲۰ن محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه: گزارش ساالنه پبر

118 

ی های زمینن  بلخ  انتحاری حمالت هوان    درگبر مجروح(  ۴۴۹ ، کشته  ۲۶۳)  ۷۱۲ اشیای انفجاری غبر فیصد  ۷۱۵+     
ی های زمیتی  فاریاب   مجروح(  ۴۳۰  ،کشته  ۱۴۶)  ۵۷۶ حمالت هوانی  قتل های هدفمندانه درگیر فیصد  ۱۳      

انتحاری  حمالت انتحاری  گرهار  نن ی های زمیتی  اشیای انفجاری غیر مجروح(  ۸۳۶،  کشته  ۱۹۰)  ۵۷۶ درگیر فیصد  ۴۶      
انتحاری  قندهار   ی های  اشیای انفجاری غیر زمیتی درگیر مجروح(  ۳۵۱،  کشته  ۱۸۹)  ۵۴۰ قتل های هدفمندانه  فیصد   ۱۶+     
ی های زمیتی  کندز انتحاری  حمالت هوانی  درگیر مجروح(   ۲۵۰،  کشته  ۱۹۴)  ۴۴۴ اشیای انفجاری غیر فیصد  ۱۱      
ی های زمیتی  غزنی   انتحاری  درگیر مجروح(   ۲۳۵ ،  کشته  ۱۸۳)  ۴۱۸ قتل های هدفمندانه اشیای انفجاری غیر فیصد  ۳۸      
ی های زمیتی  هلمند   انتحاری  درگیر روح(  مج ۱۹۶  ،کشته  ۲۱۴)  ۴۱۰ حمالت هوانی  اشیای انفجاری غیر فیصد   ۳۹      
ی های زمیتی  هرات  انتحاری  قتل های هدفمندانه درگیر مجروح(   ۲۱۵  ،کشته  ۱۲۴)  ۳۳۹ اشیای انفجاری غیر فیصد   ۱۵      
انتحاری اشیای   زابل   انفجاری غیر ی ه  ای زمیتی درگیر مجروح(   ۱۸۳  ،کشته  ۱۲۰)  ۳۰۳ حمالت هوانی   فیصد  ۳۹      

انتحاری  خوست  مجروح(  ۲۲۵ ،کشته  ۵۶)  ۲۸۱ حمالت پیچیده  قتل های هدفمندانه اشیای انفجاری غیر فیصد   ۴3 +     
انتحاری  غور ی های زمیتی  اشیای انفجاری غیر ح( مجرو  ۲۱۱ ،کشته  ۵۹)  ۲۷۰ تهدیدات/ارعاب/اذیت و آزار  درگیر فیصد  ۲۵۱+     

ی های زمیتی  لغمان   انتحاری  درگیر مجروح(  ۲۰۵ ، کشته  ۶۲)   2۶7  قتل های هدفمندانه اشیای انفجاری غیر فیصد   ۵      
ی های زمیتی  بغالن   انتحاری  حمالت هوانی  درگیر مجروح(   ۱۷۲ ،کشته  ۸۱)  ۲۵۳ اشیای انفجاری غیر فیصد  ۲۸      
ی های زمیتی  تخار  مجروح(   ۱۵۲ ،کشته  ۸۸)  ۲۴۰ قتل های هدفمندانه حمالت هوانی  درگیر فیصد   ۲۵+     

ی های زمیتی  بادغیس  دفمندانهقتل های ه درگیر انتحاری   مجروح(  ۱۱۳  ،کشته  ۱۰۸)  ۲۲۱ اشیای انفجاری غیر فیصد   ۳۷+     
انتحاری اشیای انفجاری  پکتیا غیر ی های زمیتی  قتل های هدفمندانه  مجروح(  ۱۴۴ ،کشته  ۶۲)  ۲۰۶ درگیر فیصد   ۶      

ی های زمیتی  بدخشان   انتحاری  قتل های هدفمندانه درگیر مجروح(   ۱۲۷ ،کشته  ۵۹)  ۱۸۶ اشیای انفجاری غیر فیصد   ۷۵+     
ی های زمیتی  ارزگان   انتحاری  درگیر مجروح(  ۱۲۱ ،کشته  ۶۱)  ۱۸۲ حمالت هوانی  اشیای انفجاری غیر فیصد   ۲۶+     
های زمیتی  حمالت انتحاری  لوگر  های هدفمندانهقتل   درگیر مجروح(   ۱۲۴ ،کشته  ۴۷)  ۱۷۱  فیصد  ۲۲      
ی های زمیتی  کیی  انتحاری اشیای انفجاری غیر  درگیر مجروح(  ۱۴۲ ،کشته  ۲۸)  ۱۷۰ مهمات منفجرناشده/ماین های زمیتی   فیصد  ۳۴      

ی های زمیتی  رسپل  انتحاری  قتل های هدفمندانه درگیر ح(  مجرو  ۱۰۵ ،کشته  ۵۶)  ۱۶۱ اشیای انفجاری غیر فیصد   ۲۶      
ی های زمیتی  کاپیسا  انتحاری  قتل های هدفمندانه درگیر مجروح(   ۱۰۶ ،کشته  ۲۴)  ۱۴۸ اشیای انفجاری غیر فیصد   ۱۹+     
ی های زمیتی  وردگ   انتحاری اشیای انفجاری  درگیر غیر مجروح(  ۹۰ ،کشته  ۵۵)  ۱۴۵ قتل های هدفمندانه  فیصد  ۲۱      

نفجرناشده/ماین های  مهمات م حمالت پیچیده   سمنگان  

 زمیتی 

مجروح(   ۱۲۱ ،کشته  ۱۲)  ۱۳۳ قتل های هدفمندانه فیصد  ۱۹۶+     

ی های زمیتی  جوزجان   انتحاری  درگیر منفجرناشده/ماین های زمیتی مهمات  اشیای انفجاری غیر مجروح(   ۷۳ ،کشته  ۴۷)  ۱۲۰  فیصد   ۲      
انتحاری  پکتیکا  ی های زمیتی  اشیای انفجاری غیر ای هدفمندانهقتل ه درگیر مجروح(   ۸۰ ،کشته  ۳۹)  ۱۱۹  فیصد  ۲۹      
ی های زمیتی  فراه   انتحاری اشیای انفجاری غیر  درگیر مجروح(   ۵۵ ،کشته  ۵۹)  ۱۱۴ قتل های هدفمندانه  فیصد   ۲۲     

انتحاری  بامیان  مهمات منفجرناشده/ماین های   اشیای انفجاری غیر

 زمیتی 

وح( مجر  ۷۴ ،کشته  ۲۲)  ۹۶ قتل های هدفمندانه فیصد  ۱۸۲۰+    

ی های زمیتی  قتل های هدفمندانه پروان   انتحاری  درگیر مجروح(   ۲۹ ،کشته  ۴۷)  ۷۶ اشیای انفجاری غیر فیصد  ۶۹      
انتجاری  دایکندی  ی های زمیتی  اشیای انفجاری غیر مجروح(   ۳۰ ،کشته  ۴۲)  ۷۲ حمالت هوانی  درگیر فیصد  ۳+     
ی های زمیتی  نیمروز  انتحاری اشیای انفجار  درگیر ی غیر مجروح(  27   ،کشته  2۴ )  ۵۱ افزایش قوا   فیصد   ۱۸      

ی های زمیتی  نورستان  قابل اجرا غیر  درگیر قابل اجرا   مجروح(  ۲ ،کشته  ۱)  ۳ غیر فیصد  ۸۶      
قابل اجرا  پنجشیر   قابل اجرا  غیر قابل اجرا  غیر مجروح(  ۰ ،کشته  ۰)  ۰ غیر فیصد  ۰    
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   : پاسخ حکومت افغانستان۵ضمیمۀ 
 

 

 

 

 

م معاونت ملل متحد )یوناما( در افغانستان! به   دفب  محب 

 با ابراز تمنیات نیک، 

های   تلفات افراد ملیک شما را با غور و دقت کامل مطالعه نمود. دولت افغانستان از فعالیت های تمام نهاد   گزارشرای امنیت میل  دفیر شو 

ی الملیل که در راستای حفاظت     ی جمع آور که در مورد    میآرزومندر مورد آن اندیشه دارند، قدردانی نموده و  یم کنند و د  افراد ملیک کار از  بتر

 شود.    گرفتهاز دقت کامل کار  ات افراد ملیکارقام تلف

   تی یو زم  نی حکومت افغانستان از تمام آن حمالت هوا 
ی

  در حایل  نیو انموده است.   یسازد خوددار   را به خطر مواجه یم  افراد ملیک  که زندگ

ی مسلح مخالف دولت ح  یاست که گروه ها را سیی خود ساخته که در   یکافغان، مردم مل  تر ی و امن  دفایع  یوها یر مسلحانه با ن   ی یر درگ  تر

 شده است.     تلفات افراد ملیک یاصلعمل شان سبب  نیا جه،ینت

بگونه  منظم ارقام که حکومت افغانستان  درصد تلفات افراد ملیک را بدوش دارند، در حالی  ۴۵  تیمسؤلطالبان    وناما ی  گزارشبر اساس  

طالبان اند   نیا   را یز   د،ینموده ا  یادآور یاز آن است که شما    شیر یطالبان ب  تیؤل مساز لحاظ محاسبه ما    د،ینما  را ثبت یم  افراد ملیکتلفات  

های   با آغاز گفتگو از سوی دیگر    ند. ادامه بده   تر یتخر   یها  تیمساعد ساخته است تا به فعال  ستر یترور   یها  گروه  تیاکیر   یرا برا  نهیکه زم

ی حقوق برسی آغاز نموده اند تا صلح در دوحه، طالبان مسلح در افغانستان حمالت شان را بر خیر   و فعالتر
نگاران، اعضای سازمان های مدنی

 بتوانند نوای بلند صلح و آشتر را خاموش بسازند. 

ی جامعه ب  از یا و نبر اساس تقاض  ،یالد ی م  ۲۰۲۰در سال    میل  تیامن   یدفیر شورا تلفات افراد   کاهش اعظیم  ا یو    ی یر به هدف جلوگ   ،الملیل  تر

 یمهم را انجام داده است که ذ یها تیسلسله فعال کی ملیک
ً
 شود:  یم میشما تقد  یبرا ال

 : است ل ی ذ قرار  یالدیم ۲۰۲۰ سال در  ملیک افراد  از  محافظت خصوص در   میل تیامن یشورا دفب   یها تیفعال

و    افراد ملیکدر خصوص تلفات  وزارت دفاع میل شی افغانستان، پال  میل ت یامن یشورادفیر   از تلفات افراد ملیک  ییر جلوگ شیپال . 1

بات هوا شیپال  باشد که  عمده یم یاز جمله دستاورد ها نی رصی
ً
 کمک نموده است.   در کاهش تلفات افراد ملیکعمال

ی و مجروح  دانیبه شه  مساعدت  یها  بسته  و   ینقد  کمک  طرزالعمل  ۲۰۲۰  سال  انیجر   در   میل  تیامن  یشورا . 2 و   بی را تصو   ملیک  تر

شخص مجروح پنجاه هزار    یو برا  هزار افغانی   کصد ی  د یکه بر اساس آن به وارث هر شه   د یردگجمهور منظور    س یاز جانب جاللتمآب رئ

 شود.  یم هیتاد افغانی 

 

 جمهوری اسالمی افغانستان 

 دفتر شورای امنیت ملی

 ارشد حقوقی  ت یمشاور دفتر 
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حلقه   تیوال   وایل   استیتحت ر   اتیان، در تمام وال افغانست  اسالیم  یدولت جمهور   نهیکاب  ۱۳۹۹/ ۰۸/ ۱۴مورخ    صلهیبر اساس ف . 3

 بدهند.  گزارش قینه دقبگورا  ملیک است تا واقعات تلفات افراد  دهیگرد  جاد یکوچک ا  یا

 

   بیرا ترت  تلفات افراد ملیک  یایقضا  بیطرح تعق  میل  تی امن  یشورا  دفیر   جمهور،  سیرئ   جاللتمآب  تیبر اساس هدا . 4
ً
نموده که عمال

، به ارسع وقت ند ک  یم  ظهور   که نزد جامعه جهانی   مربوط به تلفات افراد ملیک  یها  انی نگر طرح    نی. بر اساس اد یر گ  یم  مورد استفاده قرار 

 شود.   به آن پاسخ داده یم

 

 است.  دهیگرد  جاد یا از تلفات افراد ملیک ییر جلوگ  یبرا د یافغانستان گروه جد چوکات وزارت دفاع میلدر  . 5

 

 از تطب  جاد یرا ا  ی کار   یها  تهیکم  ، بورد محافظت از افراد ملیک . 6
ً
ی تا م  د یموجود نظارت نما  یها  شی پال  قیکرده است که عمال  انیر

 . برساند به حد اقل را  فات افراد ملیکتل

 

 ه است. دیگرد  جاد ی ا از تلفات افراد ملیک ییر جلوگ  یبرا یدیجد یکابل واحد ها  ت یچوکات وزارت امور داخله، در سطح وال در  . 7

 

ی کانیويژه و شبانه طرزالعمل و م اتیعمل یراب وزارت دفاع میل . 8  . است ساخته نو  میر

 

مرکز اجازه داده    نیتوافقنامه به ا  کی  یط ( CIVIC)  انی نظامیر با مرکز غ  ،یالدیم   ۲۰۲۰ر سال  د  افغانستان  میل  تیامن   یدفیر شورا . 9

و قومندانان آموزش بدهند که چطور از    دمالنیبه افرسان، بر   میمارشال فه  نظایم  میل  قول اردو ها و همچنان اکادیم  است تا در تمایم

 . ند ینما  ییر جلوگ تلفات افراد ملیک

 

تن از  (  ۲۸۴و )  د یشه  تن افراد ملیک(  ۱۱۴)    وارثان  افغانستان، به  اسالیم  یاداره امور جمهور   از طرفذشته  در طول سه ماه گ . 10

 ب ،مجروحان ملیک
ً
 وده است. مساعدت نم ششصدو ده هزار افغانی  ونیلیو دو م ستیجمعا

 ترجمۀ غیر رسیم پاسخ حکومت افغانستان توسط یوناما 
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 : پاسخ طالبان ۶ ضمیمۀ 
 

ساخته شده است   ک یگزارش است که با طرف ها رسی   ۀصورت گرفته به اساس نقل مسود  نجا یکه در ا  پاسخ کلمه به کلمه است. اشارانر  ن یتذکر: ا

 .  سته ا دیروز گرداز ارقام به  برخی  و  ییر صفحات تغ ۀکه پس از آن شمار 

 

در مورد تلفات افراد    وناما ی  یتان در ارتباط به گزارش ساالنه ا افغانس   امارت اسالیم  اتیو سمع شکا  از تلفات افراد ملیک  ییر جلوگ  ونیس یپاسخ کم

 ی الدیم ۲۰۲۰در سال  ملیک

 

 ! اتیبا ابراز تمن 

  ات یو سمع شکا  از تلفات ملیک  ی یر جلوگ  ونیسی ، کممیینما  ساخت تشکر یم   کیرسی را با ما    تلفات افراد ملیک  یگزارش ساالنه ا  نکهیا  بابت  وناما ی  از 

  ب ی ترت  قی بوده و بدون تحق  قیاز حقا  یشود که گزارش هذا عار   مشاهده کرد که از آن بوضوح معلوم یم   ق یدق  یگونه اشده شما را ب  اد یگزارش  

 ه است. دیگرد

 

 و بر اساس  ،یقو یلس یبگونه ا قتیهذا در حق گزارشاست که   یادآور یقابل 
ً
تلفات افراد  تیاکیر  تی مسؤله است که دیگرد  بی پالن ترت کی عمدا

 مبهم هستند و حاو  تی واقع چ یافغانستان نسبت داده شده است. ه اسالیمبه امارت  ملیک
ً
 . ستند ی ن قیاطالعات دق یندارد، گزارش ها کامال

 یرا شد ناما و یشده از جانب  بی گزارش ترت  ل،یذ یو پاسخ ها ل یبر اساس دال 
ً
 . میینما رد یم  دا

 

ورد  مگزارش ها در    هیشته است: ]به منظور تهنگااثبات    یها  ار ی مع و    تلفات ملیک  تیيوناما در صفحه اول گزارش خود تحت عنوان تثب  -۱

تحت   زمانی   ات ملیکتلف سازد.   خود شامل یم  گزارشات دررا    تلفات ملیک  یشده  تیو تثب  د ییفقط موارد تأ  وناما ی  ،محافظت از افراد ملیک

 که  برسد   ییر گ   جهینت  نیا  به  وناما ی  است،  کرده  برریس  و   ر مرو  وناما ی  که  معلومانر   مجموع  به  نظر   که  شود   یم ثبت"  شده  د ییعنوان موارد "تأ

 ار، یمع  نیمجروح شده اند. به منظور تحقق ا  ا ی  و   کشته  ملیک  افراد   دهد   یم   نشان  که  دارد   وجود "  بخش  قناعت  و "واضح    مدارک  و   اسناد 

 ،شاهدان، کارمندان صیح  ،کند، مانند قربانی   تیرا تثب  داد یداند تا وقوع رو   یم  حد اقل سه منبع متفاوت و مستقل را الزایم  تیموجود  وناما ی

 ا یو    انیقربان  هی. تا حد امکان، معلومات از اظهارات اولموارد   ر یسا  ا ی، بزرگان محل و  یر طرف درگ  یاز سو   داد ی رو   قیتصد  ، مقامات محیل

یس  تر یموانع امن  لیها البته به دل  انر ی  قتی گونه حق  نیشود. ا  یم  یدر محل حادثه جمع آور   قاتیشهود صحنه و از تحق به    که مانع دسیر

 ق یاز طر   ژهیاطالعات، به و   یجمع آور   یاز روش ها برا  یابر مجموعه   وناما یگونه موارد،    نی. در استیممکن ن  شهیشود، هم  محل واقعه یم

  قرار یم   انر یاطالعات مورد ارز منابع و    نیکند که اعتبار تمام ا  سلسله منابع و اطالعات متنوع اتکاء یم  کیمعتیر با استفاده از    یشبکه ها

از شفاخانه   د یبازد  ،صونر   یو نوار ها  نی و یدیو   ر یعکس ها وتصاو   لیمحل حادثه از قب  از   تایل ی جیمدارک د  روش ها شامل برریس  نی. اد یر گ

 ینما  ر یملل متحد و سا   تیو امن  تیمصئون  استیر   یگزارش ها   ،ها و مراکز صیح
ی

دوم، اطالعات ملل متحد، اظهارات منابع دست    یها  ندگ

ی ثالث، و ن یطرف ها  ر یو سا دولتر  یر غ ینهادها یشده از سو  یجمع آور   شود.[  منازعه یم ی خود طرف ها یر

ی ن  اتیو سمع شکا  از تلفات ملیک  ییر جلوگ  ونیسیجواب: کم ی تلفات افراد ملیکاستفاد  یر را نه تنها    ه از مراجع ذکر شده بخاطر مستند ساختر

 یشد
ً
 ما   نکهیا  گر ی. موضوع دمیرسان  به ثبت یم  نیا  از منابع معتیر تر    د ییرا بعد از تأ  ه ما گزارش تلفات افراد ملیکبلک  د،ینما  یم  تیرعا  دا

 اد ی را بر اساس مراجع    شیگزارش خو   یمستند ساز   وناما ی  کهیرحالد  م،یده   انجام یم  داد یعاجل در زمان رو   ی را بگونه ا  شی ات خو قیتحق

 هد.  د انجام یم داد یشده بعد از وقوع رو 
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قه بودن گزارش، در مقا  یاز لحاظ مستند ساز 
ُ
منابع   وناما یکننده    د ییمنابع تأ  را ی . ز باشد   یم  مستند   شیر یگزارش ما ب  وناما،یبه گزارش    سهیو ث

  باشد و در آ  در فوق ذکر شده یم
ً
ول حکومت است، الزاما   کند که آنان افراد   از آن افراد معلومات اخذ یم  وناما ین ساحه که تحت کنیر

 تواند.  قرار گرفته نیم د ییصورت گزارش مورد تأ نیدهند، که در ا امارت گزارش یم هیبر عل یعمد یمخالف امارت هستند و بگونه ا

اثر بمباران و    نگونهیه همب آن   ا یو    یه و غرض مدوا به مناطق شهر دیاداره کابل مجروح گرد  یها  اتیعمل  ر ی ساآنعده از اشخاص که از 

ول اداره کابل یم   یم محالت انتقال داده   ر در خصوص رو   نگونهیاز ا  اگر باشد، و    شوند که آن ساحه تحت کنیر   تلفات   یها  داد یافراد متضی

 از ترس ا  معلومات گرفته یم  ملیک  افراد 
ً
ر تمام مسؤل  تر یا با کدام مشکل امنمباد  نکهیشود، آنان حتما را بدوش   تیدچار شوند، شخص متضی

ی ن نصورتیا  اندازد که در  یم  امارت اسالیم  . د یر گ  قرار نیم د ییگزارش مورد تأ  یر

قه بوده نیم  دارد که معلومات مراجع صیح  معلومات اخذ یم  گزارش از مراکز صیح  یبه منظور مستندساز   وناما ی
ُ
مراکز  اکیر    را یتواند ز   هم ث

ی ن  صیح ول اداره کابل موقع  یر  د،ینه نما  جاد ی شان ا  یکابل کدام مشکل برااداره    نکهیا  یدارد، و آنان برا  تی در شهر ها و ساحات تحت کنیر

 بر ضد امارت معلومات یم
ً
 دهند.   پس حتما

قه بودن بر اساس و به کمک وسا  نگونهیهم
ُ
 مشکالت   لیبدال   کارمندانش  را ی ز   تواند   نیم  هشد  ار ی ، معد یر گ  از آن کار یم  وناما یکه    گیتخن  لیث

 و توانند   نیم  رفته  ونیر ب  ها   شهر   از   تر یامن
ً
کنند که آنان به اداره کابل   را از آن مردم منطقه حاصل یم  یر یتصو   و   صونر   یها   و یدی، پس حتما

 وابسته اند. 

ی همچنان   ی گزارش از رسانه ها ن  گرفتر قه بودن شده نیم  ار یمع  یر
ُ
ز رسانه ها در شهر ها قرار دارد و آنان هم بدون شک به مراک  را یتواند ز   ث

 دهند.  از اداره کابل گزارش یم یطرفدار 

 بر بعضی   بناءً   و   اند   شده  فیشود، آنان از جانب اداره کابل توظ  یم  یآور  جمع  ها   ملک  و   اقوام  رسان  از   که  معلومانر   نکهیا  گر یضوع دمو 

 کنند.   یماداره کابل معلومات ارائه  یملحوظات به طرفدار 

ی تا طرف  د ینما  ر یرا دا  ما نشستر   ونیسیبا کم  د ی با  ما ونایشود، قبل از نرسی گزارش    یم  بیترت  وناما یکه از جانب    است هر گزاریسی   یآور   اد یقابل    تر

ی و سپس گزارش نرسی شود. تنها با گر   میقناعت بده   را به تلفات افراد ملیک   ی ع را بگونه اموضو   کیتوان    گزارش و با ارائه کردن گزارش نیم  فتر

 کرد.     انیآن ب واقیع

  هیقض  کی  یو مستند ساز   قیتواند تحق  بهیر یم  امارت اسالیم  اتیو سمع شکا  از تلفات ملیک  ی یر جلوگ  ونیسیکم  وناما یبا    سهی همچنان در مقا 

 کارکنان مربوط امارت اسالیم  ، پسد یر گ  صورت یم  در ساحات فتح شده امارت اسالیم  را انجام دهد، چنانچه اکیر واقعات تلفات افراد ملیک

ر   نهیتوانند زم  یم  به آسانی  ن اقوام، عوام  بزرگا  ه،یگزارشات از ملک قر    یآور  و جمع  و صونر   نی و یدیو   یمصاحبه ها  ن، یمالقات با متضی

دست    مراجع به آسانی   نیا    ب به  وناما یشود، اما    ی  آور  و مکمل جمع  مستند   معلومات  تا   د ی نما  بیاز ساحه را ترت  گر یافراد د  ر یالناس و سا

 . د ینما ن اتکا یمگرای تواند و به د کرده نیم  دا یپ ریس

ه است که تلفات د یگرد  جاد یا  تی مستقل و با صالح  ونیمسیک  کی  ،از تلفات افراد ملیک  ییر جلوگ  یبرا  امارت اسالیم  در چوکات  نیبر ا  د یمز 

 . د ینما یم قیآن تحق قیدق یرا بگونه ا افراد ملیک

ی عق  لیو بدل  میهست  هکذا ما مسلمان  یو در کار مستند ساز   مییر گ  کار یم  اطیاز احت  شیر یب  ما در ارتباط به تلفات افراد ملیک  ،اسالیم  ده یداشتر

 . میده یم  به خرج شیر یب تیدیجد

 نشان یم  خاطر   وناما ی: ]  سد ینو   منازعه یم  یبا طرف ها  تحت عنوان تفاوت در آمار تلفات ملیک  شی( گزارش خو ۴يوناما در صفحه )  -۲

است   افتهیدر   وناما یکنند، متفاوت باشد.    ت یممنازعه ثب   یکند ممکن است با آنچه که طرف ها  ثبت یم  وناما یکه    سازد که آمار تلفات ملیک

عه مناز   یدهند. طرف ها  گزارش یم  وناما ی  یها  افتهیکمیر از    وستهیشان را پ  یها  اتیبرخاسته از عمل  منازعه آمار تلفات ملیک  یکه طرف ها

  عمل یم   وناما یمتفاوت از    فراد ملیکا  فیشان از تعر   حقوقر   لیاز همه، از نقطه نظر تحل  معلومات و مهم تر   یاز نقطه نظر روش جمع آور 

 کنند.  
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ی را که بازتاب دهنده قوان  افراد ملیک  فیتعر   وناما ی دوستانه ب  تر ی برسی گفته    کسانی به    افراد ملیک  ف،یتعر   نیبرد. نظر به ا  است، به کار یم  الملیل   تر

ا  یمسلح طرف ها   یوهایر ن  تیشود که عضو   یم  یوهایر ن  یشامل اعضا  نیا  ،حانه داخیلمنازعات مسل  طیمنازعه را نداشته باشد. در رسی

ی و ن  مسلح دولتر   به کسانی   افتهیمسلح سازمان    یگروه ها  ی شود. اصطالح اعضا  منازعه یم  دولتر یر غ  یر
ً
 ت یشود که عضو   اطالق یم  مشخصا

  یخدمات برا  ا یو    فی وظا  ر یکه مشغول انجام سا  یگر یاشخاص د  کهیرا داشته باشند در حال  دولتر   یر غ  یطرف ها  نظایم  ا یشاخه مسلح  

ی ب  یته یکم  ییر شوند. طبق رهنمود تفس   شمرده نیم  افتهیمسلح سازمان    یگروه ها  یمنازعه اند، اعضا  دولتر   یر غ  یطرف ها   ب یصل  الملیل   تر

ی در منازعات طبق قوان  میرسخ در مورد اصطالح مشارکت مستق دوستانه ب  تر ی برسی ی کانیاز م  برخی   یکه از سو   ،الملیل  تر  ی ها   تیها و مأمور   میر

ی تع  ار یشده است، "مع  تیحقوق برسی سازمان ملل متحد رعا  نظارنر  گروه مسلح سازمان    کیشخص در    کی  تیکننده در مورد عضو   یتر

 ا یشود و  در منازعات یم میاو شامل مشارکت مستق فهیر عهده دارد و وظدر گروه مسلح ب یدوامدار  فهیشخص وظ نیاست که ا نیا افتهی

در گروه مسلح   کنند ویل  یم  تیحما  یگر ید  یبه نحو   ا یو    ،مایل   ،ایسیبه شکل س  افتهیگروه مسلح سازمان    کی  از   کهیافراد  ن،ی. بنابرایر خ

ی قوان  طبق  ستند،یرا عهده دار ن  یدوامدار   یمحاربو   فهیوظ  افتهیسازمان   دوستانه بب  تر ی رسی محسوب   افتهیعضو گروه مسلح سازمان    ،الملیل  تر

 یآنها مستق کهیدر مقابل حمالت محافظت شده اند ،و تا زمانآنها  ،شوند. به عنوان افراد ملیک نیم
ً
اک ورزند  ما  .  در مخاصمت ها اشیر

ی و هم در عمل نسبت به آنچه که در قوان  -  شی ل" هم در سطح پااز افراد ملیک  یتر   د ی مق  فیمنازعه تعر   یاست که طرف ها  افتهیدر   وناما ی  تر

دوستانه ب ی برسی مورد هدف قرار    ملیک  تیاز جمع  یامر سبب شده است که بخش بزرگ تر   نیبرند که ا  است بکار یم  افتهیانعکاس    الملیل   تر

  ند یر گ

ی ده و عبرند مطرح کر   که طالبان به کار یم  افراد ملیک  فیخود را در مورد تعر   نگرانی   وستهیپ  وناما ی   ی وهایر خود با ن  یرا در تماس ها  نگرانی   تر

ن  ی طرفدار دولت  ب  یر  
ً
ا  انیمکررا تعر تفا  نیکرده است.  ی قوان  یها   ار یاز مع  افراد ملیک  فیوت ها در  ببرسی    تر ی دوستانه   یر تداب  ی رو   الملیل  تر

 ثبت یم   وناما یرا کمیر از آنچه که    ت ملیکمنازعه آمار تلفا  یگذاشته و سبب شده است که طرف ها  منفی   یر تأث  از افراد ملیک  کیل  محافظتر 

   کند، گزارش دهند.[

  م یاز افراد هست  دهد. و ما که مخالف بعضی   اجازه یم   هیو ترب  م یشده شان به کارمندان صحت و تعلدر ساحات فتح    جواب: امارت اسالیم

شده   اد یافراد    اگر شما    فیهستند. بر اساس تعر   شانیح با اافراد مسل  ا یمسلح اند و    ا ی  کنند، بلکه  نیم   گزار و    گشت  آنان به مانند افراد ملیک

 شوند.  محسوب نیم در قطار افراد ملیک گر یمسلح باشند پس آنان د د،یکن  خطاب یم که شما آنان را افراد ملیک

ی سن چن  ر ی( گزارش خود در مورد استخدام افراد ز ۲( و )۸يوناما در صفحات )  -۳ استخدام   یمستند ساز همچنان بکار    وناما ی: ]سد ینو   یم  تر

ی سن توسط طرف ر یافراد ز   طالبان ادامه داده است.[  ژهیمسلحانه، بو  ییر درگ تر

 ر یدعوت و ارشاد، در مورد افراد ز   ونیسیکم  قی از طر   نظایم  ونیسیافغانستان، کم  امارت اسالیم  یرهیر   اب: بر اساس فرمان مقام عایل جو 

 مبذول داشته اند و صفوف شان را از وجود اطفال پاک ساخته است. بناءً   یجدصفوف توجه    هیکرده و در کار تصف  یسن اقدامات جد

 نیم   ییر سن جلوگ  ر یاز استخدام افراد ز   ا یکند و    در صفوف خود افراد کم عمر را استخدام یم  شود امارت اسالیمکه گفته    ستیدرست ن  نیا

 .  م یاده موضوع را در محراق توجه خود قرار دا نیا یجد یاکند، بلکه ما بگونه 

ی اما برعکس در اداره کابل چن آنان با وجود   ی ها  پوسته  شیر ی است. اما در ب  وجود هم دارد رصف به نام  اگر نگرفته است و    صورت   اقدامات  تر

 ده یپوش  چکسیه   یموضوع برا  نیزشت استخدام نموده اند که ا  یاعمال و کار ها  ر یو سا  یبچه باز   یاستخدام اطفال، آنان اطفال را برا

 . ستین

یس  یالدیم  ۲۰۲۰: ]در سال  سد ینو   ( گزارش خود یم۸يوناما در صفحه )  -۴ مسلحانه   یها  ی یر از اثر درگ  ه یتربو    میاطفال به تعل  حق دسیر

، حمالت مواد    یآتش سوز  و معلمان، که بطور عمده شامل  و آموزیسی   یمیتعل  یبر نهاد ها  میحمالت مستق  ژهیشده است. بو   فیضع

عنارص ضد دولت صورت گرفته است... تا    میهدفمند معلمان که از اثر حمالت مستق  یمکاتب و قتل ها  بیشده و تخر   هیمنفجره تعب

 .[ یر اخ

اد جواب: ما ادعای فوق گزارش یوناما را نر اساس یم دانیم، زیرا هیچ ثبوت ندارد. امارت اسالیم برای انکشاف کمیسیون تعلیم تربیه را ایج 

 اج
ً
ازه داده است. برعکس از طرف اداره کابل در عملیات ها مکاتب و ادارات تعلییم، مدارس و همچنان کرده است و برای مکاتب رسما
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حمله ویژه بر مدارس صورت گرفته است که ما از آن گزارشات مستند در    ۴۵مورد هدف قرار گرفته است و در سال گذشته     اکز صیحمر 

 عزیز ما مخفی نیست.  دست داریم و این کردار شان از سایر کشور ها و هموطنان

 در ذیل چند واقعه را یاد آوری یم کنیم: 

 م۲۰۲۰/ ۹/ ۸: ۱

عض، غالمان غرب مانند همیش یکبار دیگر یک مدرسه دیتی را با    ۴بوکه حوایل دیگر سه شنبه ساعت    خ منطقهدر والیت بلخ، خاص بل

ی مورد هدف قرار داد. که از اثر آن یک باب اطاق مدر   ویران شده است        و شیشه های سایر اطاق ها و  هواپیمای بدون رسنشتر
ً
سه کامال

ی ولد ظاهر خان را مجروح کرد.   ورد سالمسجد را تخریب نموده و یک تن حافظ خ  به اسم محمد امتر

 م ۲۰۲۰/ ۸/ ۲۲: ۲

وهای امنیت میل بر مدرسه سعد بن وقاص   رده و با وحشت و ظلم  یورش ب  -رض  –در والیت لغمان ولسوایل قرغه ای در منطقه رسخکان نیر

ان این رویداد بعضی از طالب فرار نموده اند و گل  در جری  تن از طلبای علم را با خود برده است که اکیر شان اطفال خورد سال هستند.   ۲۵

 اخطار داده اند که همه ای استادان و شاگردان را گرفتار و به زندان روان یم کنیم. فض
ً
ای ترس و  رسول صاحب، مهتمم مدرسه را جدا

ې . برای مدارس دیگر هم تشویش ایجاد کرده است که  . در میان مردم ایجاد کرده است وحشت را  خواهد شد، وضعیت متشنج وضعیت خی

 است ، هر انسان احساس خوف یم کند. 

 م ۲۰۲۰/ ۸/ ۲۵:  ۳

ان غرب عملیات بمباران صورت در والیت بغالن، در ساحه ولسوایل بغالن مرکزی در منطقه بیکزاد حوایل ساعت یک شب توسط غالم

 این رویداد پنج تن از شاگردان مدرسه هم به شهادت رسیدند. در    گرفت که از اثر آن مدرسه زید بن ثابت رض بگونه ای کامل تخریب شده و 

ید سهراب ولد   شه۴  شهید عبیدهللا  ۳  شهید نجیب هللا ولد عبدهللا  ۲  شهید مصطفی ولد نیک محمد  ۱شهيدان قرار ذیل است:    اسایم

ی چهار تن هر یک ۵پتنگ  ویلی و نیر ی دیگر مجروح گردیده اند. ۴ن محمد   جا۳  نضت هللا۲  حفیظ هللا ۱  شهید ابراهیم ولد شیر    و یکتر

 م ۲۰۲۰/ ۷/ ۱۲:  ۴

وهای اردوی اجیر ۱۱در مرکز والیت لوگر در منطقه کلنگار روز چهار شنبه گذشته  حوایل ساعت ) کابل از مسیر شاه   ( قبل از ظهر قطار نیر

تن از اطفال بیگناه را که شاگردان مدرسه    ۴   گار،لوگر یم گذشتند که یک تانک شان در پهلوی رسک متصل لیسه جهادی کلن  –راه کابل  

 بودند به شهادت رسانیدند که هر چهار تن اعضای یک فامیل بودند.  

ساله و قاری  مشتباح ولد احمد   ۱۲  قاری رحيم هللا ولد عبدالقیوم،  ۳ساله    ۸   قاری فواد ولد گالب،  ۲ساله    ۱۵   قاري وهاب ولد گالب،  ۱

 ساله.  ۱۲شاه، 

 م ۲۰۲۰/ ۷/ ۲۶:  ۵

ی روز حوایل ساعت   عض مدرسه رساج العلوم زوړکوټ هدف یک مریم هاوان پرتاب شده   ۶در والیت خوست ولسوایل مویس خیل در همتر

وهای مزدور اداره کابل قرار گرفت که   دشمن مزدور بر منازل افراد ملیک بدون هدف پرتاب هاوان را انجام یم دادند. از اثر این حمله  توسط نیر

 رسه و شیشه های آن تخریب گردید.  مدتعمیر 

مورد تلفات   ۱۲۴۸گزارش خود یم نویسد: ]قتل های هدفمند به شمول آنچه که ترور افراد ملیک گفته یم شود، باعث    ۹يوناما در صفحه    -۵

این حمالت را در  از    درصد افزایش در تعداد تلفات افراد ملیک نایسی   ۴۵شده که    ۲۰۲۰مجروح( در سال    ۵۴۱کشته و    ۷۰۷لیک )افراد م

نشان یم دهد. این مورد شامل قتل عمدی افراد ملیک به شمول کارمندان رسانه ها، فعاالن جامعه مدنی و کارمندان    ۲۰۱۹مقایسه با سال  

این  از    درصد از این تلفات افراد ملیک را به عنارص مخالف دولت نسبت داده است.   ۹۴لیک اداری دولت،... که  قوه قضائیه و کارمندان م

درصد افزایش در  ۲۲مجروح( نایسی از قتل های هدفمند به طالبان نسبت داده شده که  ۳۰۲کشته و   ۴۵۹مورد تلفات ملیک ) ۷۶۱تعداد، 

 را نشان یم دهد.[  ۲۰۱۹مقایسه با سال  
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ی قتل هایجوا د  هدف  ب: ما در گزارش یوناما تلفات نایسی از قتل های هدفمند و ترور را رد یم کنیم، زیرا اکیر  صورت یم گیر
مند در ساحانر

د و یا   اداره کابل صورت یم گیر
ول اداره کابل است. پس در حقیقت قتل های هدفمند از جانب اداره کابل و دستگاه استخبارانر که در کنیر

ته کوهستانی و سایر قتل فرش  از در آن دارند، بگونه ای مثال قتل وحید مژده، داکیر ایاز، مولوی عزیزهللا مفلح، انجییی عاطف و آنان دست ب

ها. اما برعکس مسولیت آنرا بدوش امارت اسالیم یم اندازند که ما این را از خالیگاه های گزارش یم دانیم و یم گوییم که در گزارش اصل 

 گرفته نشده است.   بیطرقی در نظر 

ی امارت اسالیم در مورد قتل های مرموز فرمان ها صادر ش ست که تمام مجاهدین اسالیم به آن سخت عمل ده ااز جانب مقام عایل رهیر

 یم کنند.  

  ۲۰۲۰میر  دس  ۳۱جنوری تا    ۱یوناما در گزارش خودش تحت عنوان نسبت دادن تلفات افراد ملیک به طرف های درگیر نوشته است: ]از     -  ۶

درصد به شاخه خراسان    ۸ه طالبان،  آن بدرصد    ۴۵درصد  کل تلفات افراد ملیک را به عنارص مخالف دولت نسبت داده که    ۶۲، یوناما  

 درصد آن به عنارص نامعلوم مخالف دولت نسبت داده شده است.  ۹داعش و 

وهای طرفدار دولت در سال   وهای میل    ۲۲د. یوناما  درصد تلفات افراد ملیک شدن  ۲۵باعث    ۲۰۲۰نیر درصد از تلفات افراد ملیک را به نیر

و   ۱امنیتر افغانستان،   ی الملیل، گروه های مسلح طرفدار دولت و افراد نامعلوم یا گروه های متعدد طرفدار  های  درصد را به نیر نظایم بتر

 دولت نسبت داده است.  

ی عن  ۹ ی های زمیتی بتر وهای طرفدار دولت بوده که نیم توان آن را به یک درصد تلفات افراد ملیک نایسی از درگیر ارص مخالف دولت و نیر

ی نسبت داد.  وهای نظایم پاکستان باعث کمیر از  حوا  طرف مشخص درگیر درصد تلفات افراد ملیک شده است.   ۲دث فرامرزی منسوب به نیر

شامل تلفات افراد ملیک نایسی از بقایای مواد انفجاری از   درصد باقیمانده تلفات افراد ملیک را نیم توان به هیچ طرف نسبت داد و بیشیر   ۲

 دوران جنگ یم باشد.[

وهای اداره کابل هر روز بر منازل افراد ملیک،  گزا  جواب: متأسفانه که رش در مورد آنعده از رویدادها و محالت معلومات کامل ندارد که نیر

ی یور  ش یم برد، بمبارد یم نماید، انداخت سالح ثقیل را انجام یم دهد و سایر مظالم بازارها، مساجد، مراکز تعلییم و سایر محالت ملیک نشتر

درصد تلفات   ۴۵  شات شان هر روز در رسانه ها نرسی یم شود. بناًء این معقول نیست که باز هم مجاهدین ما مسئولگزار را روا یم دارد که  

وهای طرفدار دولت تنها مسئول  صد تلفات افراد ملیک دانسته شوند. پس معلوم گردید که آنان از کدام در   ۲۵  افراد ملیک شمرده شوند و نیر

جمع   را  شان  منابع  آو منابع گزارشات  اند،  یادآوری کرده   
ً
قبال آنان  چنانچه  نمایند.  یم  را  سازی  مستند  دعوای  آنان  و  است  نموده  ری 

 حسوب نیم گردد. مستندسازی آنان منابع بیطرف نیست بناًء گزارش هذا در زمره ای گزارش مستند م

ی    ۳۱کشته و    ۸۹)  یکمورد تلفات افراد مل  ۱۲۰( گزارش خود یم نویسد: ]یوناما  ۱۲یوناما در صفحه )  -۷ وهای نظایم بتر مجروح( را به نیر

ان تلفات افراد ملیک از زمان آغاز ثبت سیستماتی  ۸۴الملیل نسبت داده است، که این رقم کاهش   ی ین میر
ک درصدی را نشان یم دهد و کمیر

ی تو ، تلفات افراد ملیک  ۲۰۲۰به این طرف را نشان یم دهد. در دو ماه اول سال    ۲۰۰۹یوناما در سال   وهای نظایم بتر سط حمالت هوانی نیر

شدند. پس از آن، یعتی پس از امضای توافق نامه میان ایاالت متحده و طالبان، تلفات افراد   ۲۰۱۹الملیل مشابه با کل تلفات ملیک در سال 

ی الملیل متوقف شد.[ ملیک د وهای نظایم بتر  ر اثر  حمالت  هوانی  نیر

ی الملیل   وهای نظایم بتر ی مذاکرات دستاورد داشته    ۲۰۲۰سال    در جواب: نیر و قبل از امضای توافقنامه با امارت اسالیم، بخاطر اینکه در میر

با خود داریم و این موضوع از ذهن کشور های   از آنها را  باشند، تلفات زیادی به افراد ملیک وارد نموده است که ما گزارشات مستند شده  

ی بسنده نکرده و در شماری زیادی از ن  بادرک جهانی و بخصوص ملت افغان فراموش وها بعد از  امضای توافقنامه نیر شده است. این نیر

یک ساخته شده و آنان تأیید  والیات حمالت هوانی را بر افراد ملیک انجام داده است که این مسایل پیوسته با کمیسیون نظا رت توافقنامه رسی

ت و حوادث عیتی یم دانیم و یم بینیم که در گزارش با طرف های داخیل برخورد  یقنموده اند. بناًء ما ادعای فوق را تخلف رصی    ح از حق

 دوگانه مادر و مادر اندر صورت گرفته است.  

انسانی یا    ۵، یوناما  ۲۰۲۰دسمیر    ۳۱نوری تا  ج  ۱( گزارش خویش نگاشته است: ]از  ۴۲يوناما در صفحه )  -۸ مورد مجازات ظالمانه، غیر

ی را از تصمیمات آمیر رفته شده توسط ساختار عدالت موازی طالبان، بشمول در رابطه با تخلف از نورم اخالقر یا جنش مانند روابط  گ  تحقیر

نفر دیگر شد. این حوادث شامل اعدام سه زن و   ۲خیم شدن  ملیک و ز   ۴خارج از ازدواج، ثبت کرد. این مجازات ها منجر به کشته شدن  

ب و شتم دو زن و یک مرد بود   . یک مرد و رصی
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ب و شتم با چوب و کیبل فلزی و خفه شدن در مقابل چشمان مادرش کشته شد و انگشتان و    ۱۹به عنوان مثال، در   جنوری، زنی با رصی

ی رابطه جنش خارج از ازدواج  شکسته شد. در پاهای یک مرد به عنوان بخشی از مجازات دستور داده شد  ه توسط طالبان بخاطر داشتر

به عنوان مجازات به اتهام جنایات نایسی از "قضاوت" ساختار عدالت موازی طالبان، در حضور    ریاب، دو مرد فاجون، در والیت   ۲۶تاری    خ  

 صدها نفر از جمله اطفال اعدام شدند. 

ی افغانستان جرم پنداشته یم شود. مجازات هانی که توسط عنارص مخالف دو  و به معنای نقض    لت بر مردم اعمال یم شود مطابق با قوانتر

دوستانه را تشکیل یم دهد  ب  حقوق ی الملیل برسی ی بتر رسی و نقض آن است. عالوه بر این، مجازات های شدید مانند اعدام ها نقض جدی قوانتر

 منجر شود. بطور خصوص، اع
ی

انسانی است و آسیب روانی به افراد محکوم به که ممکن است به جنایات جنگ دامها در انظار عامه غیر

ی افرادی که  از ش   اعدام و همچنتر
ً
اهد این وقایع هستند، به ویژه اطفال، را افزایش یم دهد. یوناما از عنارص مخالف دولت یم خواهد که فورا

ی علیه افراد دست آمیر  یا تحقیر
انسانی  بکشند.[  اعمال مجازات های ظالمانه، غیر

ویداد های عمده تلفات افراد ملیک منسوب  ر   نشده هرگز قابل قبول نیست. یوناما در هر سه ماه  جواب: اینگونه گزارشات مبهم و ثابت

یک یم سازد. در پاسخ به اینگونه واقعات معلومات تفصییل ارائه گردیده است. اکیر   شده به طالبان، که یط یک جدول یم باشد، را با ما رسی

د. اما    ای نگونه رویداد ها یا از اثر تضاد های درونی یم باشد، یا از طرف اشخاص نامعلوم، دزدان و یا اعضای مفسد اداره کابل صورت یم گیر

ی دوباره بدوش مجاهدین انداخته است.   در این گزارش دیده یم شود که به آن پاسخ ها اکتفا نگردیده است و مسؤلیت این رویداد ها را نیر

و امریکا بدین معتی است   پا یگر اینکه در افغانستان محیط اسالیم و افغانی حکمفرما است. مقایسه کردن این محیط با میحط ارو موضوع د

ایم به دین  انتقاد که در این گزارش بر سیستم قضانی صورت گرفته است، نر احیر که یوناما از اصول افغانی و اسالیم هیچ آگایه ندارد. 

و سیستم   ستد بر ارزش های اسالیم است. سیستم قضانی ما سیستم قضانی اسالیم بوده که مملو از عدل و انصاف امقدس اسالم و انتقا

  قضانی ما بر قانون الیه بنا یافته است. قانون الیه برای تمام انسان ها کاقی و شاقی بوده و مملو از عدل و انصاف است. هیچ قانون وضیع 

 عدل و انصاف با آن مقابله کرده نیم تواند.  دیگر و یا سیستم قضانی وضیع در 

نظام اسالیم یادآوری کرده است، که مسلمانان از صده ها بدینسو برای این نظام ف  جای افسوس این است که یوناما بگونه  عمدی بر خال

یادآوری نکنید که انتقاد بر ارزش ها و    اینگونه موارد  اسالیم قربانی داده اند و یم دهند. بناًء آرزوی ما این است که در گزارشات خویش از

ی اسالیم باشد. زیرا از یک سو مسلمان مجبور به ع العمل خواهند شد و از سوی دیگر به حیثیت و نر طرقی یوناما صدمه جدی    کسقوانتر

 خواهد رسید. 

م و استفاده را وقوع حادثه ماه ( گزارش اش نوشته است: ]یک مثال از آسیب جدی به اطفال نایسی از استخدا۱۲يوناما در صفحه )  -۹

وری   قر است، هنگایم که سه طفل استخد  ۲۰۲۰فیر شده توسط طالبان تالش کردند تا یک حمله انتحاری علیه یک    ام، در حوزه شمال رسی

ی راه، یگ از اطفال به طور تصادقی مواد منفجره تعبیه شده خود را منف  نامزدی را انجام دهند. در بتر
جر کرد که در  هدف در یک مهمانی

 نتیجه آن خود طفل کشته شد و دو طفل دیگر مجروح گردیدند.[

پاسخ داده شده است، ویل  ا  جواب: در آن واقعات که ی  نیر به رویداد فوق  برای ما یم رسد،  یوناما بطور ربعوار یط یک جدول  ز طرف 

ی به رو  یداد مبهم اتکا شده است، بدین معتی که در این حادثه هم  متاسفانه که در این جا یکبار دیگر یادآوری شده است. در این گزارش نیر

ق و به کدام تاری    خ این واقعه رخ داده است. ل  معلوم نیست که در کدام منطقه حوزه شما  رسی

امارت اسالیم هرگز به اطفال اجازه نیم دهد که حمالت استشهادی را انجام دهند، بویژه در محفل عرویس! این موضوع با عقل و منطق 

 رد یم نماییم.  رس 
ً
 نیم خورد و ما یکبار دیگر آنرا شدیدا

مراقبت های صیح اندیشه دارد که از جانب    است: ]یوناما در مورد حمالت پیوسته بر مراکز   ( گزارش خود نوشته۲۴يوناما در صفحه )  -۱۰

ند که شامل ب سته نمودن اجباری کلینیک، قتل های  طالبان تأسیسات محافظتر و پرسونل آن بگونه ای مستقیم مورد هدف قرار یم گیر

 هدفمند، اختطاف ها و مواد منفجره تعبیه شده یم باشد.[  

صیح اجازه داده است و در چارچوب اصول با آنان کمک های دوامدار خود را  امارت اسالیم در ساحات فتح شده خود به خدمات  جواب: 

های امارت اسالیم هیچگونه مشکل وجود ندارد. برعکس از طرف اداره  جاری نگهداشته است. هویدا است که در عرصه صحت در پالیش  

یله انداخت گردیده است، که از اثر آن به مراکز صیح یح و کلینیک ها بمبارد شده و بر آنان سالح ثقکابل در ساحات مختلف بر مراکز ص
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 بر  و کلینیک ها آسیب رسیده و پرسونل طتر شهید و مجروح گردیده است. بر اساس محاس
ً
به های دقیق ما در سال گذشته  دشمن عمدا

 کرده و یم نماید.  وم است که امارت اسالیم از مراکز صیح محافظت  ( کلینیک و مکتب حمله کرده است. به همه گان معل۱۵)

ان داده  را نش  ۲۰۱۹درصد کاهش تعداد حوادث نسبت به سال    ۱۶( گزارش خود نوشته است: ]در این سال  ۲۶يوناما در صفحه )  -۱۱

مخالف دولت انجام شده است، که در  است. ادامه حمالت مستقیم برمراکز آموزیسی و پرسنیل مایه نگرانی ویژه است که توسط عنارص  

، بشمول آتش سوزی ، حمالت مواد    ۱۶حادثه بود.در طول سال، طالبان    ۳۶موعه  مج   ۲۰۲۰سال   حمله مستقیم بر نهاد های آموزیسی

تخار، جوالی در والیت    ۱۵دها، اختطاف ها و قتل های هدفمند پرسنل، صورت گرفته است. به عنوان مثال، در  منفجره تعبیه شده، تهدی

 طالبان یک لیسه را به آتش کشیدند که سا
ً
 تقریبا

ً
ختمان آن، بشمول کتابخانه و البراتوار به طور کامل تخریب گردید. در لیسه مذکور قبال

 د.[  پرس و دخیر مضوف آموزش بودن ۱۰۰۰

ی مقصد یک کمیسیون مستقل    جواب: این قسمت گزارش یوناما هم نر اساس است. امارت اسالیم از تعلیم و تربیه حمایت کرده و  به همتر

 مانع تعلیم و تربی
ً
ه را ایجاد کرده است. برای هیچکس اجازه نیم دهد که بر تأسیسات تعلیم و تربیه و پرسونل آن حمله نمایند بلکه کامال

  ود. آن یم ش

 دست به اینگونه  آنرا رد کرده   از سوی دیگر این واقعه در شهر تخار صورت گرفته و امارت اسالیم در همان زمان
ً
است. ویل اداره کابل عمدا

مال یم زند تا مسؤلیت آنرا به مجاهدین نسبت دهد. متأسفانه که اداره یوناما بدون بدست آوردن معلومات معتیر مسؤلیت اینگونه  اع

 را بر دوش امارت اسالیم یم اندازد و اینگونه با اداره کابل همکاری یم نماید.  حوادث

همچنان به اختطاف افراد   ۲۰۲۰لت، به ویژه طالبان، در سال  ( گزارش اش نوشته است: ]عنارص مخالف دو ۴۱حه )يوناما در صف  -۱۲

ان سال قبل ادامه دادند که منجر به سلب آزادی از افرا ی  د ملیک و در بعضی مواقع، کشته و زخیم شدن آنها شده اند[ ملیک با همان میر

معلوم است که در سال گذشته  شمار زیادی از   ف اجازه نیم دهد. بلکه برای یوناما و همه گانجواب: امارت اسالیم هرگز به عمل اختطا

گردیده است. ثبوت اینگونه رویداد ها   اختطاف چیان توسط مجاهدین امارت اسالیم دستگیر و افراد اختطاف شده از چنگال شان رها 

یس دارند.  شماری زیادی از ویدیو ها یم باشد که در رسانه ها نرسی گردی  ده است و همه به آن دسیر

ی   همچنان به  مسئولتر
ً
ا اداره کابل دست دارند و حتر در بعضی از واقعات از لباس نظایم و   همه مردم روشن است که در این واقعات اکیر

ودترین فرصت دوباره رها  ه رنجر شان هم استفاده یم کنند و زمانیکه از طرف کدام اداره این اختطاف چیان دستگیر شوند، به ز وسایط نقلی

اض مردم از طریق رسانه ها پخش   شده است.  یم شوند. که در این ارتباط بار ها صدای اعیر

 دستگیر یم شوند که ظن عضو دشمن بر آن یم رود و آنان در صورتیکه از جانب امارت اسالیم اشخاص دشمن دستگیر یم شوند و ی
ا کسانی

ند، پس الزم است که گرفتاری افراد ملیک از طرف اداره کابل در جریان تالیسی ها و یا در مسیر راه در شمار رویداد های اختطاف حساب شو 

 در بدل چند   عمویم گرفتار یم شوند هم در این گزارش ثبت شود که هر روز در هر گوشه کشور   های
ً
صدها تن دستگیر یم شوند و بعدا

 افغانی دوباره رها یم گردند. 

دولت،   ، یوناما به ثبت حوادنر ادامه داد که در آن عنارص مخالف۲۰۲۰( گزارش نوشته است: ]در جریان سال  ۴۳)  يو ناما در صفحه  -۱۳

ه ویژه از طریق استفاده از خانه ها و سایر زیرساخت های ملیک برای  به ویژه طالبان، افراد ملیک را در معرض خطر قرار یم داد. این امر ب

وهای طرفدار دولت قرار یم  اهداف نظایم و مجبور کردن، کس ب حمایت و تحریک اقدامات افراد ملیک که آنها را در معرض خطر حمله نیر

 .   داد 

ی طالبان با مردم ملیک ، بشمول استفاده از   . به عنوان  خانه های مسکونی برای اهداف نظایم را تأیید کرده استیوناما چندین مورد از درگیر

ه در هنگام و حمله یم کردند و به عنوان مکانهانی ک ان مکانهانی استفاده یم کردند که از آنجا برنامه ریزی کردهمثال طالبان از خانه ها به عنو 

وهای طرفدار دولت به آنها پناه یم بردند. به عنوان وهای امنیتر میل   ۷مثال، در    تعامل با نیر وری، در منطقه چهاربولک، والیت بلخ، نیر فیر

، هدف ز سیستم های غیر مستقیم سالح، طالبان را که مکان های مسکونی ملیک را تحت پوشش خود قرار داده بودند افغانستان با استفاده ا

مستقیم به یگ از خانه ها اصابت کرده و   ، دو پرس و دو مرد را زخیم کرده و خانه یقرار دادند. انداخت سالح غیر آنها ویران شد.  دو دخیر

وهای امنیتر در افغانستان در داخل، در ولسوا  سپتمیر   ۲۶در تاری    خ   اب ، والیت ارزگان، یک زن بالغ پس از اصابت مریم هاوان نیر ی  یل گیر

انه شدند. در حایل که ساکنان در تالش بودند اشیای قیمتر خانه اش به شدت زخیم شد. لحظانر قبل از این رویداد، طالبان به زور وارد خ
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اکتوبر، در منطقه دولت آباد، والیت بلخ، گرویه از طالبان وارد خانه ای   ۱۹کور اصابت کرد. در  خود را جمع کنند و فرار کنند، هاوان مذ 

 و صاحبان آن را مجبور به تهیه غذا برای آنها کردند.[  شدند 

مسکونی مردم نه سنگر وناما اینگونه ادعا ها و امثال آنرا نر بنیاد یم دانیم. مجاهدین امارت اسالیم هیچگاه در منازل  جواب: ما در گزارش ی

یل کش یم شوند. بلکه این یک تب ی ند و نه هم بخاطر آذوقه به زور وارد میی  لیغ اداره کابل است که یوناما از آن استقبال یم کند.  یم گیر

یع شان به هر طملت افغانستان یک مل ریق ت مجاهد است و خود شان هم بخشی از این مبارزه هستند. آنان بر اساس مکلفیت های رسی

ورت پیش نیم آید که از کش به زور آذوقه خواسته شود.  بلکه در هر منطقه اینگونه افراد ممکن به صفوف جهاد کمک یم نمایند. این رصی

یک بسازند. وجود دارد که به هدف کسب ثواب آذوقه یم ده   ند و تالش یم نمایند که در این مبارزه به شکیل از اشکال خود شان را رسی

وهای اداره کابل در قریه ها، در منازل مردم، مراکز صیح و مکاتب پوسته ها افراز یم شود و از طر   برعکس از طرف ی تصویر نیر ف ایشان چنتر

ی و عم لیات ها به منازل مسکونی داخل شده اند و از آنجا به جنگ ادامه داده اند. آنان ها و ویدیو ها بنرسی رسیده است که در جریان درگیر

های گوناگون از   دامه داده اند، بلکه با زور توسط مردم محل مجروحان شان را از صحنه جنگ انتقال داده اند، و استفادهنه تنها به جنگ ا

ی برآمدن از منازل اشیای قیمتر را   با خود برده و منازل را چور کرده اند.  آن یم کنند. و بارها حتر

حمله انتحاری را  به طالبان نسبت داد    ۱۳یوناما مسؤلیت    ۲۰۲۰ل گذشته  ( گزارش ذکر کرده است که: ]در سا۳۲: يوناما در صفحه )۱۴

 یک شد، که از آن میان، این گروه مسؤلیت چهار حمله را بر عهده گرفت.[  که باعث آسیب رساندن افراد مل

که امارت اسالیم از جمع    حمله فدانی به طالبان نسبت داده شده است، در حالیکه خود شما یم گویید   ۱۳: در گزارش شما مسؤلیت  جواب

تأیید کدام منبع به مجاهدین نسبت یم دهید؟ هویدا است    حمله دیگر را با   ۹حمله را پذیرفته است. بناًء مسؤلیت    ۴این حمالت مسؤلیت  

رت من گفته شود آنرا در گزارش خود یم نویسید، دشمن با چشم سفیدی مسؤلیت بسیاری از حمالت را به اماکه هر چه از جانب دش

 بدوش گرفته است.    
ً
 اسالیم نسبت یم داد که یکبار مسؤلیت آنرا گروه مسلح داعش علنا

ی از تلفات افراد  ن گزارش یوناما را رد یم نماییم، آنرا بیطرفانه نیم دانیم، و برای ما این  بناًء ما ای  گزارش بگونه ای حقیفر به هدف جلوگیر

 ملیک معلوم نیم شود. 

دوستانه که در ارتباط به تلفات افراد ملیک گزارش تهیه یم نمایند، در گزارشآرزو یم نماییم که یو  شان اصل بیطرقی   ناما و همه نهاد های برسی

ی را در نظر داشته باشند و گزارش شان را بگونه ای واقیع و ا  رقام دقیق ترتیب کنند، تا باشد که اینگونه گزارشات از تلفات افراد بیگناه جلوگیر

 نماید. 

. بلکه به جای آن به آن عده استفاده سیایس از موضوع تلفات افراد ملیک ادامه بدهیم، دیگر نیم توانیم به هدف خود برسیم   گر برایاما ا 

 دی و با نر پروانی به افراد ملیک تلفات وارد یم نمایند.    از مردم برائت و جرأت یم بخشیم که بگونه ای عم

 تشکر 

 


