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گرفته شده است. مردی که در  ۵۱۰۲این گزارش متعلق به رویترز بوده که در سال  جلدِ عکس روی

تصویر دیده می شود مشغول کمک کردن به یک طفل مجروح بوده که در حادثه حمله ی انتحاری شهر 

فرد ملکی کشته شده و  ۲۵زخم برداشته بود. در این حادثه به تعداد  ۵۱۰۲ابریل  ۰۱جالل آباد به تاریخ 

 طفل مجروح شده بود. ۲نفر دیگر بشمول  ۰۵۱

 گرفته شده است. ۵۱۰۲ابریل  ۰۱به تاریخ  فوق الذکرعکس 

فیصد افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری و مرکب  ۸۱یوناما ، ۵۱۰۲در نیمه اول سال 

 ثبت کرد.که به عناصر ضد دولت نسبت داده می شد را 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

تکه و پاره اطفال، مادران،  اجسادِ تلفات افراد ملکی نمی تواند وحشت و دهشت خشونت ها، تنها ارقامِ"

درد خانواده های  ؛دختران، پسران و پدران را در افغانستان به حد کافی انعکاس دهد. ارقام این گزارش

شته نمی تواند. این افراد ملکی افغان های عادی را به نمایش گذا از ازبین رفتنِ سوگوار و ضربه های ناشی

 "درد ها و آالم نتایجِ عینی جنگ های مسلحانه در افغانستان است.

 .، کابل۵۱۰۲نیکوالس هایسم، نماینده خاصِ سر منشی ملل متحد در افغانستان، اگست  -

 

   

رنج جانسوز و طوالنی افراد ملکی در افغانستان را به شکل عریان بیان  این گزارش تکان دهنده است و"

امنی و عدم اطیمنان مسلحانه را تحمل می کنند و در نامی دارد؛ افراد ملکی کماکان بیشترین ضربه جنگ 

یا  زندگی می کنند و هراس دارند که شاید آخرین باری باشد که به یک بانک، کورس خیاطی، محکمه و

 حقوقو  بین المللی وسی می روند. معافیت از مجازات به سبب نقض جدی حقوق بشرمحفل عر

بشردوستانه بین المللی برای مدت بیش از حد در افغانستان حکمفرما بوده است و باعث تشدید دور 

خشونت شده است. الزم است گام های عاجل و مستحکم در راستای حسابده قرار دادن عاملین برداشته 

  "ین چرخۀ زهرآگین شکسته شود.شود تا ا

   .، ژنو۵۱۰۲زید رعد الحسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، آگست  -

 



 

 مأموریت

در مورد تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان توسط  ۵۱۰۲سال  ی شش ماههگزارش این 

 ۰۱جنوری تا  ۰بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( تهیه گردیده و دوره زمانی 

 گیرد. را در بر می ۵۱۰۲ جون

به "شورای امنیت ملل متحد ( ۵۱۰۲)سال  ۵۵۰۱عنامه شماره طاین گزارش طبق ماموریت یوناما بر اساس ق

ها غرض حصول اطمینان از محافظت آنها، تقویت  منظور نظارت از وضعیت افراد ملکی، هماهنگی تالش

های بنیادی و مقررات حقوق بشری مندرج در قانون اساسی  دهی و همکاری در تطبیق کامل آزادی پاسخ

مندی کامل زنان  باشد، به ویژه معاهداتی که به بهره میها  المللی که افغانستان عضو آن افغانستان و معاهدات بین

 تهیه گردیده است. "گیرد شان، ارتباط می از حقوق بشری

دهی به شورای امنیت  دار و گزارش ( شورای امنیت روی اهمیت نظارت دوام۵۱۰۲)سال  ۵۵۰۱قطعنامه شماره 

وص در مورد تلفات افراد ملکی تاکید ملل متحد در مورد وضعیت افراد ملکی در منازعات مسلحانه، به خص

 کند. می

هایی را با هدف کاهش اثرات جنگ بر افراد ملکی به شمول موارد ذیل روی دست می  یوناما یک سلسله فعالیت

های  طرفانه از حوادثی که در آن افراد ملکی کشته یا زخمی شده اند؛ فعالیت گیرد: نظارت مستقل و بی

هایی که  گردند؛ و فعالیت ت از افراد ملکی که در منازعات مسلحانه متضرر میدادخواهی برای تقویت محافظ

، حقوق بشر و قانون اساسی و سایر قوانین یالملل بینبشر دوستانه باعث ترویج رعایت مقررات حقوق 

 شود.  های درگیر می افغانستان در میان تمام طرف

حقوق بشر مرور گردیده و حاوی نظریات تخنیکی این گزارش از سوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای 

 آن دفتر می باشد.
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 میتودولوژی )روش تهیه گزارش(

یوناما تا حدی که امکان دارد با اجرای تحقیقات در ساحهء رویدادها، با انجام مشوره با یک سلسله منابع متنوع 

آنها ارزیابی می گردد، گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی را و با توجه به انواع اطالعاتی که اطمینان و اعتبار 

تحقیق می نماید. در زمان تحقیق و بررسی هر رویداد، یوناما نهایت تالش خود را به کار می برد تا اطالعات 

)به  بدست آمده را تا حد امکان با منابع متنوع به شمول اظهارات شاهدان عینی، افراد آسیب دیده، فعالین نظامی

شمول دولت افغانستان و نیروهای نظامی بین المللی(، مسؤولین محلی در روستاها، ولسوالی ها و والیات، 

 رهبران مذهبی و بزرگان محل بررسی و تصدیق نماید.

این معلومات از طریق بازدید مستقیم، آزمایش فزیکی اقالم و مدارك جمع آوری شده از محل حادثه، بازدید از 

و سایر مراکز صحی، عکس ها و تصاویر ویدیویی، گزارش ریاست مصئونیت و امنیت ملل متحد و  شفاخانه ها

سایر نمایندگی های آن، اظهارات منابع دست دوم، گزارشات رسانه ها و اطالعات جمع آوری شده از سوی 

 .نهادهای غیر دولتی و طرف های سوم به دست می آید

تا وقع  بر داشته باشد، یوناما حداقل سه نوع منبع را الزمی می داند در هر واقعه ای که تلفات ملکی را در

، مانند قربانی، شاهد، کارمندان صحی، مقامات محلی، تصدیق توسط طرفین درگیری، رویداد را تثبیت کند

بزرگان محل و غیره. تا جایی که ممکن باشد، تحقیقات بر اساس اظهارات اولیه قربانیان و یا شهود صحنه و 

حقیقات در محل صورت می گیرد. در بعضی موارد، به خصوص در محالتی که دسترسی به علت محدودیت ت

های امنیتی مقدور نباشد، این گونه تحقیقات امکان پذیر نیست. در این گونه موارد، یوناما بر یک سلسله روش 

ق یک سلسله منابع متنوعی ها برای جمع آوری اطالعات، بخصوص از طریق شبکه های معتبر و باز هم از طری

  .که آن منابع معتبر ارزیابی گردیده، اتکاء می کند

هرگاه اطالعات مربوط به یک رویداد برای یوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت رویداد متذکره گزارش داده 

گیرد. این  مینمی شود. در بعضی موارد، قبل از آنکه نتیجه گیری صورت گیرد، تحقیقات چندین هفته را در بر 

بدین معناست که نتیجه گیری ها در یک گزارش در مورد تلفات ملکیِ ناشی از یک رویداد میتواند با کسب 

اطالعات بیشتر دوباره بررسی گردیده و در تحلیل ها گنجانیده شود. هرگاه اطالعات واضح و روشن نباشد، در 
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ت نمی گیرد و یا بدون نتیجه گیری قضیه آن صورت تا زمان کسب مدارك قناعت بخش، نتیجه گیری صور

بسته می گردد و نیز در گزارشی که از ارقام تلفات افراد ملکی تذکر به عمل می آید، قضایای بسته شده 

  .گنجانیده نمی شود

در بعضی موارد ملکی بودن قربانیان گزارش داده شده را نمی توان به طور قطعی تصدیق کرد و یا این وضعیت 

ف می باشد. در این گونه موارد، یوناما از معیارهای قابل تطبیق حقوق بشر دوستانه بین المللی مورد اختال

قضاوت  سن شان را معیار استفاده نموده و در مورد ملکی یا جنگجو بودن مردانی که به سن جنگی رسیده اند

را بر اساس واقعیت های موجود  بلکه این گونه ادعاهای مربوط به ملکی یا جنگجو بودن قربانیان قرار نمی دهد

در مورد همان رویداد ارزیابی می کند. هرگاه وضعیت یک یا چند قربانی نامشخص باقی  بماند، در آن صورت 

  .مرگ آنها در شمار مجموعی تلفات افراد ملکی گنجانیده نمی شود

ها و گزارش های خود در مورد میالدی یک دیتابیس الکترونیکی را ایجاد نمود تا تحلیل  ۵۱۱2یوناما در سال 

محافظت از غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه را ثبت کند. این دیتابیس بخاطر تسهیل جمع آوری اطالعات 

به شکل منظم، تحلیل و ارزیابی منسجم و مؤثر اطالعات، منجمله تفکیک اطالعات بر اساس سن، جنس، 

  .های دیگر طراحی شده است مرتکبین حادثه، تاکتیک، نوع سالح و دسته بندی

یوناما نهایت تالش می نماید تا طرفِ مسؤول یک حادثه جائیکه چندین طرف درگیر جنگ می باشد، از آن

. به علت ، مثالً طالبان ویا اردوی ملی افغانستانمشخص را تا حدی که امکان دارد بطور دقیق  معین نماید

محدودیت های ناشی از محیط عملیات ها، مانند ماهیت مشترك بعضی از عملیات های نظامی و عدم توانایی 

منابع اولیه در بسیاری از رویدادها برای تشخیص دقیق یا تفکیک میان طرفهای مختلف نظامی و شورشیان کافی 

و یا برای تشخیصِ دقیقِ مرتکیبین یک , ی گیرندها مسؤولیت را به عهده نمنبوده یا زمانی که هیچ یک از طرف 

حادثه ی منتج به تلفات افراد ملکی چه در بین نیروهای دولتی و چه در میان نیروهای مخالف دولت؛ مشکل 

نیروهای طرفدار دولت و یا  یا بهدر همچو موارد یوناما مسؤولیت یک رویداد مشخص را  ایجاد می گردد،

  هد.عناصر ضد دولتی نسبت می د
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در قضایای جنگ های زمینی بین نیروهای دولتی و مخالفین دولت، زمانیکه تلفات به یکی از طرفین به طور 

مشخص ممکن نیست که  نسبت داده شود، یوناما مسئولیت را به هردو طرف نسبت داده و تحت یک کتگوری 

نمی کند که ارقام ارائه شده در این  یوناما ادعا مشخص بنام )نیروهای دولتی و مخالفین دولت( ثبت می نماید.

گزارش کامل می باشد؛ اما این احتمال وجود دارد که یوناما تلفات افراد ملکی را با توجه به محدودیت های 

 مرتبط به محیط جنگی، کمتر از آنچه که هست گزارش داده باشد.
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 گزارش خالصه

انتحاری به مردمی که در صف انتظار ورود به کابل بانک را  ی حمله کننده یک که پیاده روان بوم سركدر "

ت در حاداشتند، حمله نمود.  انفجار و آتش ناشی از آن  را بخاطر دارم  که مرا به زمین انداخت و باعث جرا

که برخیزم اما نتوانستم  و آن زمانی  . تالش کردمگردید دچار خونریزیزخم ها صورت، شکم و پاهایم شد که 

آن شدم.  ،بود که متوجه خون، اعضا و اجساد انسانها و دیگر مجروحین حادثه که در همه جای سرك افتیده بود

بسیار وحشتناك بود. من دارای هفت دختر و یک پسر میباشم. من از مرگ نمیترسم اما اگر بمیرم حادثه 

 ۰"سرنوشت فرزندانم چه خواهد شد؟

مجروح  در شهر جالل آباد، والیت ننگرهار ۵۱۰۲اپریل  ۰1در یک حمله انتحاری به تاریخ  که یک معلم مکتب

 .(طفل ۲زخمی به شمول   ۰۵1کشته و  ۰۵کشته و زخمی شد)  ۰۲1باعث به جا گذاشتن  این حادثه شده بود.

منازعات مسلحانه  فات ناشی ازتل، افراد ملکی به طور روزافزون متحمل ۵۱۰۲در جریان شش ماه نخست سال 

کشته و زخمی افراد ملکی را  12۵۰یوناما به تعداد ۵۱۰۲،۵جون  ۰۱از اول ماه جنوری تا  در افغانستان شدند.

دهنده  شش فیصد  نشان این فرد ملکی زخمی( میباشد و ۰۰۵2فرد ملکی  کشته و  ۰۲2۵که شامل) ثبت کرد

میباشد. تعداد  زخمی شدهمیزان افراد ملکی کشته شده و چهار فیصد افزایش در میزان افراد ملکی در کاهش 

ک فیصد افزایش نسبت به دهنده ی و زخمیهای افراد ملکی ناشی از منازعات مسلحانه نشان ها مجموعی کشته

اد افراد ملکی کشته و میباشد و همچنین نشاندهنده  باالترین تعد ۵۱۰1۰در شش ماه نخست سال  مدت مشابه

، یوناما ۵۱۰۲جون  ۰۱تا  ۵۱۱2اول جنوری سال  از مدت مشابه در سالهای گذشته است. زخمی شده نسبت به

 نموده است. ت زخمی( را ثب ۰۰۵1۲کشته و  ۰2۰11) افراد ملکی  کشته و زخمی شده ۲۵1۲۰به تعداد 

                                                 
۰
 . والیت ننگرهار  شهر جالل آبادِ ۵۱۰۲ریل آپ ۵1به تاریخ  ، یکی از قربانیان در شفاخانه صحت عامه جالل ابادا مصاحبه یوناما  ب.  

۵
مقایسوی  شش  به شکل معلومات. در بردارند را در رابطه به محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه  ۵۱۰۲نخست سال  شش ماه؛ گزارش حاضر.  

 مقایسوی دقیقِل تفاده شده تا ارایه دهنده تحلیاس بخاطر .  شش ماه نخست هر سالبررسی نموده است  ۵۱۰1با شش ماه نخست  را ۵۱۰۲ماه نخست 

 . فصول منازعه هر سال باشد
۰
فرد مکی  کشته و  ۰111کشته و زخمی افراد ملکی را مستند سازی نموده و که شامل) 112۰، یوناما به تعداد ۵۱۰1جون  ۰۱از اول ماه جنوری تا .  

 . (فرد ملکی زخمی میباشد۰۵۱1
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خشونتهای مرتبط با منازعات مسلحانه شش ماه کشته و زخمی شدن هزاران نفر از افراد ملکی در جریان 

دهنده ناکامی مستمر جناحهای درگیر منازعه در امر محافظت از افراد ملکی در برابر  نشان ۵۱۰۲نخست سال 

تمامی جناحهای درگیر منازعه را  بشر دوستانه بین المللی نورمهای حقوقکه  تأکید میدارد آسیبها میباشد. یوناما

 ماید. جنگهای زمینی  فیثر محافظتی برای افراد ملکی مینؤگرفتن اقدامات و تمهیدات م ی دستظف به روؤم

 ،به تعقیب آن که می شودکی ترین میزان تلفات افراد ملباعث باال هنوز همدرگیر منازعه  های مابین جناح

. راد ملکی می باشددومین عامل مرگ و مجروحیت اف ه مختلف النوعتاکتیک استفاده از مواد انفجاری تعبیه شد

 در میزان تلفات به جا مانده از هر دو تاکتیک را  ثبت نموده است. مجموع،  یوناما  کاهش عمومیدر اما 

بیشتر بخاطر استفاده از حمالت پیچیده و  ۵۱۰۲افزایش مجموعی تلفات افراد ملکی  شش ماه نخست سال 

 . حمالت پیچیده وسط مخالفین مسلح دولت میباشدتو در تاکتیک قتلهای عمدی و هدفمندو افزایش  1انتحاری

از مواد منفجره تعبیه  تفادهاز حمالت با اس قریباًت ؛ات در مناطق مزدحم ملکی رخ میدهدکه بیشتر اوق انتحاری

رغم اینکه این  علی است.سبقت گرفته  ؛در بجا گذاشتن تلفات افراد ملکی میباشد عامل عمده دومین که شده

                                                 
1
 وناما از حمالت پیچیده و مغلق حاکی از حمالت عمدی و هماهنگ شده  که شامل واسطه و آله  انتحاری  مثل )مواد منفجره مختلف النوع  یوتعریف .  

ده در مواد انفجاری جاسازی ش(  و بیشتر از یک حمله کننده و بیشتر از یک نوع آله ) مثل مواد جاسازی شده در وسایل نقلیه/  جاسازی شده در بدن انسان

 . حمله باشد تا به آن حمله پیچیده و مغلق اطالق گرددیک و هاوان (  در آن استفاده گردد.  تمام سه عنصر باید  شامل  بدن
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کشته  قتلهای هدفمند عمده ترین عامل ؛کشته و زخمی شدن افراد ملکی استتاکتیک چهارمین عامل اصلی  

 ه است.دبو ۵۱۰۲شدن افراد ملکی در جریان شش ماه نخست سال 

 تلفات افراد ملکی تشخیص مرتکبین و عاملینِ

به شمول کشته و زخمی مربوط  فیصد از کل تلفات افراد ملکی 0۱لیت ؤکه مس یافته های یوناما نشان میدهد

فیصد آن موبوط به نیروهای امنیتی  ۰۲) 6فیصد مسئولیت نیروهای طرفدار دولت ۰1 بوده، 5عناصر ضد دولت

ده فیصد  .میباشد( افغان و دیگر گروپهای مسلح طرفدار دولت و یک فیصد آن مربوط به نیروهای بین المللی

 عناصر مخالف دولت و نیروهای امنیتی افغانو فی مابین ر در رو راد ملکی به اثر جنگهای زمینیکل تلفات اف

یت تلفات ناشی از آن تثبیت گردد. همچنین، یوناما چهار لامکان  آن وجود نداشت که مسئو اتفاق افتاده که

تلفات افراد ملکی دیگر را مرتبط به مواد انفجاری بجامانده در میدانهای جنگ تثبیت نمود که ارتباط  7فیصد

 8قابل تثبیت نبود. درگیر ح هایبه جنا آنها سئولیتم

                                                 
۲
که در برابر دولت افغانستان و یا می گردد مسلح  ینمنارعات مسلحانه  و مخالفدر درگیر  یو گروپهای مسلح عناصر ضد دولت شامل تمامی افراد .  

یافته غیر دولتی  که بطور  نها  شامل کسانیکه به عنوان طالبان معرفی شده باشند و افراد و یا گروپهای مسلح سازمانآ.  جنگند وهای نظامی خارجی مینیر

لشکر طیبه، مستفیم  در منازعات نقش دارند و تحت عنواین مختلف مانند شبکه حقانی، حزب اسالمی، نهضت اسالمی ازبکستان، اتحاد جهاد اسالمی، 

و دیگر ملیشه ها و گروپهای  مسلح که بدنبال اهداف سیاسی، اعتقادی، اقتصادی و شامل  "داعش  "و گروپ شناخته شده تحت عنوان  جیش محمد

 .گروپهای جنائی مسلحی که به نمایندگی یک طرف درگیر جنگ در منازعات دخیل میباشند
1
و عملیات علیه شورش بوده و  شبه نظامی  افغان و دیگر نیروها و گروپها که دخیل کارهای نظامی و یا  نیروهای طرفدار دولت شامل نیروهای امنیتی.  

اردوی ملی افغانستان، پولیس  :بطور مستقیم و یا غیر مستفیم تحت کنترل دولت افغانسان باشند. این نیروها شامل، اما محدود ساختارهای ذیل نمی باشند

دی افغانستان، امنیت ملی افغانستان، پولیس محلی که تحت ساختار حقوقی افغانستان فعالیت میکند،  نیروهای دفاعی محلی ملی افغانستان، پولیس سرح

و یا عملکرد آنان مبتنی با هیچ ساختار رسمی دولت نیست. این تعریف شامل  نداشته طرفدار دولت و ملیشه ها ییکه هیچ جایگاهی در قوانین افغانستان

 . می بین المللی  و دیگر نیروهای استخباراتی و امنیتی خارجی نیز میشود. برای تفصیالت به بخش واژه نامه مراجعه شودنیروهای نظا
0
 نسبت می دهد. نیم  فیصد تلفات ملکی را به راکت پراکنیهای فرامرزی از پاکستان به افغانستان  کمتر از یوناما .  

1
 و مواد منفلق ناشده بجامانده از منازعات و جنگهای گذشته میباشد.    در میدانهای جنگ  مواد انفجاری بجامانده ؛ موارد تثبیت نشده حادثات.  
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کشته و زخمی افراد ملکی  ۰1۰1د به تعدا ۵۱۰۲جون  ۰۱از اول جنوری تا یافته های یوناما نشان می دهد که 

صورت گرفته، انجام زخمی( به اثر عملیاتها و حمالت که توسط عناصر مخالف دولت  ۵۵۵۰کشته و  ۰۵۰۰)

یوناما   9.می باشد ۵۱۰1نسبت به مدت مشابه در سال  دهنده کاهش سه فیصدی نشان این رقم شده است.

فیصدی  را در تلفات افراد ملکی به جا مانده از حمالت پیچیده و انتحاری با مسئولیت عناصر  01افزایش 

مدی و فیصد افزایش در کشته و زخمی شدن افراد ملکی را در حمالت مرتبط با قتلهای ع ۲0مخالف دولت و 

هدفمند ثبت نموده است.  قتلهای عمدی و هدفمند عامل اصلی کشتار افراد ملکی در شش ماه نخست سال 

روی زمینی  در در تلفات افراد ملکی به اثر جنگهای رو فیصدی 11کاهش تثبیت گردیده است.  یوناما   ۵۱۰۲

لکی به اثر بکارگیری انواع مواد فیصدی در تلفات افراد م ۵۰توسط عناصر مخالف دولت را و همچنان کاهش 

در این دوره ممکن ناشی از فقدان آن  کاهش تلفات افراد ملکی را تثبیت نموده است. انفجاری تعبیه شده

، یوناما رقمِ باالی ۵۱۰1هدف قرار میداد. در عین مدت سال  ۵۱۰1حمالتِ بوده که پروسه انتخابات را در سال 

و  متعاقبِ مربوطه که در ماه اپریلانتخابات ریاست جمهوری و رقابت های  از تلفات افراد ملکی را در جریان

 صورت گرفت، به ثبت رسانده بود. ۵۱۰1جون سال 

                                                 
2
نسبت ف دولت لزخمی(  را به عناصر مخا ۵۵11کشته و  ۰۵1۵و زخمی )  فرد ملکی کشته ۰۲۵1، یوناما  به تعداد ۵۱۰1در جریان شش ماه اول سال.  
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 جریان در ملکی افراد تلفات باعث مستمر بطور افغان امنیتی نیروهای مشخص طور به و نیروهای طرفدار دولت

 که( زخمی ۲1۵ و کشته ۵۰1)  ملکی تلفات 021 تعداد به یوناما.  است گردیده ۵۱۰۲سال  اول مان شش

فیصدی  نسبت  1۱دهنده  افزایش  نشان. این رقم ه استنمود تثبیت میباشد را دولت طرفدار نیروهای مسئولیت

بیشترین تلفات افراد ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت در جریان  10می باشد. ۵۱۰1به مدت مشابه در سال 

ر به اثر استفاده از مواد و سالحهای انفجاری  مانند هاوان، راکت، و تجنگهای رو در روی زمینی  رخ داده و بیش

 ملکی افراد بیشتر تلفات باعث دولت طرفدار نیروهای ۵۱۰۲در شش ماه اول سال  ده است.نارنجک بوجود آم

 در جریان جنگهای رو در روی زمینی به مقایسه عناصر ضد دولتی شدند.

 

 

 

 

                                                 
۰۱

زخمی( میباشد را به نیروهای طرفدار  ۵2۰کشته و  ۵۱1و زخمی که شامل )  کشتهی فرد ملک 120، یوناما مسئولیت ۵۱۰1جون  ۰۱ای جنوری  تا از ابتد.  

 نثبت داده است.  دولت 

 عناصر ضد دولت
 70% 

  نیرو های طرفدار دولت
16% 

تلفات ناشی از درگیری 
های زمینی بین عناصر 
مخالف دولت و نیروهای 
طرفدار دولت که به هیچ 
یک از طرفین نسبت داده 

 نشده است
10% 

  سایرین
4% 

 مرگ و مجروحیت افراد ملکی با تفکیک طرف های دخیل در جنگ
 2015جنووری الی جون 
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 تلفات ملکی بجا مانده از حمالتی که توسط طالبان پذیرفته شده اند

 ۰۱۱۵ تلفاتِ واقعه که در آن ۵۰2حمالت مخالفین دولت، طالبان مسئولیت  تلفاتِ ناشی از ۰1۰1از مجموع 

را پذیرفته اند. این کشته و زخمیهای افراد ملکی فقط  ثبت شده است زخمی( 01۰کشته و  ۵۲2) فرد ملکی

شان و یا هم در حساب  شامل تلفاتی میباشند که به اثر حمالتی که بطور عام توسط طالبان در وبسایت

دهنده  د ملکی نشاناکشته و زخمی از افر ۰۱۱۵ به تعدادِ باشد. به عهده گرفته میرا لیت آن ؤمس ۰۰ترشانتوی

نسبت  اند، پذیرفته را که طالبان مسئولیت آن فیصدی کشته و زخمی افراد ملکی در حادثاتی ۰۱۲فزایش یک ا

فیصد مجموعی  ۵۱تلفات ملکی که طالبان مسئولیت آن را پذیرفته  12.میباشد ۵۱۰1به مدت مشابه در سال 

، کشته و داده شده استکه به عناصر ضد دولت نسبت فیصد تلفات ملکی  0۱. از تشکیل می دهدتلفات را 

 را احتوا مینماید.مجموع تلفات افراد ملکی  فیصد ۵2زخمیهای ملکی پذیرفته شده توسط طالبان 

اف دطالبان  به اثر حمالت پیچیده و انتحاری با اه از سویاز نیمی از  مجموع تلفات ملکی پذیرفته شده  تربیش

ته است. حمالت پذیرفته شده توسط طالبان شامل ملکی و یا نظامی در محالت رهایشی و مزدحم صورت گرف

 شدن زخمی و کشته یا وهدف قرار دادن عمدی افراد ملکی، حمالت بدون تبعیض مواد انفجاری تعبیه شده 

 . میباشد افغان امنیتی نیروهای باالی طالبان حمالت جریان در ملکی افراد

                                                 
۰۰

بخشی میباشد که در این گزارش از طالبان مسئولیت آن را بدوش نگرفته منتسب به و در عین زمان  تلفات افراد ملکی که یوناما به طالبان نسبت  داده .  

 است.  آن به عنوان عناصر ضد دولتی نام برده شده
ر از دو برابر شده است، تفیصدی تلفات ملکی پذیرفته شده توسط طالبان لزوما  به این معنا نیست که تلفات ملکی ناشی از عملکرد آنان بیش ۰۱۲افزایش. ۰۵

، ۵۱۰۲در جریان شش ماه اول  است. الت بیشتری که باعث تلفات ملکی گردیده توسط طالبان پذیرفته شدهبلکه آمار و ارقام نشاندهنده آن است که حم

حمله ای را که باعث تلفات  ۰۰1مسئولیت  ۵۱۰1حمله ای را که باعث تلفات ملکی شده را  بدوش گرفته. آنان در شش ماه اول  ۵۰2طالبان مسیولیت 

  ملکی شده بود را پذیرفته بودند.
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 زنان و اطفال

شش ماه اول سال  فزاینده و فوق العاده زیادی را از زنان و کودکان دردرگیری های مسلحانه همچنان تلفات 

اما این کلی یک در صد افزایش را در تلفات ملکی به ثبت رسانیده است,  . با اینکه یوناما به طورگرفت ۵۱۰۲

درصد  ۰۰زخمی( و  ۰2۲کشته و  ۰11تلفات زنان, شامل  ۲۲2در صد افرایش در تلفات زنان ) ۵۰ اداره 

 زخمی( را به ثبت رسانیده است.  2۲۱کشته و  ۰۵۱تلفات, شامل  ۰۵0۱افزایش در تلفات اطفال )

ات ملکی در در رابطه به تلف ۵۱۰1به ادامه گرایش ثبت شده در گذارشات میان سالی و ساالنه یوناما در سال 

منازعات مسلحانه, تلفات زنان و اطفال به صورت دوامدار و به میزان باالتر نسبت به تلفات جمعیت عمومی در 

را تشکیل می  درصد کل تلفات ملکی در نیمه اول سال ۰۰افزایش یافته است. تلفات زنان  ۵۱۰۲نیمه اول سال 

فیصد تمام تلفات ملکی را  ۵1ت که تلفات اطفال , این درحالیسبودفیصد  2این رقم  ۵۱۰1که در سال داد

 می باشد. ۵۱۰1درصدی اطفال درنیمه اول سال  ۵۰تشکیل میدهد که این رقم باالتر از تلفات 
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 غرب جنوب جنوب شرق شمال شمال شرق شرق 

2009 314 27 329 35 61 445 1122 158

2010 351 8 440 113 93 551 1559 156

2011 447 1 697 363 98 875 1216 219

2012 464 9 437 147 318 664 891 208

2013 612 25 671 187 331 598 1093 404

2014 697 38 856 311 563 615 1392 422

2015 684 42 951 545 368 763 1272 296

 کشته شدگان و مجروحیِن افراد ملکی بر اساس زون
 2015 - 2009جون سال  30از اول جنوری تا 
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 ۵۱۰۲جنگ های زمینی عامل عمده تلفات افراد ملکی در سال 

زخمی( را از اثر  ۰۰21کشته و  ۰02فرد ملکی ) ۰۲00, یوناما تلفات ۵۱۰۲جون سال  ۰۱از اول جنوری الی 

نشان میدهد.  را ۵۱۰1مقایسه به عین دوره سال  درصد کاهش در ۰2بت رسانیده که جنگ های زمینی به ث

ولت در دولت و عناصر ضد د , نیروهای طرفدار۵۱۰۲یوناما ابراز نگرانی مینماید که در شش ماه نخست سال 

 به صورت مساویانه باعث تلفات افراد ملکی گردیدند.  جریان جنگهای زمینی تقریباً

به ثبت رسیده, ممکن است بنا  ۵۱۰۲کاهش تلفات ملکی درجریان جنگهای زمینی که در شش ماه نخست سال 

است که یوناما در  یباشد و این در مقایسه با حمالت ۵۱۰۲بر نبود حمالت در برابر روند انتخابات در سال 

, به ثبت ۵۱۰1ست جمهوری و دور دوم انتخابات متذکره در ماه های اپریل و جون سال جریان انتخابات ریا

, جنگهای زمینی آغاز شده توسط ۵۱۰1که در جریان ششش ماه اول سال  یوناما یاد آور می شودرسانیده بود.

ی و ناظرین عناصر ضد دولت که کاروان های کمیسیون مستقل انتخابات, مراکز رای دهی و نامزادان انتخابات

 ۰۱1کشته و  01فرد ملکی ) ۰1۱شانرا در جریان دوره های انتخاباتی مورد هدف قرار میدادند, منتج به تلفات 

 ۰۰زخمی( گردید.

عمدهً تلفات افراد ملکی در نیمه اول امسال باقی  هنوز هم به عنوان عامل باوجود کاهش, جنگ های زمینی

م تلفات ملکی به شمول کشته شده گان و زخمی ها درین دور فیصد تما ۰۵مانده است که در برگیرینده 

 میباشد.

, نیروهای امینیتی افغان به طور قابل مالحظه رقم عملیات های زمینی را به هدف حمایت از روند ۵۱۰۲در سال 

 شکل گیری دولت و ضد حمالت مخالفین دولت, افزایش دادند که این منجر به باالرفتن رقم تلفات افراد ملکی

, بیشتر ۵۱۰۲منسوب به نیروهای طرفدار دولت در جریان جنگ های زمینی گردید. در شش ماه نخست سال 

فرد  ۲1۱افراد ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت تلف گردیدن تا توسط عناصر ضد دولت. یوناما تلفات 

زمینی به ثبت زخمی( منسوب شده به نیروهای طرفدار دولت را از جنگ های  1۰0کشته و  ۰1۰ملکی )

                                                 
۰۰

زخمی( را در نیتجه حمالت علیه روند انتخابات از تمام انواع حادثات به  ۲۱۰کشته و  ۰0۰تلفات ملکی ) 101, یوناما ۵۱۰1. در شش ماه نخست سال  

 ثبت رسانید که اکثریت قریب آن حادثات را یوناما به عناصر ضد دولت نسبت داد
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میدهد و در برگیرینده نشان  ۵۱۰1مقایسه به شش ماه نخست سال  افزایش را دردرصد  1۲رسانیده است که 

 درصد تمام تلفات ملکی از اثر جنگهای زمینی می باشد. ۰0

و  راکت, هاوانافزایش تلفات ملکی منسوب یافته به نیروهای طرفدار دولت بیشتردرنتیجه استفاده این نیروها از 

فیصد تمام تلفات ملکی که نیروهای  11نارنجک در مناطق غیر نظامی می باشد. یوناما مشاهده نموده است که 

در جریان   ۰1طرفدار دولت در جریان جنگ های زمینی باعث گردیده, از اثر استفاده از سالح های غیر مستقیم

را به ثبت رسانیده  ییع دارد. یوناما مواردوس که ساحهً تخریب هاوان جنگ ها می باشد, به خصوص استفاده

بدون تفکیک منفی بشردوستانه  شدید و در مناطق پرجمعیت اثرات است که استفاده از سالح های غیر مستقیم

را باالی افراد ملکی داشته است. سرمنشی سازمان ملل متحد از طرفین جنگ خواسته است که از استفاده هدف 

  ۰۲تخریب گسترده دارند, در مناطق پرجمعیت خودداری نمایند. سالح های انفجاری که ساحه

زخمی( گردیده  ۰0۲کشته و  ۰۰0فرد ملکی ) ۲۰۵عناصر ضد دولت در جریان جنگ های زمینی باعث تلفات 

در صد تمام تلفات افراد ملکی در جنگ های زمینی میباشند. قسمیکه  ۰۵ل مسؤ در صدی 11اند که با کاهش 

 رخ داده است. ۵۱۰1, این کاهش به دنبال تکمیل روند انتخابات در سال در باال تذکر رفت

 تیراندازی متقابل؛ درحادثاتعمدتاً فیصد مرگ و زخمی شدن افراد ملکی درجریان جنگ های زمینی  ۰۱در 

 و نیروهای طرفدار دولت نسبت داده است. عناصر ضددولتیوناما تلفات ملکی را به هر دو جناح یعنی 

حمالت توپخانه ای از آن سوی مرز نسبت داده باقیمانده تلفات افراد ملکی از اثر جنگهای زمینی به یک فیصد 

 شده است. 

 

 

 

                                                 
۰1

راکت انداز و نارنجک, سالح های با سیستم باالی انفجاری هستند که مرمی را بدون یک خط . سالح های انداخت غیر مستقیم, مانند خمپاره انداز,  

نیکه در مستقیم دید به هدف انداخت می نماید. خمپاره انداز نمی تواند رهنمایی شود که یک هدف مشخص را بزند و یک ساحه گسترده تخریب دارد. زما

 ی بسیار زیاد است. مناطق غیر نظامی استفاده شود, خطر تلفات ملک
۰۲

 . ۵۱۰۰/ ۰01. گزارش سرمنشی ملل متحد را در رابطه به تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه دریابید .  
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 اثرمواد تعبیه شده انفجاری کاهش تلفات ملکی از

برای اولین بار بعد از نشر گذارش نیمه ساله اش درمورد تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه در سال 

یک کاهش را درمیزان تلفات افراد ملکی از اثر مواد تعبیه شده انفجاری به ثبت میرساند.  از اول  , یوناما۵۱۰۵

زخمی( را از اثر  0۵۰کشته و  ۰1۲فرد ملکی ) ۰۰۱1, ماموریت ملل متحد تلفات ۵۱۰۲جون  ۰۱جنوری الی 

ملکی از اثر مواد تعبیه  را در مجموع تلفات  ۰1درصد کاهش ۵۰مواد تعبیه شده انفجاری به ثبت رسانیده که 

علرغم کاهش, مواد تعبیه شده انفجاری هنوز  ۰0نشان میدهد. ۵۱۰1شده انفجاری با مقایسه به عین دوره سال 

 می باشد.  ۵۱۰۲در صد( در شش ماه نخست سال  ۵۵هم علت دومین رقم بلند تلفات افراد ملکی )

  ۰1شده غیر قانونی نوع فشاریملکی از اثر مواد تعبیه  یوناما ابراز نگرانی می نماید که مرگ و زخمی شدن افراد

 ۵۲۲کشته و  ۵۲۰فرد ملکی ) ۲۱1یوناما تلفات  ۰2افزایش یافته است. ۵۱۰۲به صورت متداوم در نیمه اول سال 

فیصد افزایش را با مقایسه به عین دوره  ۰1توسط عناصرضد دولت که  ماین هازخمی(  را از اثر استفاده همچو 

 11نصف ) باعث تقریباً نوع فشاریانفجاری  نشان میدهد, به ثبت رسانیده است. مواد تعبیه شده ۵۱۰1سال 

 .   گریده است ۵۱۰۲نیمه اول سال مواد تعبیه شده انفجاری در  فیصد( کل تلفات افراد ملکی ناشی از

به معنی آن  ماًری لزوکه کاهش در رقم تلفات ملکی از اثر مواد تعبیه شده انفجا خاطر نشام می سازدیوناما 

کاهش در تلفات  یکی از دالیلاستفاده می نمایند. کمتر از مواد تعبیه شده انفجاری  نیست که عناصر ضد دولت

                                                 
۰1

مالت یت متمایز ح. یوناما تذکر میدهد که دراین آمار و ارقام تلفات ملکی ازاثر مواد تعبیه شده انفجاری در حمالت انتحاری و پیچیده که آنها بنابر ماه 

در صد تمام  1۰, پیچیده و انتحاری بطور جداگانه ثبت گردیده اند, شامل نمی باشند.  شمارش باهم, ترکیب تاکتیک های استفاده از مواد تعبیه شده انفجاری

امقایسه با عین دوره در زخمی( با هشت درصد افزایش ب ۰۲1۵کشته و  ۲11تلفات ملکی ) ۵۰۰۱تشکیل میدهد که   ۵۱۰۲تلفات ملکی را در نیمه اول سال 

 می باشد. ۵۱۰1سال 
۰0

 زخمی( از اثر مواد تعبیه شده انفجاری را به ثبت رسانیده است.  2۰۱کشته و  100تلفات ملکی ) ۰1۱0, یوناما ۵۱۰1جون  ۰۱. از اول جنوری الی  
۰1

ین های ضد پرسونل و همچنان انهدام این ماین ها )کنوانسیون اتاوا, در مورد ممنوعیت استفاده, ذخیره, تولید و انتقال ما ۰220. افغانستان کنوانسیون سال  

ه توسط قربانی ویا پیمان منع ماین( را تصویب نموده است. این پیمان استفاده از کارخانه ساخت ماین ضد پرسونل و استفاده ماین ها و مواد تعبیه شده ک

موده است. تعریف ماین در کنوانسیون متذکره دربرگیرینده مواد تعبیه شده انفجاری اند که طور فعال میگردد مانند ماین های فشاری پشقاب مانند, را منع ن

طه طراحی شده باشد که در زیر ویا در نزدیک سطح زمین و یاکدام سطح دیگر جاگذاری شوند و از اثر حضور, مجاورت و یا برخورد یک شخص یا واس

 نقلیه انفجار نماید.
۰2

درصد افزایش را در تلفات ملکی از اثر ماین های  ۰2زخمی( که  ۰۲1کشته و  1۰0تلفات ملکی ) 00۲, یوناما  ۵۱۰1دسمبر  ۰۰. از اول جنوری الی  

ر منازعات یوناما در مورد تلفات افراد ملکی د ۵۱۰1نشان میدهد, به ثبت رسانیده است. به گذارش ساالنه  ۵۱۰۰فشاری پشقاب مانند با مقایسه با سال 

 , مراجعه نماید. 11مسلحانه, صفحه 
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افزایش توانمندی نیروهای امنیتی درکشف و خنثی سازی مواد  مواد انفجاری تعبیه شده شاید افراد ملکی از اثر

به  یعث آسیب زیادکه بالقوه می توانست بامواد انفجاری تعبیه شده  ۲۱۱۱بیش از  تعبیه شده انفجاری باشد.

    ۵۱پاکسازی گردید. ۵۱۰۲د, در شش ماه اول ملکی گردافراد 

 تلفات افراد ملکی از اثر حمالت انتحاری و پیچیده افزایش

ومین علت عمدهً , حمالت پیچیده و انتحاری نزدیک به پیشی گرفتن از د ۵۱۰۲در شش ماه نخست سال 

 ملکی گردیده است.درصد تلفات افراد  ۵۰تلفات افراد ملکی یعنی مواد انفجاری تعبیه شده می باشد و باعث 

 ۰1۰فرد ملکی ) ۰۱۵۵حمالت پیچیده و انتحاری که توسط عناصر ضد دولت راه اندازی شدند باعث تلفات 

درصد افزایش را در رقم تلفات  01,  ۵۱۰1ال زخمی(  گردید که با مقایسه با عین دوره در س 1۰2کشته و 

ه دبه عهثبت شده انتحاری و پیچیده را  حمله ی 11 حمله ازجمله ۵0مسوًلیت  افراد ملکی نشان میدهد.  طالبان

درصد افزایش   ۰10زخمی( گردیده و  1۲۲کشته و  10فرد ملکی ) ۲1۵که این حمالت منجر به تلفات   گرفتند

      ۵۰نشان میدهد.پذیرفته اند را طالبان که مسئولیت آنرا انتحاری و پیچیده  تدر تلفات ملکی در حمال

 باعث قتل افغان های ملکی گردیده است دیگر از هر تاکتیک بیشترقتل های هدفمند 

. درصد افزایش یافت ۲0در حدود  ۵۱۰۲هدفمند در شش ماه نخست سال  تلفات افراد ملکی ناشی از قتل های

است. تعداد  دیگر مجروح گردیدهفرد ملکی  ۵۲2و  کشته شده استفرد ملکی  11۱به تعداد  تاکتیکاین از اثر 

درصدِ تمام تلفات افراد ملکی را در  ۰1فرد ملکی رسیده و  122مجموعی تلفات ناشی از تاکتیک متذکره به 

شده، حمالت  هرچند جنگ های زمینی، مواد انفجاری تعبیه تشکیل می دهد. ۵۱۰۲سال  شش ماه نخست

در شش ماه نخست  )مجموع ارقام کشته و زخمی( گروهی پیچیده و انتحاری باعث تلفات بیشترِ افراد ملکی

یشتری افراد ملکی گردیده گردیده است ولی قتل های هدفمند نسبت به سایر تاکتیک ها باعث قتل ب ۵۱۰۲سال 

می دهد. یافته  تشکیلرد ملکی کشته را ف ۰۲2۵درصدِ مجموعی  ۵1فرد ملکی کشته شده  11۱رقمِ  -است 

                                                 
۵۱

میدهد(, به . ایمیل از ماموریت حمایت قاطع )ناتو( درمورد: )یوناما, ماموریت حمایت قاطع به یوناما, حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه جواب  

 دریافت گردیده است. ۵۱۰۲جوالی  ۵2تاریخ 
۵۰

زخمی( شده  ۰۵0کشته و  01فرد ملکی ) ۵۱۰حمله انتحاری و پیچیده که باعث تلفات  ۵۱لبان ادعای مسوًلیت , طا۵۱۰1جون  ۰۱. از اول جنوری الی  

 است, نموده اند. 
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درصدِ تلفاتِ ناشی از قتل های هدفمند توسط نیروهای مخالف دولت صورت  21های یوناما نشان میدهد که 

 گرفته است. 

 گروگان گرفته شدهافراد ملکی افراد ملکی و سیر صعودی کشته شدگان و مجروحینِ  افزایش اختطاف

حادثه اختطاف را به ثبت رسانید که تقریباً تمام این حادثات  ۰21، یوناما ۵۱۰۲جون سال  ۰۱از اول جنوری تا 

فرد ملکی  1۵این اختطاف ها منجر به کشته شدن  ؛در مجموع انجام شده است.نیروهای مخالف دولت  از سوی

د درص ۰0 نشان میدهد که در رقم حادثات ( گردیده ونفر 01ملکی )مجموع تلفات فرد  ۰1و مجروح شدن 

 ۰۰0،  ۵۱۰1مرتبط به اختطاف در مقایسه به دوره مشابه در سال  و در آمار تلفاتبوجود آمده است افزایش 

حادثه اختطاف  ۰21حادثه از مجموعِ  ۰2۱نیروهای مخالف دولت عاملِ  ۵۵است. درصد افزایش بوجود آمده

نیروهای ادثه ی اختطاف را به شش ح فرد ملکی شده است. یوناما 01 نفر از مجموع 0۲بوده که باعث تلفات 

 . دولتی نسبت می دهد

یافته های یوناما نشان می دهد که افراد ملکی بخاطر منفعت پولی توسط نیروهای مخالف دولت اختطاف می 

 می امتیاز گیری از طرف مقابلگردد. نیروهای مخالف دولت از این طریق مردم عادی را تهدید نموده و یا هم 

می پردازد. هم چنان یافته های یوناما نشان می  گروگان هابعضاً به تبادله  ها اختطافاین طریق نماید. مثالً از 

که دلیل آن بر آورده د ندهد که اختطاف شدگان به شکل روز افزونِ توسط اختطاف کنندگان به قتل می رس

ان بوده است ویا از و حفظ صالبت باالی سایر اختطاف شدگ طرف مقابلنشدن خواسته های اختطاف چیان از 

   همان ابتدا هدف اختطاف قتل قربانی بوده است.

به شکل سیستماتیک آغاز  به این طرف که یوناما جمع آوری و ثبت آمار تلفات افراد ملکی را ۵۱۱2از سال 

ی تعداد تلفات ناشی از اختطاف در این دوره گزارش دهی نسبت به تمام دوره ها تعداد حادثات و نیز کرد،

افراد ملکی در شش ماه نخست سال . تلفات ناشی از اختطاف دو درصدِ مجموع تلفات بوده است بلند قبلی

 می دهد.  را تشکیل ۵۱۰۲

                                                 
۵۵

فرد ملکی به قتل  ۵0حادثه اختطاف به ثبت رسیده و در نتیجه  ۰1۰؛ یافته های یوناما نشان میدهد که در حدود ۵۱۰1جون سال  ۰۱. از اول جنوری تا  

 نفر می رسد( گردیده است.  ۰۲نفر دیگر مجروح)مجموع تلفات به  1 رسیده و
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 هوائی ایش تلفات افراد ملکی از اثر عملیات هایافز

المللی داخلی و بین بر اساس یافته های یوناما حمالت هوائی نیروهای  ،۵۱۰۲جون سال  ۰۱از اول جنوری تا 

( گردیده است. این رقم در 00فرد ملکی )مجموع تلفات  1۲فرد ملکی و مجروح شدنِ  ۰۵ باعث کشته شدن

 کاهشِسیر نزولی  هد و نیز نشان دهنده ی اینست کهدرصد افزایش را نشان مید 11 ،۵۱۰1به سال مقایسه 

تلفات بطور مستمر به ثبت رسیده بود، کند تر شده است.  در سالهای قبلکه تلفات ناشی از حمالت هوائی 

 می دهد.  تشکیلناشی از حمالت هوائی دو درصدِ تمام تلفات افراد ملکی را 

به را مجروح(  ۵۵کشته و  ۵0)اتتلفمورد  12 یوناما در اثر حمالت هوائینفر تلفات ملکی  00از مجموعِ 

که در حال حاضر نیروهای بین المللی در حمالت معیارهای  در حالیکه. وهای بین المللی نسبت می دهدنیر

ولی رقم فوق  ند قابل مالحظه محسوب می شود،هوائی شان جهت کاهش تلفات افراد ملکی مد نظر می گیر

 ۵۰حمالت هوائی نیروهای بین المللی نشان میدهد.نتیجه درصد افزایش را در تلفات افراد ملکی در  ۵۰الذکر 

 سیرتِ هوائی توسط طیاره های بدون سرنشین صورت گرفته و رقم تلفات ناشی از آن این حمال بیشترینِ

  ۵1.را معکوس کرده است در سال های قبل توسط یوناما به ثبت رسیده بود که نزولی تلفات

مجروح( را به ثبت رسانید که  ۵۰کشته و  ۲تلفات ملکی) مورد ۵1؛ یوناما ۵۱۰۲جون  ۰۱ی تا اول جنور از

 می شود. قوت های هوائی افغان که مربوط اردوی ملی ائی نیروهای امنیتی افغان بودعاملِ آنها ده حمله هو

ت از نیروهای امنیتی ملی ایو عملیات های هوائی تهاجمی را در حم حمایوی مسئولیت حمالت حمایت هوائی

 به عهده گرفت.  ۵۱۰۲ابتدای سال  در افغانستان در

 که به افراد ملکی ضرر می رساند تاکتیک های دیگری

ه به شکل مشخص نسبت مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ که به هیچ یکی از طرفهای درگیر در منازع

مانده از دوران . مواد انفجاری باقی سبب گردیده استچهار درصدِ تمام تلفات افراد ملکی را  داده نمی شد،

                                                 
۵۰

مجروح( را در اثر حمالت هوائی نیروهای بین المللی  ۰۰کشته و  ۵0نفر تلفات افراد ملکی) 1۱؛ یوناما به تعداد ۵۱۰1جون سال  ۰۱. بین اول جنوری تا  

 به ثبت رسانیده بود. 
۵1

 یوناما مراجعه گردد.  ۵۱۰1 گزارش شش ماهه سال 1۱-۲2. به صفحه  
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 اطفال افغان ،درصدِ قربانی های این مواد 1۰چون  ؛نا متناسب مضر واقع شده بسیار جنگ برای اطفال به شکل

می باشد. سه درصدِ متباقی تلفات افراد ملکی در نتیجه قتل های فرا قضائی و ساختار های عدلی موازی توسط 

نیروها، و سایر انواع قتل ها و سوء رفتار ها توسط حادثات ناشی از محافظت نیز عناصر مخالف دولت و 

 طرفهای درگیر در منازعه رخ داده است. 

 طرفدار دولت های مسلحِ تخطی های حقوق بشری توسط گروه

یوناما به شکل دوام دار افزایش تلفات افراد ملکی را توسط گروپ های  ،۵۱۰۲جون سال  ۰۱از اول جنوری تا 

 ۲1کشته و  ۰۰تلفات افراد ملکی که شامل  مورد 10مسلح طرفدار دولت به ثبت رسانیده است. یوناما به تعداد 

وپ عاملِ این حادثات و تلفات گر ثه ی جداگانه به ثبت رسانیده است کهحاد 12مجروح می گردد را در اثر 

افزایش یافته است.  ۵۱۰1سال به درصد در مقایسه  ۰۰1های مسلح طرفدار دولت بوده و رقم تلفات فوق الذکر 

دو  هدفمند، لت و کوب و سوء رفتارها، گروپ های مسلح طرفدار دولت در نتیجه جنگ های زمینی، کشتار

 . دسبب شده ان ۵۱۰۲درصدِ تمام تلفات افراد ملکی را در شش ماه نخست سال 

 بیجا شدگانِ ناشی از جنگ های مسلحانه

نفر بیجا شده ی  ۰۱۰۱۱۱در افغانستان کار می کند در حدود  ۵۲گروه کاری که در مورد بیجا شدگان داخلی

به ثبت رسانیده است. رقمِ فوق الذکر  ۵۱۰۲داخلی را در نتیجه جنگ های مسلحانه در شش ماه نخست سال 

 ی که صورت گرفتهنشان می دهد. بنابر ارزیابی ها ۵۱۰1عینِ مدتِ سال  به درصدی را در مقایسه 11افزایشِ 

 ۵1نفر می رسد. 21۲1۱۱به  ۵۱۰۲جوالی  ۰1تعداد بیجاشدگان داخلی در افغانستان تا تاریخ 

 

                                                 
۵۲

ت. . ریاست گروه کاری امور بیجا شدگانِ داخلی به کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان اختصاف یافته اس 

بوطه را دریافت می نماید. تازه ترین ساختار متذکره میکانیزم ابتدائی را تشکیل داده و از آن طریق بیجاشدگان داخلی تشخیص گردیده و کمک های مر

 را در بر می گیرد.  ۵۱۰۲می  ۰۰رقمی که در جریان تهیه این گزارش اماده گردیده؛ دوره زمانی اول جنوری تا 
۵1

یافت گریده از طریق امیل در ۵۱۰۲جوالی  ۵۰. این ارقام توسط کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین تهیه گردیده است. این اطالعات به تاریخ  

 است. 
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 مشاهدات: 

ملکی افراد عوامل متعددی باعث افزایش آسیب ها به افراد ملکی گردید. هرچند تلفات  ۵۱۰۲در نیمه اول سال 

در نیمه اول سال کاهش داشت، اما  - شده جنگهای زمینی و مواد انفجاری تعبیه -ناشی از دو علت اساسی 

قتلهای هدفمند علت عمده کشتار افراد ملکی بود و تعداد تلفات افراد ملکی به اثر حمالت پیچیده و حمالت 

وجود کاهش عمومی در تلفات افراد  انتحاری که توسط مخالفین مسلح دولت صورت گرفت، افزایش یافت. با

ملکی ناشی از جنگهای زمینی، تلفات افراد ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت در جریان جنگهای زمینی و 

حمالت هوایی افزایش داشت. برعالوه، افزایش نبرد ها بین گروههای مخالفین مسلح رقیب و ظهور گروههای 

 یر نظامی به وجود آورد. جدید تهدیدات اضافی را برای افغانهای غ

ی دادند و به شکل فزاینده  طالبان و دیگر عناصر مخالف دولت به فشار های خود به هدف اشغال اراضی ادامه

به سوی مراکز پرجمعیت شامل مراکز ولسوالی ها و یک شهر بزرگ )کندوز( به پیش رفتند. با وجودی که 

ت افغانستان و طالبان حاصل شده بود، اما این موضوع برخی تحرکات در رابطه با گفتگوهای صلح بین دول

باعث تأثیرات ناچیز و حتی بی تأثیر بر تالش های طالبان  برای افزایش کنترول قلمرو بود: طالبان و دیگر 

 حمالت هوائی
 کشتارهای هدفمند 2%

14% 

 حمالت انتحاری و پیچیده
21% 

 مواد انفجاری تعبیه شده
22% 

 جنگ های زمینی
32% 

مواد انفجاری باقی مانده از 
 دوران جنگ

4% 

 سایر تاکتیک ها
5% 

آمار کشته شدگان و مجروحیِن افراد ملکی بر اساس تاکتیک 
 و نوع حادثه

 2015از اول جنوری تا آخر جون 
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که یوناما برخی کردند. در حالی  ۵۱۰۲عناصر مخالف دولت اقدام به یک عملیات تهاجمی در نیمه اول سال 

در  ییوناما کاهش -دولت درجریان منازعات را شاهد بود توسط عناصر مخالف از افراد ملکیاقدامات محافظت 

ولی با   -را به ثبت رسانیده است  تلفات افراد ملکی از سوی عناصر مخالف دولت در جریان جنگ های زمینی

مند افراد ملکی ، حمالت انتحاری و همچنین  قتل های هدفن و دیگر گروهها به حمالت پیچیدهآن هم طالبا

انجام  قبل از دست یابی به یک مصالحه نهائی ادامه دادند. این اعمال که احتماال به هدف تضعیف قدرت دولت

 باعث آسیب شدید به افراد ملکی شد. گرفت 

عناصر مخالف دولت اما تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده در مجموع کاهش داشت،  اگرچه

ی از مواد انفجاری فشاری غیر قانونی به عنوان یک سالح دفاعی در کاهش سرعت و یا فزاینده  به طور

جلوگیری از پیشرفت قوای امنیتی افغان قبل، در جریان و بعد از جنگهای زمینی استفاده کردند که این کار 

 باعث افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از این نوع مواد انفجاری شد.  

ی جون، قوای امنیتی افغان اکثر علمیات های نظامی را مستقل از قوای نظامی بین الملل ۰۱ری الی از اول جنو

استفاده از  قوای امنیتی افغان بهی از حمایت قوای هوایی افغان برخوردار بودند. انجام دادند و به طور فزاینده 

به افراد  جدیدادند که باعث آسیب های سالح های فیر غیر مستقیم )هاوان، راکت، نارنجک و توپخانه( ادامه 

ملکی گردید. ضد حمالت صورت گرفته توسط قوای امنیتی افغان، که متکی به استفاده از هاوان، راکت، 

. همچنین یوناما است باعث تلفات عمده غیر نظامی شده غالباًنارنجک، توپخانه و هلیکوپتر های نظامی بود، 

در حوزه  ز قوای امنیتی افغان بوده، بخصوصدار دولت برای حمایت اشاهد استفاده از گروهای مسلح طرف

شمال شرق کشور.  یوناما مشاهده کرد زمانی که قوای امنیتی افغان اقدام به عملیات های از قبل برنامه ریزی 

ر ار دده اند، مانند عملیات ذوالفقشده کردند، باعث تلفات کمتر افراد ملکی نسبت به عناصر مخالف دولت ش

در مقابل قوای امنیتی ملی افغان باعث بیشترین تلفات افراد ملکی در جریان  لمند،ولسوالی سنگین والیت ه

 عملیات ها به هدف دفع حمالت و پیشروی های طالبان و عناصر مخالف دولت در والیت کندوز شدند. 

پروسه صلح، باعث  ارتباط بهاختالفات در  اختالف نظر آشکار در داخل و بین عناصر مخالف دولت، به شمول

( و نبرد بین گروههای ظهور گروههای متعهد به سازمان تروریستی داعش )گروه خودخوانده دولت اسالمی

که ظهور گروههای مدعی  ه استدر والیت ننگرهارگردید. همچنین یوناما شاهد بود مخالف دولت، بخصوص
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. یوناما چندین مورد از است مردم ملکی شده ، باعث افزایش نگرانی های شدید برای۵0وفادار به داعش

سربریدن و دیگر انواع اعدام مردم ملکی توسط گروههای وابسته به داعش را در والیت ننگرهار به ثبت رسانده 

بین جنگجویان طالبان و گروههای وابسته به  بخصوصاست. نبرد بین گروههای رقیب مخالف مسلح دولت، 

داعش نیز باعث تلفات افراد ملکی و بیجا شدن آنها گردید. یوناما نگران است که افراد ملکی در این مناطق در 

کنند این گروهها سعی می  ست که مصایب بیشتری را متحمل شوند زیراو ممکن ا گیر مانده اندبین گروههای 

 تقلید کنند. جهان، را از گروههای وابسته به داعش در دیگر ممالک  ریکه تاکتیک های خشن ت

به خواست خود از گروههای درگیر تأکید می کند تا در راستای تعهد خود به قانون  در این زمینه، یوناما مجدداً

. بین المللی بشر دوستانه اقدامات مشخصی را در جهت جلوگیری از تلفات افراد ملکی روی دست بگیرند

عناصر مخالف دولت باید ادامه حمالت پیچیده و حمالت انتحاری علیه اهداف ملکی و انجام  بخصوص

قتل های هدفمند افراد ملکی را فوراً  حمالت در مناطق غیر نظامی را متوقف کنند. عناصر مخالف دولت باید

شده که به اثر فشار منفجر می مواد انفجاری تعبیه "متوقف کرده و دیگر از تاکتیک غیر قانونی و بی تشخیص 

 )مین های دست ساز فشاری( استفاده نکنند.      "شود

تمام گروهها، به شمول قوای امنیتی ملی افغان، باید اقدامات عملی پیشگیرانه را جهت جلوگیری از تلفات افراد 

ستقیم در مناطق غیر ملکی در عملیات های خود روی دست بگیرند، و استفاده از سالحهای ثقیله و فیر غیر م

را متوقف کنند. یوناما یک بار دیگر از تمامی گروههای درگیر در منازعه می خواهد تا در  پرجمعیت نظامی

و بی هدف اقدام به کشته و زخمی کردن افراد ملکی کرده اند،  قوای مسلح که عمداً مورد آن عده ازافراد و

 پاسخگو باشند.

ههای درگیر در منازعه برای تقویت  تالش های آنها در حمایت از افراد ملکی، یوناما توصیه های ذیل را به گرو

بشر دوستانه بین  حقوقجوامع غیر نظامی، جلوگیری از تلفات افراد ملکی و تقویت تعهدات شان در راستای 

 حقوق بشر بین المللی، پیشنهاد می کند.   نورم هایالمللی و 

 

                                                 
۵0

یاد می شود ، همچنین در برخی مناطق کشور از این اصطالح برای  "داعش"گروههای وابسته به دولت اسالمی در افغانستان توسط مخفف عربی آن   

 اشاره به هر جنگجوی خارجی، بدون توجه به وابستگی آن، استفاده می شود.  
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 توصیه ها

 عناصر مخالف دولت 

 بشر دوستانه بین المللی:  حقوقدر مطابقت با تعهدات مطابق با 

  مراکز و عبادت گاه هاتوقف حمالت هدفمند عمدی باالی غیر نظامیان و مراکز غیر نظامی به شمول 

 فرهنگی، دفاتر ملکی دولتی و امدادگران.

 و حمالتی که در آن هدف از افراد ملکی تفکیک نمی شود نامتناسب توقف حمالت . 

 مناطق. وقف فیر هاوان، راکت و نارنجک از مناطق مسکونی و نیز به طرف آنت 

  ،حمالت پیچیده و حمالت انتحاری در تمامی  بخصوصتوقف استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده

مناطق غیر نظامی و توقف استفاده از تاکتیک غیر قانونی مواد انفجاری تعبیه شده که به اثر فشار منفجر 

 . می شود

  بشر دوستانه بین المللی و مطابق با  حقوقسازگار با  "غیر نظامیان"تطبیق یک تعریف مشخص از

 اصول تمایز، تناسب و اقدامات احتیاطی در تمامی عملیات های نظامی. 

 قرار داده است؛را منع ر افراد ملکی و مناطق غیر نظامی اجرای بیانیه های رهبری طالبان که حمالت ب 

تطبیق هدایاتی که به افراد طالبان امر کرده تا از تلفات افراد ملکی جلوگیری کرده و در مقابل آنعده از 

 کشته و زخمی می سازند پاسخگو باشند.  هدف قرار داده، نیروهایی که افراد ملکی را

 ده را برای اطمینان از اینکه جنگجویان آنها مکاتب، شفاخانه ها، کلنیک ها و دیگر مراکز محافظت ش

 نظامی استفاده نمی کنند.  مقاصد

  برای واکسین پولیواطفال و کمپاین های و اخالل در کار واکسیناتوران پولیو توقف حمالت، تهدیدات 

 اطفال. 

 دولت افغانستان

  .توقف فیر هاوان، راکت و نارنجک به سوی مناطق مزدحم غیر نظامی 
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 با اهداف  کاهش تلفات افراد ملکی توأم با یک پالن عمل ملی برایو تصویب یک پالیسی  تهیه و ترتیب

مشخص برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه؛ افزایش تالش ها برای 

و تطبیق هدایات تاکتیکی  ناشی از منازعات مسلحانه با ترتیبحفاظت از غیر نظامیان از آسیب های 

و روشن، قواعد جنگ، و دیگر روشها به ویژه در رابطه به استفاده از هاوان،راکت، نارنجک و توپخانه 

و آموزش تمام نیرو های امنیتی افغانستان در رابطه به تدابیر حافظتی،  تجهیز طیاره های نظامی، از طریق

 .نیانکاهش دهنده، حسابدهی و جبران خسراه برای قربا

  آنعده از  شبه نظامی، و اطمینان از پاسخگو قرار گرفتنانحالل و خلع سالح تمامی گروههای مسلح

 اعضای این گروههای مسلح که عامل تخطی های حقوق بشری شناخته شده اند. 

 ثر عملیات و تطبیق مؤ سوق و اداره اولویت بندی بیشتر به ارتقای ظرفیت قوای امنیتی ملی افغان برای

.  اختصاص تمامی منابع از آن و خنثی سازی آن به شمول استحصال ی ضد مواد منفجره تعبیه شدهها

 مورد نیاز برای اطمینان از تطبیق کامل استراتژی ملی مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده.  

 ناشده  پالیسی ها و پروسیجر ها به هدف اطمینان ازعالمه گذاری و پاکسازی مواد منفجر تهیه و ترتیب

  ی زمینیاز جنگ در ساحات جنگی پس از ختم درگیری ها باقی مانده

  بین المللی بشر دوستانه و حقوق بشر، توسط نیروهای  حقوقتحقیق و بررسی تمامی اتهامات تخطی از

 امنیتی ملی افغان و گروههای مسلح طرفدار دولت؛ محاکمه و مجازات آنعده از افرادی که در این قضایا

اطمینان از  اینکه به   مقصر شناخته می شوند و نیز بین المللی نورم هایقوانین افغانستان و  بر اساس

 . و جبران خساره به شکل موثر صورت می گیرد قربانیان خشونت رسیده گی

  بررسی و تجدید نظر در پروسیجر پرداخت غرامت به زنان و خانواده های  افراد ملکی کشته و زخمی

شده در خشونت های ناشی از منازعات مسلحانه و افزایش آگاهی عامه از پروسیجر دریافت غرامت و 

 دسترسی به خدمات اساسی. 

  ظامی، و اطمینان از حفظ حرمت ن مقاصدتوقف استفاده از مکاتب، شفاخانه ها و کلنیک ها برای

 تسهیالت صحی به عنوان اماکن بی طرف.   
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  ،اطمینان از اینکه تمامی طرفها، به حق افراد ملکی برای دسترسی به خدمات صحی احترام قائل باشند

اطمینان از اینکه تمامی طرفها مانع دسترسی کودکان به واکسین فلج اطفال و دیگر خدمات  بخصوص

 صحی نشوند. 

 قوای نظامی بین المللی  

  ملکی و حمایت  یک پالیسی ملی برای کاهش تلفات افراد تهیه و ترتیبحمایت از دولت افغانستان در

 برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه.   در تطبیق یک پالن عمل

 در  ۵۱۰۲به نیروهای امنیتی ملی افغان بعد از  "حمایت قاطع به رهبری ناتو"مأموریت  ادامه پشتیبانی

سطح پالیسی، عملیاتی و تاکتیکی، برای اطمینان از اینکه نیروهای افغان تأمین، آموزش و تجهیز کافی در 

، بپروتکل های مناس با توجه به نیاز به بخصوص، میات های جاری را دریافت می کنندزمینه عل

استفاده از سالح های فیر غیر مستقیم و  اهش تلفات افراد ملکی در رابطه بهاقدامات برای ک تعلیمات و

 طیاره های نظامی توسط قوای امنیتی ملی افغان.     

 ثر علیه مواد یت، کنترول و تطبیق عملیات های مؤادامه حمایت از قوای امنیتی ملی افغان برای هدا

 .۵۱۰0الی  ۵۱۰۲در جریان سال  آن خنثی سازی این مواد به شمول استحصالانفجاری تعبیه شده و 

  ادامه اقدامات برای اطمینان از اینکه تمامی قوای بین المللی و یا مأمورین اطالعاتی خارجی و نیروهای

اجرای وظیفه می به صورت مستقل و یا در حمایت از قوای امنیتی ملی افغان  امنیتی که در افغانستان

، تمامی اقدامات الزم را در رابطه به حمایت از افراد ملکی در جریان عملیات های زمینی و هوایی دکنن

 .  می گیرنددر نظر 

  ادامه اقدامات برای اطمینان از شفافیت در پروسه بررسی بعد از علمیات و تحقیقات در صورت احتمال

در  بخصوص، استخباراتی یا نیروهای  قوای امنیتی بین المللی بروز تلفات افراد ملکی در عملیات های

مورد حمالت طیاره های بی پیلوت؛ ادامه گامهای موثر برای اطمینان از پاسخگویی، جبران خساره و 

 اقدامات عملی بهتر. 
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