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�هوسله واله ج په�ساتنه #�و د ملکي و  ېک   

 د افغانستان لپاره د مل�رو ملتونو مرستندویه پالوی (یوناما)

 

حقونو لپاره د مل�رو ملتونو د عالي  کمیشنرۍ دفترد بشري   

 

  کابل، افغانستان

۲۰۱۶جوالی   

 ۲۰۱۶ / فاطمه فیضي/ الجزیره©  



 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Source: UNAMA GIS January 2012 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  افغانستان

کلن راپور  یمن ۲۰۱۶ د  

�ه واله وسله په�ساتنه  و#�و  ملکي د کې ج  

 

  کابل، افغانستان

۲۰۱۶جوالی   

 د افغانستان لپاره د مل�رو ملتونو مرستندویه پالوی (یوناما)
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�و ساتنه ، د � کال نیم کلن راپور  ۲۰۱۶د افغانستان په وسله واله ج$�ه کې د ملکي و

 

 

 

 

 

 

 

�ې د ?کٻلو لورو لخوا  وي،راپور یو >ل بیا هغه ک�اونه رابرسیره ک ”�لکو ته او?تي خولسي چې په افغانستان کې د ج

 ��حروم ک�ي، افغانان یــې د کور دننه بې  لهDرن�ه دوي  ې او دا په ډا#ه کوي چې ج حقونو او خوندیتوب م بنسJیزو 

کت بدلیPي چې حر  هیو پٻOو ?ودلې، چې دا په یو. اوسناړ ک�ي ې ته غو?تن هیــې په بهر کې پنا ډیری نور >ایه ک�ي او 

حقونو  په نې د افغانستان Dخه تر مدیتراچې او سرغ�ونو یو ابشار ( چ�چوبی) جوړوي  د تیري باالقوه ډول د بشري 

حقونو د خوندیتوب په اړه پرمخت�ونو ووینو او په هوراخوا غTیدلی.  ې غکه چیرې غواړو په افغانستان کې د بشري 

اندازه کې بدلون راولو چې افغانان، ?Tې، نارینه او ماشومان دې ته اړباسي چې د لویو #وا?ونو په منلو سره خپل 

حقونو Dخه هغه سرغ�ونې، چې د یوم انا او زما د کارمندانو له خوا مستندې شوې، باید د هیواد پریPدي، نو له بشري 

حساب ورکونې ته را وغو?تل شي بینکچارواکو له خوا په پام کې ونیول شي او مرت  “ .یــې 

  .۲۰۱۶زید راعد الحسین، د مل$رو ملتونو د بشري حقونو عالی کمشنر ، جنیوا ، جوالی 

  

روغتیا  ېاسبمناو شوې، هره میرمن، نجل\، یا هلک چې زده ک�و  هدې راپور کې ثبتپه تو هره یوه پٻOه چې ا تلف د”

حروم شوی هر هغه س�ی ، او شوی د الس رسي مخنیویپالنې ته ٻې   ېپات ، په ژمنه کې داو ?Tه چې د معیشت Dخه م

�ې په ?کیلو خواوو یو غP دی، چې د ولسي و#�و د تلفاتو د مخنیوي لپاره مهم او مشخص راتلو ?کارندوي �ده او د ج

تش غP  یریدوتشي د وخت په عملي بcه ورنک�ل  هغه ژمنې او اعالمیــې چې #امونه پورته او خوندیتوب یــې غOتلی ک�ي.

حافظه س اوږده  په  ېاو رویــد د چلن يبلکې د هغو ،?و خبرو نه پرد iولو ډلو د رهبرانو  به بریOي. تاریخ او د افغان ول
 " اساس قضاوت وک�ي.

 .۲۰۱۶ماموDو، په افغانستان کې د مل$رو ملتونو د سر منشي Eان$�ی استازی ، کابل، جوالی اDیSا میچي ی
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ح   واک /یتصال

�و و  ملکي د ېک $�هج واله وسله په ېک افغانستان په� ېک افغانستان په ، راپور  نیم کلن دغه کال ۲۰۱۶ د ړوندا په ېساتن د 
�ۍ لوم له ۍ جنور  د کال روان د ېچ ،یشو چمتو خوا له Yان$ې د حقونو بشري  د  )يوناما( پالوي مرستندويه د ملتونو $رو مل د 
  .ړي رانغا موده ې پور  هغې ېم ۳۰تر  جون د Yخه ]ېني
   
ى یشو چمتو ېمخ له او واک صالحيت هغهله خوا د  Yان$ېبشري حقونو  د يوناما د راپور  دغه   امنيت د ملتونو $رو مل د ېچ ،د

�و و  ملکي د Yوتر  ید یشو �لته ورک یوناما dپر بنس یکل یک�ه) پر۲۰۱۶( ۲۲۷۴ د خوا له شورا� د دوي د ، Yاري و وضعيت 
 ،واحکام د حقونو بشري  او ازاديو ]يزو بنس د او �ي ک تقويه ورکول حساب �ي،ک jې همغ iېه موخه په کيدو يِ باور  د یتوبخوند

 پلي ډول �بشپ په،  لري  �يتوبغ ېيــ افغانستان او  دي شوي یلتسج ېک ون�ونوت �يوالون په او قانون اساسي په افغانستان د ېچ
 یدوک برخمن د Yخه حقونو د opو د ېچ �ي مرسته وک ېک کولو پلي په احکامو هغو د ډول Eان$�ي  په او  �ي وک مرسته ېک ٻدوک

  .لري  �اوت سره
  

�و و  ملکي د ېک څ تر  په �و شخ والو وسله د ېک افغانستان په  ليک �هپريک شمیره) ۲۰۱۶( ۲۲۷۴ ��هتو  Eان$�ې  په او یتوضع د  
�و و  ملکي د�  . ورکوي اهميت ته ېورکون راپور  او Yارنې ېروان ړوندا په ېژوبل ګمر  د 

 
�و و  ملکي په ېيــ هدف ېچ کوي سره تر فعاليتونه �ل يو يوناما� د ډول یلېناپ او خپلواکه په :لکه دي راکمول اغيزو  د $�ې ج د 

�و و  ملکي یوشو یانمنز د ېک $�و ج والو وسله په �رEي؛ المل ېژوبل ګمر  د خلکو ملکي د ېچ Yارنه ٻuوپ ېداس� د ېساتن د 
 د افغانستان د او قانون �یوالن د ېپالن بشر د او حقونو بشري  �یوالون د ېچ یلپ pتونونو ېداس د او �؛مالت موخه په ېيــتقو

  شي. یترعا لوري  له و ړ غا لوٻpک Dولو د ېک $�هج په او ولري  سمون سره ینوقوان نورو او قانون ساسيا
  
 تر مشورهسال  یکيتخن   لخوا  )ار یچا یس یچا او( دفتر ۍ کميشنر  عالي د ملتونو $رو مل د لپاره حقونو بشري  د  ېک راپور   دېپه 

 .شوې السه
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  ميتودولوژي 

�و و  ملکي د يوناما� سره ٻنوسرچ مختلفو له ، ي Yي�  ېک سيمه په ژوبلي ګمر  د وي ممکن ېچ Eايه هغه تر راپورونه ېژوبل ګمر  د 
 uېپي ې هر  د يوناما  .وي شوي ارزول ېمخ له باور  او اعتبار د ېچ ،Sويراغون  تمعلوما بيل بيال او کوي مشوره سالپه پراخه کچه 

 او کره نظريات او معلومات شوي Dولرا Yخه سرچٻنو مختلفو له بریده شوني تر ېچ کوي، iهه زياته ېک تحليل او Yي�نه په
�و و  شويو زيانمن د ډول مستقيم په او یانوقربان شاهدانو، عيني د لکه ، �ي ک ]رولکن� حکومت افغان د( کارکوونکو  نظامي د ، 
 او مذهبي چارواکو، Eایــي واليت او zولسوال /کلي د لکه ،) په �Sون ینووسله والو مخالف دولت د  ،Eواکونو نظامي و�يوالن او
  .دي ېشامل Yر�ندونې والو برخه نورو او مشرانو د Dولنې د

  
د السته راغلو موادو، شواهدو او مدارکو د  Yخه Eاید  یuود پ  یدنو،ل یمود مستق Yخه یمېله س یuومالومات د پ Dول یوناما

 یتاو مصؤن تیملتونو د امن $رو د مل یSیو�انو،او و یرونود تصو یدنو،د ل Yخهمرکزونو  یايــيد روغتونونو او روغت ینې،ازمو یکيفز
 یم$�و سازمانونو او در دولتي غیرد  ېچ Sويراغون ې مالوماتو له الر  واو د هغ ٻنو،او نورو ادارو راپورونو، د دوهم الس سرچ Yان$ېد 

  شوي وي. له خوا ترالسه  ٻنوسرچ
  
 طبي شاهدان، قرباني، لکه ده ړها ته ٻنوسرچ ډوله ې در  jهل تر jل یوناما لپاره کولو کره د uېٻپ Eان$�ې  ې هر  د تلفاتو ملکي د

 وي، ممکن ېچ Eايه هغه تر  .وي ېٻنسرچ ې نور  یا مشر قومي یید،تا له خوا ړو و غاpکیلد ېک $�هج په چارواکي، يــيEا پرسونل،
 uېىیپ د ،نهوختو ېEين  .وي ې ړ وال ]نوپل رپ Eاي د uېپي د او شهادت مستقيم په شاهدانو عيني د پیuې د يا قربانيانو د Yی�نې

ى طو ېداس په وي، نه ممکن تحقيقات ډول دغه او وي، محدود یرس الس امله له ستونزو  امنيتي د ته Eا �ل يو يوناما ېک شرای 
 يشو ارزول ېمخ له باور  او داعتبار چې �ي ک السه تر معلومات Yخه شبکو معتبرو  وپراخ د بريده تر امکان د ېچ کاروي تخنيکونه

  .لري  ازpت پورهاو 
 

 په ٻuيپ شوې دیناتای نهد او  دويیینه تا ٻuههغه پ وي نه ډاډمنه Yخه والي کره د معلوماتو د ړها په uېپي ېيو د يوناما ېچ کله
 مانا ېد په دا  .ونيسي وخت zاون Yو jي ورسي ته ېنتيج ېچ ېهغ له ېمخک يpايــ تحقيقات ېک قضيو Eينو په .ورکوي راپور  ړها

 کار Yخهور  شامل او ېک تحليل په او jي رسي را معلومات تازه ېچ Eکه شي ېنو بيا ېچ يpايــ ېنتيج ړها په تلفاتو ملکي د ېچ ده
 وي نه ته الس شواهد uونکيبخ قناعت او معتبر ېچ Yو تر او وي نه Yر�ند pه معلومات ېچ ېک Eاي کوم په ي.j کي یستلاخ

 ضيهقپرته  رسیدوله ته  یجېنت یانې یلېپا بې راشي ته الس شواهد ړ و  قناعت د ېچ کومې تر،jي کي نه ېهغ تر �يري  نتيجه نو راغلي
  .jي شاميلي نه  کې راپور  احصايوي په  او jي کي �لت

 
 ېداس په ېچ وي، Dکي النجمن يا او یثابيتيدال شي نه ډول �بشپ په(موقف)  هويت ملکي قربانيانو د ېک راپور  په ٻuوپ Eينو د

 برابر لحاظ په عمر د لپاره �جن د ېچ ��ي نه ېداس او نيسي ېک پام په معيارونه قانون �يوالن د ېبشرپالن د يوناما ېک قضيو
او کله  jي کي ارزول بنياد پر  pتنواو پو حقايقو ړوندوا د ې پور  uېپي په �انېادعا ډول دا بلکه . ید کس ملکي يا الی$يجن نارينه

   . یjي ک یرلنه شم ېپوره معلومات موجود نه وي نو دغه تلفات د راپور په شميرو ک ېچ
  

�و د ملکي و  ېک $�هپه وسله واله ج� یو ېکال ک ۲۰۰۹په  یوناماپه موخه،  �د مالت Yخه ېد خپل راپور او ارزون ړهپه ا ېد ساتن 
 اسانه تحليل او Dولونهرا اغيزمنه او يوشان سيستماتيکه، معلوماتو د ېچ ،یشو طرح  ېداس ډيتابيس. �ک ړ جو  ډی]ابیس uنايــيیبر

  .دي شامل ېک په هم تحليل او ويشل معلوماتو د لحاظ په یور و $کـت رونو  او ېوسل تاکـتيک، مرتکب، عمر، جنس، د ېچ کوي،
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Y هج په ېچ $هنر� ملکيد  ېکوي چ iهه یدهخپله هره الر په کار اچوي او د امکان تر بر يوناما نو ،وي pکیلې ړې غا ډیرې  ېک $
 له عملياتو د  .اردو ملي افغان یا طالبان �هتو  په یل$ېب د ، �ي ک �وته په �هتو  مشخصه په کره او  ی مسؤل لور  uېپي د ېژوبل ګمر 

 ېک ېد په ٻنوسرچ �نیولوم د ېک یuوپ Eینو په او یت،ماه �S یاتوعمل نظامي Eینو د لکه امله له یتونومحدود ړوندوا د سره ډ�ر
 uېٻپ یوې د ی لور  ی�ه ېچ ٻرې چ حاالت ېداس یا �ي وک یرتوپ ېک �من په یاغيانو  یا والو  برخه نظامي یرشم �� د ېچ راتلل ېپات

 ېژوبل ګمر  ملکي مشخصو د ډله یاغي یا Eواک یتيامن لوري، ينظام مشخص کوم ېچ وي  نه ېشون شاید بیا نو مني، نه یتلؤمس
 لؤمس ینوسله وال مخالف دولت د یا پلوه دولت لپاره uېٻپ ې هر  د تلفاتو ملکي د یوناما  .شي ��لو  لمسؤ ېک یدوک oتهپه رامن

 یjي ک ېپات ولډمشخصه  ناپه شونو مرتکب  ېپات یدونکود چاود $�ې لکه ج یااو  یjي ک �نل �هپ �Sهپه  �روپونه ړهدوا یا ،��ي
  وي.  شوني پاتې $�ې دا د پخوا ج یداو شا یjي لوري ته نه منسوب ی�اوه
  
 هم ته لوري  هیو ژوبله ګمر  ملکي کله ېچ مهال رپ uتون Eمکنیو د �من تر  ینووسله والو مخالف دولت او Eواکونو پلوه دولت د

 ېچ کوي نه ادعاء يوناما. یjي ته منسوب ړو غا ړو دوا ېچ ثبتوي  ېک $ورۍ تکـ جال یوه په ٻuهپ ېداس یوناما نو ي نشي، یدک منسوب
 د خلکو ملکي د يوناما شي کيداي سره نيولو ېک پام په محدويت د ېک چاپيريال په کار د دي؛ �ې بشپ ېاحصايــ ېک راپور  دغه په
�ي ورک وي نه راپور  پوره ېژوبل ګمر . 
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   لنqیز

لورو  هړ ادو ایاو ب �وک دیوو. طالبانو د افغان ملي اردو په پوسته بر ېپه کور ک ېماشومان او مور م رمن،یوخت و ، زما م امpد ما ”

له او زما اوه ووژ  یــېزما اته کلنه لور  ېوچاوده چ ېزما په کور ک zمرم وهی. د هوان ل� ک لیپ رکولید بل په ضد ف وی dهوان او راک

بل هوان  ېاو فکر مو کاوه چ ه� ک هSمو بل کونج ته من خهYکونج  وید کور د  ،و شو  سدهیب ږ مو . ل� ک پـيD یــې رمنیکلن زوي او م

 یــې انیپD وا ه� ک دفن لور  زما خپلوانو او ندویخو ورونو، مور، زما. لرم نه ژوند نور  خوایراپد Eېور   ېهغ د. ي $یj لبه په کور   zمرم

 هم تu$ل تداوي د یــې اوس. می غمجن رډی دویک پـيD په نمر یم او زوي هږ خوا د او ګمر  په لور  د. لړ و ی ته روغتون لپاره تداوي د

 ١نشم.  یال�ـ]نفقه هم  لیفام ېپات د شمول په مور  د او یکوال پورته نشم

لي اردو تر د طالبانو او م ېســـــــره مرکه چ  هی� د پالر او م انوید قربان ېکلي ک دکیب ،zغورک ولســـــــوال ت،ی، د کندهار وال هٻ]ن ۴د مئ په  --

 شوه.  پـيD رمنیماشوم او م ویماشومه ووژل شوه او  وهی ېپه چاودنه ک zهوان مرم وید  ېک ه$� جپه  �من

� و  ملکي  امله له $�ې ج وسلواله د افغانستان د ېک اشتویم و j شپ و�یلوم په ۲۰۱۶ د� دي، تيpاو تلفات ورته کال ۲۰۱۵ د ته و 

 تر خهY ېٻ]ن �ۍ لوم د ۍ جنور  د ونامای. دي تلفات ړ لو  ولوD تر ېک رو ٻشم شوي ثبت په خوایراپد کال ۲۰۰۹ د دا  ېک ولهD په ېچ

 انویپD او تuکم سلنه وهی ېک رٻشم په و � م د ېچ ي،� ک ثبت)  انیپD ۳۵۶۵ او ه� م ۱۶۰۱(  تلفات ملکي ۵۱۶۶ ې پور  جون ۳۰

  ېوال ړ لو  لنهس لور Y ېک تلفاتو ملکيپه په نسبت  ېکال د ورته مود رٻد ت ولډ زیولDخو په  ٢يــي،p یوالړ لو  سلنه jشپ ېک رٻشم په

pو  ملکي د ولډ منظم په ونامای ېچ ېسیراه هغه د. يــي �� ۲۰۱۶ تر خهY ٻ]ېن �ۍ لوم د ۍ دجنور  کال ۲۰۰۹ د ثبتوي تلفات و 

  .ي � ک ثبت) پيانD ۴۰۹۹۳ او ه� م ۲۲۹۴۱(  تلفات ملکي ۶۳۹۳۴ ونامای ې پور  ٻ]ېن ېم ۳۰ تر جون د کال

 

                                                 
   ۲۰۱۶مئ  ۵مرکه ،  فويیلD ونامایاو  ماشومانو پالر سره د  هی� د م opېد قرباني  ١ 
  . ي � ) ثبت کانیپ۳۳۶۷Dاو  ه� م ۱۶۱۵ملکي تلفات (  ۴۹۸۲ ونامای ې جون پور  ۳۰تر  خهY ٻ]ېن ۱ ۍ کال د جنور  ۲۰۱۵د  ٢ 
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د ملکي وګړو مرګ ژوبله
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 ېشو ړراوال امله له خواليیتاوتر د $�ې ج وسلواله د ته افغانانو ملکي ېک موده په اشتویم و j شپ و�یلوم د کال ۲۰۱۶ د راپور  دا

طاف ، ژوبله ، ګمر  ، لکه انیز سمالسي  دغه راپور د ج$�ې له امله د زیانونو Dوله اندازه او په. ويثبت دنهیک هیاE ېب او اخت

حقونو په برخمن کیدافغانانو د ل$ول شویو محدودیتونو له امله هغه ناتواني نه شي انoوروالي چې د  و کې پاتلې خپلو اړوندو بشري 

 یــېني او شتم شتیکوي، مع انپيDملکي خلک وژني او  ولډپه دوامدار  ه$� ج ېاو دردونک ېونکړ جایدوامداره و zاوسن راغلي.

 یرس او نورو خدماتو ته الس ایروغت و،� زده ک ،�رات �کوي، د ملکي ملکي خلکو ت هیاE ېزره خلک ب ونو$په لس وي،ړ جایو

 محدودوي.   

�ې م ۱۳۰تلفات (  وop ۵۰۷د  ونامای ،ېک اشتویم و j شپ و�یکال په لوم ۲۰۱۶ د، ۳۷۷ Dثبت ک دلیک پـي ( �تلفات د  وop. د ي 

ه لتوکو له امله  دونکویچاود وشوي یاEپه  یاEد  ېک ولهDدا په  ېچ – ٣ ېسلنه کمه شو ۱۱پرتله  ېمود ېکال  د همد ۲۰۱۵

 . شوي ړ لو  تلهپر  يیــماین �ۍ کال د لوم ۲۰۱۵تلفات د  وopله امله د  توuن یومکنE د خوسره سمون خوري،  کموالي

د  ناماویکس ماشوم و.  میهر در ېدj . ني � ک زمنیماشومان اغ ولډ دونکيیرډیمخ په  ېک اشتویم و j ش و�یلوم په کال د $�ې ج

 یاتوالیسلنه ز ۱۸پرتله  ېکال د ورته مود ۲۰۱۵دا د  ېچ ي،� ) مستند کانیپD ۱۱۲۱او  ه� م ۳۸۸تنه تلفات (  ۱۵۰۹ماشومانو  

  ٤کوي. وته�په 

 او ېدلEیر � المل �مخک ولوD تر)  ېژوبل او ګمر (  تلفاتو ملکي د ولډ دوامدار په ېتuن zمکنE �من تر لوډ لوٻکp د ېک ه$� ج په

  .  يEرا سره بیترت په یدونکیچاود شوي یاE په یاE یاE او دونهیبر زیی لهډ دونه،یبر ي�انمر E ېورپس  ایب

  

                                                 
  دي.  �ې ) ثبت ک ېانیپD ۴۰۰او  �ې م ۱۶۷تلفات (  وop ۵۶۷ ونامای ې جون پور  ۳۰تر  خهY ٻ]ېن ۱ ۍ کال د جنور  ۲۰۱۵د  ٣ 
  . ید ي � ثبت ک ) انیپD ۹۶۰او  ه� م ۳۲۳ماشومانو تلفات (  ۱۲۸۳د  ونامای ې جون پور  ۳۰تر  خهY ٻ]ېن ۱ ۍ کال د جنور  ۲۰۱۵د  ٤ 

ھوايی عمليات
3% قصدي ھدفي وژنې 
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ډله ييز او ځانمرګی 
بريدونه
20%

ځای په ځای شوي 
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17%

ځمکنۍ نښتې 
38%

دجګړې پاتې شوي 
چاديدونکي توکي

6%

نور
5%

نورۍ د پٻښو د نوعيت او تاکتيکونو په اساس د ملکي وګړو مرګ او ژوبله د ج
  ٢٠١۶څخه تر جون 
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 پلوه دولت د وا ېتuن zمکنE ولډ جيیتدر په یاE ویسره  دونویبر و�انمر Eاو  زو یی لهډد دولت ضد وسلوالو عناصرو له لوري  د

Eلخو عناصرو  ضد دولت د د ېچ ېد پر رهیسرب ، یشو المل والي رډی د تلفاتو ملکي د اتیعمل یــیواکونوهوا Eهپ یا Eوشوي یا 

 .  یراغل تuکم ېاو هدفي وژنو ک وتوک ودونکیچاود

  د مسوولیت منسوبول تلفاتو ملکي د

 تيیافغان ملي امن ېسلنه يــ ۲۰(  ٦واکونوEدولت پلوه  یــېسلنه  ۲۳ته او  ٥عناصرو  ضد دولت د سلنه ۶۰ تلفاتو ملکي ولوD د ونامای

E،یسلنه ن ویاو  لوډدوه سلنه دولت پلوه وسلواله  واکونو� د سلنه ۱۳ لفاتوت ولوD د. ده �ې ک منسوب ته) ته واکونوE تيیامن وال

ورو ته منسوب ل هړ سره دوا ه�Sپه  ېچ ېته شو �رامن ېک توuن یومکنE په �من تر واکونوE تيیامن افغان او عناصرو  ضد دولت

  ٨ته شوي.  �رامن ېک لهیشونو په پا ېپات دونکيیچاود  $�ې ملکي تلفات د نامعلوم لوري لخوا د ج ٧سلنه لور Yسره  ېاو د د ېشو

  

  

                                                 
 لٻکp ېک وسله وال مخالفت ای ېک ه$� واله ج وسلهپه په ضد   واکونوEنظامي  وال�ین اید افغانستان د حکومت او  ېچ ې رانغاړي،لډې وال وسله او افراد هغه ولD عناصر ضد دولت ٥ 

 يــيp انE ېباند وuبرخه اخلي او مختلف ن میمستق ېک ه$� په ج ېچ ېلډ ېدولتي وسلواله منظم ریهغه افراد غ ولDطالبان معرفي کوي او ورسره  انE ېچ ي یj شامل وکYهغه  ېک ېدي. د
حقاني شبکه، حزب اسالمي، د ازبکستان اسالمي تحر ېک ېپه د ېچ او ورسره نو  شوي ژندلید داعش په نوم پ ېچ ېلډمحمد ، هغه  شیج به،ی، اتحاد جهاد اسالمي، لشکر ط کید 

  برخه اخلي.     ېک ه$� ج توبیلوري په استاز لٻکpد  ېک ه$� په ج ېچ یهم شامل د ېلډهغه جرمي  ېک ېاو په د بويیاو اقتصادي موخي تعق الوجکيیSی، ا سيایس ېچ ېلډوسله واله 
طالحEد دولت پلوه  ٦  لي او په مستقيمه برخه اخ ېپه نظامي او نيمه نظامي عملياتو يا د بغاوت ضد عملياتو ک ېدي چ ېلډاو  واکونهEهغه  ولDاو  واکونهE امنتي مليد افغان   واکونواص

لي امنيت  او م  پوليس، سرحدي افغان پوليس، ملي افغان اردو، ملي افغان ېک واکونوE ېدي شامل دي. په د ېالند ې او ادار  ېد افغانستان د دولت تر قوماند ه�يا غير مستقيمه تو 
 ېنوکیه قواند افغانستان پ ېچ ېشٻاو مل ېلډکوي او هغه دولت پلوه وسلواله  تیفعال  ېک ټد افغانستان  قانوني چوکا ېمحدود ندي چ ېدي خو تر د شامل سیپول زیی مهیافغان س

Eطالح دغه په ه$نه کوي شامل دي. همدارن تیفعال ېک ټنه لري او د حکومت د رسمي چوکا یا  نور  د. دي شامل مه واکونهE تيیامن او استخباراتي بهرني نور  او واکونهE وال�ین ېک اص
  .ورئ �و  برخه  فهرست پاره د لیتفص

  .ي � ک منسوب ته شتلویو zول� ېک افغانستان په لوري  د پاکستان د ړې غا ې پور   ېپول د تلفات  کم نه دیفص مین ونامای ٧ 
  ي. نه پاته شوي د ي $� ج zد پخوان ېپاته شوني چ دونکيیمنسوب شوي يا هغه چاود یکوم مشخص لوري ته ند ېپاته شوني چ دونکيیچاود $�ې د نامعلوم لوري لخوا د ج  ٨ 

دولت ضد عناصر
سلنه ۶٠

دولت پلوه ځواکونه 
23%

د دولت  ضد عناصرو او 
ځ دولت پلوه ځواکونو ترمن
جګړه نا معلوم لوری

13%

نور
5%

په جګړه کې د ښکٻلو لورو له خوا د ملکي وګړو مرګ ژوبله
  ٢٠١۶جون  -جنوري 
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 عناصر ضد دولت د

 ۹۶۶( تلفات ملکي ۳۰۸۲ ېک لهیپا په اتویعمل د عناصرو  ضد دولت ولوD د ونامای ې پور  جون ۳۰ تر خهY ېتٻن �ۍ لوم د جنوري  د

  تuد کم ېپه ملکي تلفاتو ک  ٩.يpیــ تuکم سلنه ۱۱ پرتله ېمود ورته د کال ۲۰۱۵ د دا ې،چ ي � ک ثبت)  انیپD ۲۱۱۶ او ه� م

 په سلنه او ۲۱ ېملکي تلفاتو کپه توکو له امله  دونکویچاود یشو یاEپه  یاEالمل د دولت ضد عناصرو ته منسوب د  ز]یبنس

 دویک یاE ویالملونو د  وYد  تuد تلفاتو کم ېک جهیتوکو په نت دونکوید چاود  ١٠.یشو وته�په  تuسلنه کم ۲۹ ېهدفي وژنوک

خو  .په احتمالي ډول د هدف په نیولو کې پرمخت� د دې سبب �رEیدليلخوا  واکونوE تيید افغان امن ېک ېپه د ېده، چ لهیپا

ثبت  یالو رډیسلنه  jشپ ېملکي تلفاتو کپه له امله  دونویبر و�انمر Eاو  ١١زو یی لهډد دولت ضد عناصرو ته منسوب  ونامایهم   ایب

� ملکي و  ېپک ولډپه قصدي  ېچ یهم شامل د دونهیهغه بر ېک ېپه د ېچ ،�ی ک�  شوي دي.  هuپه ن ي 

اصرو ته منسوب دولت ضد عن ولډ Eېوایپه  ېچ �ی ثبت ک یوالړ دوه سلنه لو  ېملکي تلفاتو کپه له امله  توuن یوکمنEد  ونامای

په مهال د دولت ضد عناصرو ته  توuن یوکمنE. د ید لیپه ضد تما النیکال په مهال د ثبت شوي م ۲۰۱۵دا د  ېچ ،یشو

ې کې زیاتوالی باید د Eمکنیو نuتو له امله په تلفاتو کې له هغه زیاتوالی سره په اړیکه کې وکـتل شي، چتلفاتو په ملکي منسوب 

  . ید یونسبت ش تید مسؤل یــېته  و ړ دوا واکونوEمنسوب شوي او دولت ضد عناصرو او دولت پلوه نه دي لوري ته  ي $� انEکوم 

  واکونه>پلوه  دولت

� و  ملکي د ېک ه$� ج واله وسله په  ۍ کمشنر  یعال حقونو ی بشر  د او ونامای د کال ۲۰۱۵ د� مستندله  ېک اپور ر  کلنيپه  ېساتن د و 

طابقتسره په  التویتما وشوي  واتتلف ملکيد  ولډ دونکيیرډی په ېک یــیماین �ۍ لوم په کال ۲۰۱۶ د واکونوE پلوه دولتد  ، ېک م

 ېچ ،  تيpاو لوري  له واکونوE پلوه دولت د ېچ ي � ک ثبت) انیپD ۷۹۷ او ه� م ۳۸۳(  تلفات ملکي ۱۱۸۰ ونامای  ،یدلEیر � المل

 و ر یغ وملکي تلفات د هغ ی ر ډیلخوا  واکونوEد دولت پلوه  ١٢.يــيp یوال رډی سلنه ۴۷ نسبت په  ېمود ېهمد د کال ۲۰۱۵ د دا

په مهال  توuن یومکنEد  ېچالسي بمونه او  dان ، راکاوته شوي  لکه توپچي، ه �وسلو له امله رامن دونکویاو چاود ومیمستق

کوي  ادونهی ناماویدي.  �ی تلفات ثبت ک ملکي ی ر ډیهم  جهیپه نت اتویعمل یــید هوا واکونوE تيید افغان امن ونامایکارول شوي;  

 او� ه کولو سره تتر سر له  اتویعمل اتویافغانستان د ز ولDپه له خوا  واکونوE تيید افغان امن دیممکنه المل شا  رواليډی ېد د ېچ

کې کولو  هuد هدف په ن ېوسلو د کارلو په برخه ک ومیمستق و ر یغد کول، روزل او   تليuغ ودونوpالر  کيیولري، خو د تاکـت

 شي.  یراکموال دلیرډید ملکي تلفاتو دوامداره  ونونهیتمر

 ملکي ۱۶۱ چېه Yر�ندوي، اندیuن Eان$�ې له امله  ډیروالي سلنه ۱۱۰ د کې تلفاتو ملکي د کې پایله په عملیاتو هوایــی د یوناما

 د. ید عملیات هوایــی ډیریدونکي پر مخ لخوا Eواکونو امنیتي افغان د المل اساسي دې د او دی)  Dپيان ۱۰۴ او م�ه ۵۷(  تلفات

 د ملیاتع Eواکونو امنیتي افغان د چې دی Eل لوم�ی  . داک�ی  پیل نظارت منظم تلفاتو ملکي د یوناما چې راهیسې کال ۲۰۰۹

                                                 
  دي ي � ک منسوب ته عناصرو  ضد دولت ولوD)  انیپD ۲۲۴۷ نهاو�یم کسانو ۲۸ ۱۲(  تلفات ملکي ۳۴۷۵ ونامای ، ې پور  جون ۳۰ تر نه ٻ]ېن ۱ جنوري  د کال ۲۰۱۵ د ٩ 
 کال ۲۰۱۵ د ېچ ، شوي ترسره ېک یــیماین �ۍ لوم په ۲۰۱۶ د لخوا عناصرو  ضد دولت د ېچ ي � ک ثبت ېک لهیپا په وژنو هدفي د)  انیپD ۲۸۹ او ه� م ۲۳۶(  تلفات ملکي ۵۲۵ د ونامای١٠ 

  .وو )  انیپD ۳۰۰ او ه� م ۴۴۲(  ۷۴۲ ېک ېمود ورته د
 دونکيیچاود یشو یاE په یاE ېک رDمو په ای توکي دونکيیچاود شوي ل� ت ې پور  انE په(  لهیوس وژونکي انE ېک ېپد ېچ یــیوا دیبر ي j همغ او قصدي هغه دیبر زیی لهډ ونامای ١١ 

  وي شامل ضرور ناصرع هړ وا ې در  دغه دیبا ېک دیبر زیی لهډ په).  هوان ای توکي دونکيیچاود شوي ل� ت ې پور  انE په لکه(  وي ليیوس رډی خهY وی د او کونکي دیبر اتیز خهY وی د) توکي
  دي.  تيpلخوا او واکونوEد دولت پلوه  ېچ ي � ) ثبت کانیپD ۵۶۵او  ه� م ۲۳۹ملکي تلفات (  ۸۰۴د  ونامای،  ې جون پور  ۳۰تر  خهY ٻ]ېن ۱کال د جنوري د  ۲۰۱۵د  ١٢ 
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( تلفاتو  وشوي راوالړYخه د  عملیاتو هوایــی له Eواکونو  امنیتي ون�یوال د چې شوي، المل)  Dپیان ۹۲ او م�ه ۱۹(  تلفاتو ملکي ۱۱۱

  .وراوړي  یا ډیرYخه )  Dپیان ۱۲ او او م�ه ۳۸(  تلفات ملکي ۵۰

   یPي ک  منسوبته نه  ډلې ېخاص ېکوم یــی یتولمس چېتلفات  ملکيهغه 

طه ثبت شوي،  یوناماد  ېچ Yخه ېتلفاتو له جمل ملکي ۵،۱۶۶د   Dول ېچ ید Dپیان ۴۷۷او  �هم ۱۴۸ ېچ یــیسلنه  ۱۳په واس

 Eواکونو یتيد افغان امن ېتلفات چ ملکيسلنه  ۱۳. او دغه jي یمنسوب ک ته نه ډلې ېکوم یــی یتمسول یjي تلفات ک ملکي ۶۶۱

�هم ۶۸سلنه  ۴ ېاو پات یjی،ک منسوبطرفو ته  ړو دوا �د جن يشو oتهرامن ېک �و شخ Eمکنیوپه  �دولت ضد عناصرو ترمن او د 

طه رامن یدونکوناچاود یاشونو او  یپاتد  �د جن یjي تلفات ک ملکي D ۲۴۳ول ېچ يد Dپیان ۱۷۵او    . یوش oتهتوکو په واس

  Oتېن >مکن\

�و شخ Eمکنیوتلفات د  ملکي ډیر Dولوتر  کې یمایــیکال په اوله ن ۲۰۱۶کلنو د راپورونو په اساس د  ۲۰۱۵او  ۲۰۱۴ یوناماد  

 نیمایــیلوم�ۍ  دکې  کال ۲۰۱۵ شمیر په دغه. ید Dپیان ۱۴۲۳او  �هم ۵۴۹ کې یاو پد ید D ۱۹۷۲ول چې ی،شو oتهرامن Yخه

طه په  Eواکونوددولت پلوه  چېتلفات  ملکيهغه  ١٣.دی تزیا سلنه ۲۳ نسبت په  ۴۱ یوش oتهرامن ېک �و شخ Eمکنیوپه واس

 ددولت چېتلفات  ملکيهغه  $ه. همدارنیjی تلفات ک ملکي D ۸۱۳ول چې ید Dپیان ۵۸۱او  �هم ۲۳۲ چې کې. په کوم یسلنه د

او  �هم ۱۴۵ه کې پ ېچ ي یj تلفات ک ملکي D ۵۳۰ول چې ی،سلنه د ۲۷ یشو oتهرامن کې �و شخ Eمکنیود لوري په  Eواکونوضد 

 ملکي D ۶۱۹ول چې. یسلنه د ۳۱ يشوخواوو ته راجع  ړو دوا �لخوا د جن یوناماد  چېتلفات  ملکي. هغه ید یانزخم ۳۸۵

 ۷او  �هم ۳ کې یپد چې يدتلفات  ملکي D ۱۰ول چېسلنه تلفات  ۱ ی. پاتید Dپیان ۴۵۰او  �هم ۱۶۹ کې ېپد چې یتلفات د

طه رامن �و د شخ  پولهپر دي، د افغانستان او پاکستان  Dپیان   . یشو oتهپه واس

  

                                                 
  وه Dپیان ۱۲۱۵ او م�ه ۳۸۷ کې پدې چی  ک�ي  ثبت تلفات ملکی  Y ۱۶۰۲خه  شخ�و  Eمکنی د یوناما کی موده په جون ۳۰او جنوری  -۱ د کال ۲۰۱۵ د ١٣ 
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په جګړه کې د ښکٻلو لورو لخوا د ملکي وګړو مرګ ژوبله 
٢٠١۶ -٢٠٠٩جنوري څخه ترجون  

دولت ضد عناصر دولت پلوه ځواکونه نور
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  مشاهدات

وو،  ی سار  یلفات بت ملکي کې $ونوپه جن یله وج �کیچونوک یاسیاو س يامن ید دوامداره ب کې یاشتوم و j شپ لوم�یوکال په  ۲۰۱۶

�و ملکي و  �و،شخ �ترمن ١٤ډلواو ددولت ضد متخاصمو  �و شخ �تر من ډلواو ددولت پلوه متخاصمو � ی$وننناو  یسر درد یته اضاف 

�ی ک یداپ.  

 ېهi ېخپل دوی ارن$ههمد. ترسره ک�ل یــی یدونهبر یجاړوونکیاو و یوژونک Eان ،ې � ته ادامه ورک یکونوتکـت یرهتوپ یطالبانو خپلو ب

اDکل  چې وک� �کوp اخیستلو ېونS د یــی کې فعالیتونو پداسی او ،يوسات کې ولکه په ېسیم Eینې هیواد د چې وساتلی ي جار 

 Eان یــی کې رخوب پرمختیایــی نوروپه  اوپوهنه  ،د قانون او نظم ساتنه تو�ه په بیل$ي د ،کیjي حکومت په هغو کې پاتې راغلی

  .دی pودلی فعال

ط شوي او امن ې د کندز بعضي ساح چېکله  کې یاشتکال د سبتمبر په م ۲۰۱۵  یاالتوو متحده ان ی،شو یاتیز $ونینن یتیسقو

 Yهه . ک�هک یاتهز یهحما ي یکخپله تکـت ېپه مقابل کپه �Sون  ١٥ډلوسره ددولت ضد عناصرو، د داعش پلوه  Eواکونو یتید امن

. نو یکو وته�دوام په  $�ې د ج ېمحال ک Sپه لن یتسي او نظامي وضعیاخو اوسني س �ي،ک یداپ تمېپه لور  ېسولد  iوه ��وهم 

  وخت ته ضرورت لري.  ډیر یپا یخوالياو د تاوتر �سولي رات ید تلپات چې یuيبر یداس

 ړلوو  oهند بشر د حقوقو د له م یــي کېساحو  Eنیاو په  �ی،ک oتهرامن یطپورتني حالت د بشر د حقوقو لپاره خورا ستونزمن مح

�و د ملکي و  چې ی،المل شو��ي ستونزمنه ک یــیساتنه   .  

کچه ملکي  یاتهپه ز کې یتونوهلمند، بغالن او کندز وال �ان،په ارز  کې یجهپه نت �و شخ Eمکنیوخواوو له طرفه د  ړو د دوا �د جن

ر سره ت کې نوEایومیشت په  یهم د دو یااو  Yن�تر  Eایود  ې یدند عامو خلکو د اوس $ونهشوي، او دغه جن oتهتلفات رامن

�ی ملکي و  ډیر یله وج $ونوجن ی. ددیشو�د  ه$خراب شوي او همدارن یــی یتونهشوي، ملک Eایهشوي، بي  Dپـيوژل شوي،  

شوي  تهoتوکو په وجه رامن وناچاود ود هغ چې �ی ک ېثبت یــيقض یتعداد داس ډیر یونامابرخي شوي.  یب Yخهنورو خدماتو  ډیرو 

 یسيپال کومه یاو نه هم ددولت ضد عناصرو داس Eواکونو یتيپاتي شوي. تر اوسه، نه افغان امن Yخه $ونوددغه جن چېکوم 

�ی ک uهپه ن یاپاک او  Eایونهتوکو  وناچاودد  Yوتر  �ی کوم بل اقدام ک یــیاو نه  �ی باندي کار ک .  

�روپونول ورته د طالبانو په شمو ی،راغل یاتوالیز کېددولت ضد عناصرو لخوا ملکي تلفاتو  کې یمایــيپه اوله ن ۲۰۱۶ چې یسره دد 

�ي ملکي و  �هپه قصدي تو �طه په ن یدونوبر یجاړونکواو نورو و Eانمر�هد   �  يملک دلیل همدی په او. �ي ک uهپه واس� رن$ارن� د ي و

ری  په پیuی دغسی چې تو�ه Eان$�ی  په ،يشو مخ سره ستونزو 
ٓ
 تر کې کال ۲۰۱۶ په. دي شوي ترسره کې مسجدونو او سیمو pا

طار دوهم په بریدونه ي او  ډله ییز وژونک Eان اوسه  تلفاتو ملکي د کې کابل مرکز په. اړولی یــی تلفات ملکي زیات چې راEي کې ق

                                                 
ح  ١٤  طالح  روپونو�ددولت پلوه مسل ح  ی.دولتی رلر یتوپ خهY لوډاومجرمو انویاغی واکونو،E یاود دولت یــینهادونوته وا یردولتیمنظم غ ویاص  خهY سویپول ین محلدهغوافغا روپونه�مسل

حی نه لر  یاEکوم  یک نویدافغانستان په قوان روپونه� ړی نومو  ،ید یامراوکنترول الند مید داخله وزارت د مستق یکوم چ ی فرق لر  طه  یچ ی لر  یتوانمند یدد روپونه� ،مسل د زورپواس
 Eینه را یک ټنهادونو په چوکا یدداخل یپه دولت ک ایاو  روپونه�، دولت ته متعهد  ستمیس ینظام ید دولت درسم یدو ،خویورسو انEهدفونوته  یاواقتصاد یاتی، نظر یاسیخپلوس
ح  ړی حاالتونومو  ی. په بعضینه د یالند ټدولت د کنترول ترچوکا یدهغ یعمل کو یدو یچ یغه دولت کاو په ه  تیحما مهیرمستقیغ ای مهیمستق االتونویدنوروا ایدولت  روپونه�مسل

 یدفاع ی)اوملک یو یلویقب ای یقوم یــیاساس  ی(چ شهیمل یحرکت،داخل یونiه ی: دملیمحدود نه د ی پور  یخو تردو Eیرا یالند فیتعر یهم د پورتن روپونه� ینیالند ،یترالسه کو
Eینظام هیاونم واکونه �  .)یند یددولت ترکنترول الند یچ ررپونه�ته ورته  ی(اودروپونه
طالح  یلډدولت  ید اسالم یپه افغانستان ک  ١٥  طالح ړی نومو  یک مویس یبعض په وادیده یچ یحال ک یپداس ،یjی ک ی اطالق پر  یلډداعش  ید  عرب یچ خهYاص  وتهیال$یجن یجخار  اص

طالح داعش د.نه یپلو د یدو له دونیب ،یjی استعمال   )ده یشو اخستل خهY دولتونو یاسالم د هیاوسور (دعراق  اص
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 پیuی  برید ډله ییز هغي د شمول په شوي، رامنoته Yخه بریدونوډله ییزو  او وژونکو Eان د تلفات ملکي سلنه Y ۶۲خه جملی له

 شوی نuه په تریاس لوړپوړو امنیتي چارواکو د ساتنې د ریاست جمهوری  د کې کومه په شوه ترسره کې کابل په اپریل د ۱۹ په چې

 ١٦وکه Yه هم د Eای پر Eای شویو چاودیدونکو توک. و اخیستی غاړه په مسولیت ېپیu د طالبانو او وو  اړولي یــی تلفات ۳۹۳ او و،

په کارونه کې، په تٻره بیا د هغو توکو په کارونه کې چې د فشار د الې په ذریعه چول کیjي، کموالی د دې سبب �رEیدلی چې د 

تلفاتو کې کموالی راشي، خو دغه کموالی تر یوې اندازې باید د هغو هiو پایله و�نل شي چې د  دولت ضد عناصرو له خوا په ملکي

 افغان امنیتي Eواکونو له خوا د Eای پر Eای شویو چاودیدونکو توکو د تشخیص او خنثي کولو په موخه ترسره شوې دي.

تلفاتو  يملکد  ډولپه عام  چې لشو یولاقدامات د طالبانو له خوا ون �نيلوم ېکوي چ یادونه ېدد  یوناماچې  ېحال ک ېپه داس

�و د ملکي و  یدبا یواخلي، دو ړهزيان په غا�طابقت  �یوالود ن ېلپاره يو تعريف چ   $هاو همدارن �ي،ک یداپ یو کېقانون سره په م

�و د ملکي و  �هتو  یته په کـتو سره په قصد نووتیسره سم خپلو مسول ینوقوان �یوالود ن�په تاکـتیکي . �ی وک یویخنم Yخهکولو  uهد ن 

  کچه به په پالیسي کې دا ډول بدلون ملکي تلفات په سمالسي ډول کم ک�ي چې له ج$�و Yخه راپیدا کیjي.

 یبلک �ی،ک Dپـی یااو  یوژل یمانهپ یاتهپه ز یاو انجون opي یواEید دوام اثر نه  $�و د ج چې �ی ک یاداشت یوناماشکل  یپه همد

 ددولت ضد عناصر د چې ید Eای ینید خواش �ی،حق ته محدود ک �رات �ته، صحت ته، او ددت یمتعل یــی یالسرس یددو

طب یارمع یاخالق ی له الر  یخوالیتاوتر په  opود  ددولت ضد عناصرو لخوا کې �یوکال په لوم یدد چې �ی مشاهده ک یوناما. یقویت

مشکالتو  یاتود ال ز opی کې یجهپه نت چې ی،راغل یاتوالیز کېمحمکو په سزا ورکونه  یــیجرمونو په نوم د صحرا ید اخالق کېبرخه 

  . یش یپات یسرپرستیوازینz لپاره  یواو د خپلو کورن Eایه یپه وجه ب �د جن یدو چېکله  �هپه خاصه تو  ی،سره مخ شو

 ډیروالیتلفاتو په  يملکد  یوناما $ههمدارن ی،کولو سبب شو oتهتلفاتو د رامن ملکيد  �هتو  یاتهددولت ضد عناصر په ز چې Yرن$ه

سلو په اساس له پلوه د منفجره و Eواکونو یتیتلفات د دولت امن ملکي ډیری . ید pودلی یشتشو ړهپه ا Eواکونوددولت پلوه  کې

  . یشو oتهرامن کې �و شخ $یپه جن

د خپلو  یدو چې و �ی ک �وتهپه  یشبل تشو یوپه هکله  Eواکونو یتید امن کېاو کلني راپورونو کال په نیم کلن  ۲۰۱۵د  یوناما

لفاتو ثبتول شروع توکه د ملکي ت یپه رسم یوناما چې. د هغه وخت نه �ی ک oتهملکي تلفات رامن ډیری  کې یجهپه نت یدونوبر یــیهوا

مدارن$ه یوناما له دې ه. �ی ک oتهتلفات رامن ملکي ډیرپه پرتله  Eواکونو �یوالد ن Eواکونو یتیافغان امن کېنو په دغه موده  �ی،ک

، چې حکومت ال اوس هم د امنیت د ساتلو او د عملیاتو د ترسره کولو لپاره په تٻره په جوزجان، فاریاب او ي درکه اندٻuنه لر 

 .ره اړیکې لري سخوست والیتونو کې پر هغو حکومت پلوه وسله والو ډلو تکیه کوي، چې د راپورونو له مخې له نامتو زور واکونو 

  دغې ډلې د راپورونو له مخې د سرغ�ونو په اړه له معافیت Yخه برخمنې دې، چې له دغو زور واکونو سره اړیکې لري.

 $ونهپرمخت یبعض ېک ړونهپه جو  یسود ملکي تلفاتو کمولو او پال کې �په جن ی خواوو له لور د  �د جن یوناماسره سره،  $ونونن یدد

په  ړولوجو  یسیپال یددولت سره د ملکي تلفاتو د کمولو لپاره د مل یوناما. یکو Dاکنههدف د  یدو چې. خصوصا کله �ی مشاهده ک

 تهoلپاره رامن یمشخص نهاد دد یوه Yوتر  ی،شو Eایپر  Eای یپک ی پور  یراپور تر مود ی. او ددغیهمکاري جاري ساتل ړوندا

                                                 
 یکول دایپ یــیلنک  یاو په الند یکلیل یک اشتیکال د جون په م ۲۰۱۶صفحه د  ۳۰ ی.چی ور �و  یکلی) په هکله لولوړ اوثبات لو  تید دامن ی(په افغانستان ک یراپورچ االتویدمتحده ا  ١٦ 

  last accessed 19 June 2016june_2016.pdf-http://www.defense.gov/portals/1/documents/enhancing_security_and_stability_in_afghanistan ,.یش
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�و ملکي و  کې �په جن چې �ی ک��و و  ملکي. او د Yی�ی او واقعات و رسیدلی زیان ته  �کچه د دولت  هړ په لو  کېپه برخه  ید ساتن 

  . یش oتهرامن uتکم کېملکي تلفاتو په برخه  Yودتر  یاقدامات به داو �نیاو لوم �ی،وک یهحما Yخه ی همکار له 

 ی،راغل uتکم ېک یuوچاودنو په پ یوژنو او بم ید هدف کېتلفاتو  ملکيپه شوو  ی کال په پرتله ددولت ضد عناصرو له لور  ۲۰۱۵

�ی و  ملکيطالبانو او د دولت ضد عناصرو هغه  �ه،موضوع په تو  ېیود  یسید پال�د  یله مخ ینونقوا و�یوالن ې دد بشرپالن چې 

 . ي راوست ېالندتر هدف  �هتو  يقصدپه  ی،شو �لورک Eای یتوبخوند

 یخواو �د جن چې یته ضرورت د ید �هتو  ی. په جدی کچه شتون لر  ړههم په لو  یاسره سره، ملکي تلفات ب $ونوددغو پرمخت

�و د ملکي و  کې �په جن� تونهیته په کـتو خپل مسول ینوقوان �یوالن یاو د بشرپالن �ی پورته ک �امونهپه موخه موثر  یتوبد خوند 

�ی تر سره ک .  

�و د ملکي و  کې �په جن یخواو �د جن چېدا ده  pتنهغو ینوقوان �یوالن ید بشرپالن ،چې ییدویتا یوناما�په  یتوبد خوند 

�و او متضررو ملکي و  ی،وش ورکونهحساب  ي یخوالد تاوتر کې Ðاپه ر  ینوقوان ړود نومو  Yوتر  �ی،پورته ک �امونهموخه موثر � ته 

�ی جبران ورک .  

ح  یاهغه افراد  Dول چې یکو jپه خواوو غ �د جن یوناما � و ملکي  چې �روپونهمسل�تر هدف  �هرحمانه تو  یاو ب يقصدپه  ي 

حاضر شيحساب  Dپیانوی، یایــیاو  یــی ي وژن یسی،ن ېالند .ورکونې ته   

�و و  ملکيد  چې iیهغه ه ې Dول Yوتر  ی لر  ې pتنسپار  zخواوو ته الندن �د جن یوناما� یهحما یjی ه کپه موخه ترسر  یتوبد خوند 

�ی ترسره ک کې Ðاپه ر  ینوقوان و�یوالند  ېد بشرپالن یتونهاو خپل مسول �ی ک .  

 سپار?تنې

  دولت ضد عناصر

طابقت کې   د بشر پالنې د ن�یوال قانون الندې د ژمنو سره په م

�و د •�میشت Eایونو ، په Eان$�ی ډول د مرستندویه کارکونکو، د دولت د ملکي  په عمدي تو�ه د ملکیانو او ملکي و

حقوقونو د مدافعینو، قاضیانو، Yارنواالنو، د عبادت Eایونو او د کلتوري مرکزونو په  کارکونکو، خبریاالنو، د بشری 

�و داسې تعریف چې د بشر پالنې د ن�یوال �طوړاندې د په نuه کولو Yخه ډډه وشي ، او د ملکي و ابقت کې قانون سره م

  وی، په کار واچول شي. 

په بې توپیره او غیر متناسبو ډله ییزو او Eان وژنکو بریدونو کې د تعبیه شويو چاودیدونکو توکو د استعمال درول، په  •

�ي ت� رات� کوي او د فشار په ذریغه د غیر قانوني چاودیدونکو توکو د چولو Yخه �Dولو هغو Eایونو کې چې ملکي و

 ه کول.ډډ

�و د �� میشتو سیمو Yخه په عامه �� میشتو Eایونو د راکی]ونو، السی بمونو، د هاوان د �ولیو استعمال  •�د ملکي و

 مخنیوی.
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د طالبانو د مشرتابه له خوا د هغو بیانیو نافذول کوم چی پر ملکیانو او د ملکیانو په میشت Eایونو د حملو مخنیوی  •

ی د طالبانو غ�و ته امر کوي چی د ملکي تلفاتو مخه ونیسې، او د طالبانو د ملکي کوي. د هغو الرpودونو پلي کول چ

کسانو د ساتنې د پالیسې �انو خپرول او هغه کسان مسول و�نې Yوک چې ملکي کسان د هدف الندی نیسي، وژنې یا 

طابقت کېیــې ژوبلوي، او ډاډ حاصل ک�ي چې Dول الرpودونه او حکمونه د بشر پالنې  د ن�یوال قانون   وي.  سره په م

د طالبانو تر نفوذ الندې سيمو کې د opو او نجونو د بشري حقونو په اړه د طالبانو د مشرتابه له خوا د اعالمیو  په نظر  •

کی نیول، د نجونو د pوونې او روزنې، pوونکو او په عمومي تو�ه د پوهنې د سکـتور په وړاندې د حملو او �واpونو او 

 حملو Yخه مخنیوی.

ډاډ حاصل شي چې دولت ضد عناصر pوونoي، روغتونونو، کلينيکونو او نور خوندي Eایونه د خپلو پوEي موخو لپاره  •

نه کاروي، او د روغتیا پالنې د کارکونکو په وړاندې د �وزڼ د واکسیناتورانو او د پولیو د واکسین د کمپاینونو په �Sون  د 

ه ډډه وک�ي، او د هر ډول اعمالو د ترسره کولو Yخه چې موخه یــې د پوهنې Dولو بریدونو او �واpونو د ترسره کولو Yخ

حقونو السرسی دی، مخنیوی وک�ي .    او روغتيا پالنې د السرسې وړ معیارونو ته د انفرادي کسانو د 

 د افغانستان دولت

قیمو بمونو، او نورو غیر مستد افغانستان د دولت له خوا په �� میشتو ملکي سیمو کې د هاوانونو، راکـ]ونو، السي  •

وسلو، او د هوايــي بريدونو  درول. د چاودیدونکې وسلو او پوEې الوتکو د کارولو په ت�او روpانه تاکـتیکي الرpودونو او 

  .کول د ج$�ې د اصولو او نورو ک�نالرو را من� ته کول او د هغو  پلې

پالن نهایــې کول، په دې کې باید داسې واقعي موخې او د ملکي تلفاتو د کمولو د ملي پالیسz  پلي کول او د عمل د  •

تدبیرونه شامل شي چې موخه یــې په ج$�ه کې د ملکي تلفاتو د شمیر کمول وي، او د دولت په دننه کې د یوه اختصاص 

 نخه يــې د شخ�ې سره د ت�لو Dولو پیuو Yی�نه کوم چې ملکي کسانو ته زیاوشوی نهاد د را  من� ته کولو Yخه ډاډ چې م

 رسوي.    

 د Dولو ناقانونه وسله والو ډلو، ملٻشو او د ملي پاYون د خوuEتونو ژر تر ژره بې وسلې کول او منحلول.  •

د افغان امنیتي Eواکونو او دولت پلوه وسله والو ډلو له خوا د بشرپالنې د ن�يوال قانون د سرغ�ونو، د ن�یوال بشري  •

سرغ�ونو د Dولو مواردو Yی�ل، او د افغان او ن�یوالو قوانینو الندی لکه  حقونو د قانون او د بشري حقونو د قانون د

 Yن$ه چې اجابت کیjي د هغو Dولو مسولو کسانو تعقیب او محاکمه.

حاصل شي چې د سرغ�ونو قربانیان د پام وړ خسارې تر السه ک�ي،  د ملکي کسانو د کورنیو لپاره چې د شخ�ې سره  • ډاډ 

ې وژل شوې او Dپـې شوې د خسارې pه طرزالعملونه چمتو ک�ي، د هغو طزرالعملونو په اړه د ت�لې خشونت په نتیجه ک

د عامه پوهاوی لوړول چې موخه یــې د خسارې تر السه کول او اساسي خدمتونو ته السرسی وي او همدارن$ه ډاډ حاصل 

طالبې او اساسي خدمتونو ته opې او نجونې مساوي السرسی ولري.  شي چې د جبران م

افغان ملی امنیتی Eواکونو ظرفیت لوړولو ته د لوم�یتوب ورکول Yو د کشف، را غونSولو، پروسس کولو او د معلوماتو د  •

شویو  عبیهتشویو چاودیدونکو توکو د خنثی کولو او د قوماندې، کنترول او په موثره تو�ه د تعبیهد خپرولو په شمول، د
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شویو چاودیدونکو توکو سره د مبارزې د ملي  تعبیه . د ١٧ ات ترسره ک�ي چاودیدونکو توکو سره د مبارزې په وړاندې عملی

طبیق لپاره Dولې اړینې سرچینې اختصاص ک�ي.    ستراتیژی د بشپ� ت

حاصل شي  • د pونoیو، روغتونونو او روغتیایــی مرکزونو Yخه د پوEی اهدافو د کارولو په حیث سمدستې مخنیوی. ډاډ 

 او روغتیا پالنې د السرسی وړ معیارونو ته السرسی لري. چې Dول کسان د pوونې او روزنې 

 ١٨ن�یوال نظامي >واکونه

طبیق په برخه کې د افغانستان   • د نuتو د ترسره کولو په وخت کې د ملکي تلفاتو د کمولو په هکله د یوې ملي پالیسي د ت

د حکومت مالت�، او د یوه مناسب پالن د جوړولو په موخه، چې د نuتو د ترسره کولو په وخت کې د ملکي تلفاتو د 

  لي وي. پیuویدو Yخه مخنیوی وک�ي باید ریuتینې موخې شام

کال نه وروسته په پالیسې او عملیاتې کچو کې د افغان ملي امنیتي Eواکونو لپاره د روزنو، سرچینو او اړوند  ۲۰۱۶د  •

مالت� برابرولو دا چارې باید تاکـتیکي کچو ته هم وغزولې شي، د غیر مستقیمو ډزو او او پوEې الوتکو د کارولو په حواله 

ونه او روزنې او مناسبو پرتوکولونو ته اړتیا، او پاید ډاډ حاصل شي چې ژمنې د بشر پالنې د ملکي تلفاتو د را کمولو تدبیر 

 د ن�یوال قانون الندې اجابت کوي.     

کال او له  ۲۰۱۶د افغان ملي امنیتي Eواکونو د مالت� دوام تر Yو قومانده او کنترول په الس کې ونیسي او همدارن$ه د  •

هغه نه وروسته موده کې د کشف، را غونSولو، پروسس کولو او د معلوماتو د خپرولو په شمول  د چاودیدونکو توکو پر 

 شویو چاودیدونکو توکو د خنثی کولو چارې  په موثره تو�ه ترسره ک�ي. تعبیه وړاندې د عملیاتو او

حاصل ک�ي چې د  • کال په اکـتوبر میاشت کې د یوه هوايــې برید په پایله کې  ۲۰۱۵د داسې اقدامونو ترسره کول Yو ډاډ 

د کندوز والیت د بی پولې ډاکـ]رانو (ام اس اف) پر روغتون تر سره شو د برید خپلواکه، بی پرې، شفافه او واقعي Yی�نه 

مي اتر سره شي او موندنې يــې په عامه ډول خپرې ک�ي،  او هغه Yوک چی د دی جنايــي پیuې مسؤل دي باید د نظ

 قوانینو پر اساس محاکمه شي.

د هغو عملیاتو په هکله په کومو کې چې ن�یوال امنیتي یا استخباراتي Eواکونه pکیل وي د ملکي تلفاتو د ادعاوو په  •

تعقیب  د شفافو بیا کـتنو او Yی�نو ترسره کول، په Eان$�ې ډول د هوايــې بریدونو او تالشې �انو په حواله تر Yو ډاډ 

ژمنې د عملیاتې فعالیتونو او د بشر پالنې د ن�یوال قانون او ن�یوالو بشري حقونو د قانون سره په حاصل ک�ي چې 

طابقت کې دي.    م

ره د جبران غوpتلو او د مرتکیبینو د احتساب لپاره د حساب ورکونې Yخه د  •
ٓ
د قربانیانو او ژوندې پاته شویو کسانو لپا

حقونو د قانون او د ن�یوالو پوEې Eواکونو له خوا د جنايــې  ډاډ حاصلولو په خاطر د بشر  پالنې د ن�یوال قانون، بشري 

                                                 

 
خه څ د تعبيه شوی چاوديدونکو توکو استثمار ھغه پروسی ته ويل کيږ چی په ھغه کی مالومات  او Lس ته راغلی مواد در چوديدونکی تو کو١٧ 

 توليږی، پروسيس  او ويشل کيږی ترڅو عملی مالومات تر Lسه، چی په ترڅ کی خاص ميټودونو او Lری چاری د چاوديدونکو توکو پر ضد مبارزه
نيکی خاو د ھغه لړ کی د حکومت ضد وسلواو منابع کم سی. د چاوديدونکو توکو استثمار د کشفولو، ساتنو، تشخيصولو او کشفولو په معنی دی چی د ت
  متخصصينو په واسطه باندی ده تشخيص او بايومتريک معايناتو دپاره کارول کيږی. دی چاوديدونکو توکو استثمارول يو دير مھم برخه ده. 

ھوکړه ليک ) ٢٠١۶وLی  ١٨يوناما دفتر په دی باور دی چی د ناتو قاطع مbتړ ماموريت ھر وقت نوی مالومات در سپارښتنی دپار چی دی (١٨ 
 اساس باندی دی وړرانده کوی.پر 
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 .ه شيتر الس دعاوو د موثره، خپلواکو، بې پرې او شفافو Eی�نو Yخه ډاډعملونو د سرغ�ونو د Dولو اعتبار لرونکو ا

 

 


