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  اجمالي اهگن

 در حد از بيش انتحاري انفجارهاي خصوص به ،1شده يهتعب ياز اثر مواد انفجار يملك يافغان ها يتو مجروح گمر
مرتبط به  ياز خشونت ها يناش ياز تلفات ملك يمين اًتقريب شده تعبيه انفجاري مواد. است يافته افزايش افغانستان

  شود. ياستفاده م يمردمان ملك يشود و از آن بطور روز افزون در حمالت باال يمنازعات را سبب م
 يها رانيگنشده است،  يه) تهيونامامعاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ( يئته يكه از سو يژهو زارشگ ينا در 

مردمان  يعناصر مخالف دولت باال ياز سو يكو بدون تفك ياستفاده از حمالت عمد يشدر مورد افزا يجد
شود: بم  ياستفاده م يانتحار يرو غ يبه شكل انتحار ياز مواد انفجار اًحمالت عمدت ينشده است. در ا يانب يملك
و مردان، زنان  ردهانفجار ك يمردم ملك يتجمع يانكه در م شود مي يو جاساز يزيبرنامه ر يزاين،د يبه شكل يهائ

 بدر جان انيرا مختل سازد؛ و در م يگمردم را نابود كند؛ زند يشتو كودكان افغان را كشته و مجروح سازد؛ مع
  وحشت خلق كند.  ترس و حمالت ينا انگبرد

 يهتعب ياز مواد انفجار 2دولت مخالف عناصر تفكيك بدون استفاده از ناشي ملكي تلفات بلند ميزان پيوسته يوناما
را  يآن ادعا داشتند كه آنان اهداف مشروع نظام ينكه مرتكب يجمله در حمالت از يشده در ساحات مزدحم ملك

 يكماكان سبب رقم بلند تلفات ملك يكحمالت بدون تفك يكهثبت كرده است. اما، در حال راهدف قرار داده اند 
مورد هدف قرار  يو عمد يممستق يربطو يف ملكاكه در آن اهد يحمالت ينسو،بد 2018شده است، از شروع سال 

شود.  يشده است كه به عناصر مخالف دولت نسبت داده م يملك افراد از تلفات يمين سبب اًيباست، تقر رفتهگ
  است.  صورت گرفته يانتحار يرو غ يشده نوع انتحار يهتعب يمواد انفجار يلهبوس يتلفات ملك ينا يتاكثر

 به ورود كانكور امتحان براي كه ردانيگشا ي،گقابل كورس ردانگشا عمدي حمالت اين قربانيان، 2018 سال در 
و  زارانگنماز ،يو پهلوان يكتكر مسابقات يانورزشكاران و تماشاچ ،رفتندگ يفرا م يگآماد هاي درس اهگدانش

 ضروري خدمات عرضه مشغول كه دولت ملكي كاركنان ،معارف مسئولين ،بشردوستانه سساتؤمكاركنان  ،مساجد
 انتخابات كاركنان ،بودند نموده مراجعه دولتي خدمات اين به دسترسي براي كه ملكي مردمان نيز و بودند ها افغان به
 عميق رانيگن قابل موضوع. شود مي شامل را كنند شركت انتخابات پروسه در خواستند مي كه مرداني و زنان و

 يزرفتند ن يبه محل حادثه م يو انفجار يحمالت انتحار ينپوشش ا يكه برا ارانيگخبرن و صحي پرسونل اينكه
كرده است كه نشان  يافتدر يمؤثق زارشاتگ يوناما. افزون بر آن، رفتندگهدف قرار  يمواد انفجار ونهگ ينتوسط ا

شده  يهتعب يمواد انفجار يانتقال و جاساز يا و يانجام حمالت انتحار يدهد عناصر مخالف دولت از اطفال برا يم
  كنند.  ياستفاده م

                                                           
  .شود مراجعهاصطالحات  بخش به اصالح اين تعريف براي ١
  .همان ٢
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آنان  يو خانواده ها يانقربان يباال يو انفجار يكه از اثر  حمالت انتحار يميو مستق يفور يها يبآس افزون بر

 يدهتوان ناد يرا نم ياز مردمان ملك يتر ستردهگ يتجمع يحمالت باال ونهگ يندراز مدت ا يراتثأشود، ت يوارد م
 يو در ساحات مزدحم ملك گبه دور از جبهه جن اًحمالت، كه اكثر هونگ ينا ينيب يشپ يرقابلغ يت. ماهرفتگ

امر  ينكه ا كنند يگزند بعدي رِانفجا از ترس در پيوسته عادي افغانهاي كه است شده سبب يرد،گ يصورت م
  كرده است.   محدود يقابل مالحظه  بطوررا  يعاد يگزند يك كردن سپري يآنها برا ييتوانا

اند،  رفتهگهدف قرار  يكه در آن افراد ملك ياز حمالت ياريرسد بس يكه به نظر م است ينخاص ا رانيگن موضوع
  شان متعلق به قوم هزاره اند، انجام شده است.  يتكه اكثر يعهمسلمانان ش يمذهب يتاقل يباال اًمشخص

 فاحش نقض ها تاكتيك ونهگ يناز ا يكاستفاده بدون تفك يزو ن يمردمان ملك يباال يو انفجار يانتحار حمالت
و  ياز حمالت انتحار ستردهگمحسوب شود. استفاده  يگجن جنايت تواند مي و بوده المللي بين بشردوستانه حقوق
 يتبشر يهعل يتتواند جنا يم يز) نيقوم ياو/ يمذهب يها يتافغانستان (منجلمه اقل يمردمان ملك يهعل يانفجار

  محسوب شود. 
 نشين شيعه محالت عليه حمالت منجلمه ملكي، مردمان عليه حمالت روال اين كه كند مي ترغيب را حكومت يوناما

 جهت را فوري اقدامات . همچنان، حكومت بايدكند بررسي شفاف بطور و ساخته مستند كامالً ،نموده تحقيق را
 جهت فوري تدابير اتخاذ براي پيشنهاداتي زارش،گ ين. در ايدحمالت اتخاذ نما ونهگ ينا ينقرار دادن عامل وگپاسخ
 رگدي بار يك يوناما حمالت مطرح شده است. ونهگ يناز اثر ا يمردمان ملك يشترب يتمجروح و گمر از يريگجلو

متوقف كرده، از  اًرا فور يمردمان و اهدف ملك يخود باال يخواهد كه حمالت عمد ياز عناصر مخالف دولت م
دست بردارند و  يشده در ساحات پر رفت و آمد افراد ملك يهتعب يو نا متناسب مواد انفجار يكاستفاده بدون تفك

  متوقف سازند.  اًرا فور يشده نوع فشار يهتعب يانفجار استفاده از مواد
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  اموريتم

كه  در منازعات مسلحانه يدر مورد محافظت از افراد ملك يوناما 2018ربع سوم سال  زارشگمتمم  ،يژهو زارشگ اين
به  يبو آس يتلفات ملك گزارش ربع سوم، در را در بر مي گيرد، مي باشد. سپتمبر 30 يال يجنور 1 دوره زماني
    3.است رديدهگها شامل  يداداز تمام انواع رو يناش يمردمان ملك

به منظور "ملل متحد  سازمان يتامن يشورا )2018( 2405بر اساس قطعنامه شماره  يوناما يتمورأگزارش طبق م ينا
و  ،يپاسخ ده يج[...]، ترو نها،آاز محافظت  ينانهدف اطم هتالش ها ب يهماهنگ ي،افراد ملك يتنظارت بر وضع

 ينافغانستان و معاهدات ب يمندرج در قانون اساس يحقوق بشر مفادو  ياديبن يها يكامل آزاد يقدر تطب يهمكار
  است.  شده يهته ،"باشد يكه افغانستان عضو آن ها م يالملل

دهد، منجمله نظارت مستقل  يانجام م يهدف كاهش اثرات جنگ بر افراد ملك هها را ب يتفعال از ي مجموعه يوناما
 يتمام طرف ها با يدادخواه يها يت؛ فعالشوند مي يزخم ياكشته  يكه در آن افراد ملك يطرفانه از حوادث يو ب

و  يحقوق بشر،  قانون اساس ي،الملل ينبشردوستانه ب حقوقمقررات  يترعا يجكه باعث ترو ييها يتمنازعه و فعال
 .شود ميافغانستان  ينقوان يرسا

  

  منازعه يطرف ها مسئوليت و مجموع رويدادها

و  يدندرا شدت بخش يمردمان ملك يهو عل ي، عناصر مخالف دولت حمالت شان در ساحات ملك2018طول سال  در
 يهتعب يمواد انفجار يناز چند يزو ن يمواد انفجار ييادز رِيمقاد يحاوي شده  يهتعب يبطور روز افزون از مواد انفجار

  شده است.  يتلفات افراد ملك يزانم يششده استفاده كردند كه سبب افزا

 تعبيه انفجاري مواد با حمالت بِتركيعناصر مخالف دولت از  ي استفادهاز  يناش يافراد ملك يتو مجروح گمر
عناصر  يكهدر حال ،است هيافت افزايش 2018 سال سوم ربع در ي پيشينه بي حد در انتحاري غير و انتحاري شده

 30 يال يانجام دادند. از اول جنور يملك يتجمع يهعل اًحمالت را مشخص ينمخالف دولت بطور روز افزون ا
 يرو غ ياز حمالت انتحار يمجروح) ناش 2569كشته و  1065( يمورد تلفات ملك 3634 يوناما، 2018سپتمبر 

 72مورد تلفات زنان ( 247شامل  ،آمار تلفات اين. ه استشده را ثبت كرد يهتعب يبا استفاده از مواد انفجار يانتحار
 يدوره زمان يانجر درشود.  يمجروح) م 453كشته و  155مورد تلفات كودكان ( 608مجروح) و  175كشته و 

از زنان و كودكان را كشته و  ي يندهشمار فزا يبا استفاده از مواد انفجار يحمالت انتحار زارش،گ ينشامل ا

                                                           
https://unama.unmissions.org/protection- :شود مراجعه سايت اين در ملكي افراد از محافظت مورد در گزارشات به. شود منتشر اكتوبر ماه اواسط در است قرارربع سوم  گزارش ٣

of-civilians-reports    
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كه در آنجا زنان و كودكان  ياهداف ملك يهعل يدر رقم حمالت عمد يشعمده آن افزا يلكه دله مجروح كرد
  حضور داشتند، بوده است. 

 درصد 21 الي شده تعبيه انفجاري ادوم انواع تمام تاز حمال يناش ي، تلفات ملك2018 سپتمبر 30 الي جنوري 1 از
 با انتحاري حمالت از ناشي ملكي تلفات شمار حاليكه در ،است يافته افزايش 2017 سال ي دوره عين به نسبت

سبب  يبه تنهائ 4انتحاري نوع انفجاري مواد از استفاده. است داشته افزايش درصد 46 الي انفجاري مواد از استفاده
 شده زميني هاي يريگدر شمول به رگيد يكنسبت به هر نوع تاكت يافراد ملك 5يتو مجروح گرقم مر يشترينب

 ياز اثر مواد انفجار اًكه اكثر –شده است  ياز تلفات ملك يسبب سطح بلند يزن 7يانتحار يرغ يمواد انفجار 6.است
  . مي باشد يقعم رانيگن مايه . تاكتيك متذكرهاستآمده  بوجودشود،  يفعال م يكه توسط قربان ينوع فشار

به  زارشدهيگدوره  ينرا در ا يانتحار يرو غ يشده انتحار يهتعب يبرخاسته از مواد انفجار يتمام تلفات ملك يوناما
خراسان  يتمنسوب به داعش/وال يدرصد تلفات ملك 52به عناصر مخالف دولت نسبت داده است:  يلذ يبترت

  به عناصر نا مشخص مخالف دولت.  يهدرصد منسوب به طالبان و بق 40 ،عراق و شام يدولت اسالم

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                                                           
 انفجاري مواد از كننده حمله آن در كه شود مي حمالتي تمام شامل كه كند مي استفاده "انتحاري حمالت" ياو "انتحاري نوع انفجاري مواد"از اصطالح  يوناما ،گزارش اين در ٤

 متشكل كه شود مي نيز پيچيده حمالت شامل اصطالح اين. كند مي استفاده شود، كشته خودش آن انفجار با دارد انتظار كه موتر در يا و بدنش در شده يمعموال جاساز ،شده تعبيه
    باشد. يم ينوع انتحار ياز سالح ها مواد انفجار ييك كه سالح نوع دو از بيشتر يا و دو با كننده حمله دو از بيشتر يا و دو: است ذيل عناصر از
   .است كرده ثبت را انتحاري نوع انفجاري مواد از ناشي) مجروح 1629 و كشته 714( ملكي تلفات مورد 2343 يوناما، 2018 سپتمبر 30 الي جنوري اول از ٥
در  29شده توسط عناصر مخالف دولت و  يهتعب يمواد انفجار يرو سا ينوع انتحار يرا به استفاده از مواد انفجار يدرصد تلفات ملك 45 يوناما، 2018سپتمبر  30 يال ياول جنور از ٦

  منازعه نسبت داده است.  يتمام طرف ها ينب ينيزم يها يريرا به درگ يصد تلفات ملك
 شود مي فعال شخص فرمان به كه شده تعبيه انفجاري مواد: كند مي تقسيم كتگوري سه به كل در را رود مي بكار افغانستان در كه انتحاري غير شده تعبيه انفجاري مواد يوناما ٧
كند و  يشده كه مثل تله كار م يكش يمس ياو ينوع فشار يمواد انفجار يعنيشود ( يفعال م يكه توسط شخص قربان يكنترول)؛ مواد انفجار يموتر ياو يوراد يقاز طر يعني(

عامل  يصكه امكان تشخ يانفجار يو مواد يسي،شده، مغناط يزمانبند يشده، مواد انفجار يهتعب يانواع مواد انفجار يركند)؛ و سا يضد پرسونل كار م يناز آن به عنوان ما ياريبس
    آن وجود نداشته است. يچانفجار/سو
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    حمالت در شده تعبيه انفجاري مواد از استفاده با ملكي افراد عمدي رفتنگ هدف

و  يمبرنده شد يبودم. ما در قرعه كش يكتكر تيم ياز اعضا يكيزمان حادثه،  درو  بودم كريكت ُكنِبازي من
 مهمانان تعداد يك از و شد رفتهگ يو وقفه كوتاه يمكرد يلمان را تكم يباز ما. يمكه اول توپ بزن رفتيمگ يمتصم

انفجار به  يها شروع شود، صدا يسخنران ينكهاز ا يش. پصحبت هاي داشته باشند مسابقات مورد در كه شد دعوت
شده ام.  يشد. متوجه خون خودم شدم و دانستم كه زخم يكه به هوا بلند م يدمرا د يسرخ دود و رسيد وشمگ

به سبب  .ماندم زمين روي به مدتي براي. شدم متوقف و شنيدم را ريگيانفجار د يصدا يدن؛شروع كردم به دو
 يتخالف انسان يباز يدانو م يكنانباز يهمردم مرا به شفاخانه بردند... حمله عل يشدم. بعد از مدت يهوشب يزيخونر

  است. 

از اثر انفجار  2018مارچ  18 يخدر شهر جالل آباد به تار يكتمسابقه كر يك امگهن كه ي ساله 16 پسر
  شد.  يشده نوع كنترول از راه دور زخم يهتعب يمواد انفجار

 و ملكي مردمان اًعمد دولت مخالف عناصر آن در كه حمالتي رقم در ي كننده رانگن افزايش يوناما، 2018 سال در
 ه است.كرد ثبت ،دادند مي قرار هدف انتحاري غير انفجاري مواد و انتحاري حمالت از استفاده با را ملكي اهدف يا

 ترس ايجاد سبب و كرده مختل شدت به را اجتماعي نظم ،شده ملكي تلفات دبلن العاده فوق رقم سبب حمالت اين
كشته و  676( يمورد تلفات ملك 2354 يوناما، 2018سپتمبر  30 يال يجنور 1. از است هشد ملكي مردمان ميان در

كه در آن، افراد  هرا ثبت كرد يحمالت با استفاده از مواد انفجار يرو سا يحمله انتحار 93از  يمجروح) ناش 1678
دو برابر در  اًيبو تقر يدو ثلث در شمار تلفات ملك يشرقم افزا ينا رفتند؛گهدف حمله قرار  يبطور عمد يملك

مورد  يبطور عمد يكه در آن افراد ملك حمالتيهد.  يدشان مرا ن 2017دوره در سال  ينحمالت نسبت به ع شمار
را سبب  يمواد انفجار بواسطهحمالت  يرو سا ياز حمالت انتحار يناش يدرصد تلفات ملك 65 رفتندگهدف قرار 
  دهد.  يم يلمنسوب به عناصر مخالف دولت را تشك يمجموع تلفات ملك يمين اًيبشده و تقر

 يكه در آن مردم ملك يحمالت با استفاده از مواد انفجار يرو سا ياز حمالت انتحار ياريرسد كه بس ينظر م به
آنها مربوط به  يتكه اكثر يعهمسلمانان ش يمذهب يتمتعلق به اقل يمردمان ملك يهبطور مشخص عل رفتند،گهدف قرار 
  ). شود مراجعه بعدي بخش به( است رفتهگشوند، صورت  يم يزقوم هزاره ن

 مساجد، ها، اهگورزش شامل رفتندگمورد حمله قرار  يعناصر مخالف دولت بطور عمد يكه از سو يملك اهداف
 راي نام ثبت مراكز و داشتند فعاليت بشردوستانه سساتؤم آن در كه سيساتيأت صحي، هاي كلينيك مكاتب،

  .شود مي انگدهند
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 راي نام ثبت مراكز از بسياري زيرا است بوده فجيع انتخابات به مربوط هاي سايت باالي حمالتبطور مشخص، 
 اين باالي حمالت كه بود شده جابجا صحي هاي كلينك و مساجد مكاتب، قبيل از ملكي سيساتأت در انگدهند

 يبر جا يمارانو ب يكاركنان صح زاران،گنماز مذهبي، رهبران معلمين، ردان،گشا باالي مخربي ثيراتأت سيساتأت
در  انگدهند راي نام ثبت سايت يك عليه شده تعبيه انفجاري مواد از استفاده با ي حمله مثال، براي. ه استذاشتگ

پسر و چهار زن  را  6به شمول  رگدي تن 35 و رفتگرا  يفرد ملك 17جان  يم 6 يخمسجد در شهر خوست بتار يك
افراد  يانهمراهش را در م يمواد انفجار يحمله كننده انتحار يكدر شهر كابل،  يلاپر 22 بتاريخمجروح كرد. 

 كشيده صف ينهزاره نش اًمنطقه عمدت يك درمكتب  يك يكدر نزد يتتذكره هو يعكه در مقابل مركز توز يملك
 به رگدي تن 138 تعداد به و كشت را دختر سه و پسر 7 زن، 23 شمول به ملكي افراد تن 60 كه ساخته منفجر بودند،
 يتعراق و شام مسئول يخراسان دولت اسالم يتوال/داعشرا مجروح كرد.  پسر و شش دختر  11 ،زن 65 شمول

    8.رفتگحمله در شهر كابل را بدوش  ينا

 يتكه مسئول يافراد ملك يهعل يحمالت با استفاده از مواد انفجار يرو سا يبرخاسته از حمالت انتحار يملك تلفات
 1513 يوناما، 2018 سپتمر 30 الي جنوري 1 از. است بوده افزايش حال در پيوسته است، رفتهگآنرا داعش به عهده 

حمالت با استفاده از مواد  يرو سا يحمله انتحار 32از  يمجروح) ناش 1070كشته و  443( ملكي تلفات مورد
 يشافزا يك ،رقم تلفات يناست؛ ا رفتهگآنرا بدوش  يتشده را ثبت كرده است كه داعش مسئول يهتعب يانفجار

ثبت كرده بود  2017دوره در سال  يندر ع يونامانسبت به آنچه كه  يشترب يدادرو 17و  يدر تلفات ملك يدرصد 223
 يخبتار رهارگنن واليت آباد جالل شهر در پذيرفت را آن مسئوليت داعش كه هولناك حمله يكدهد.  يرا نشان م

 كه اميگهن دور راه از كنترول نوع شده تعبيه انفجاري مواد چهار ،حمله آن جريان در. رفتگصورت  يم 18
چهار  ينا 9.شد منفجر كرد، مي سخنراني تماشاچيان رايب بازي وقفه جريان در كريكت مسابقات كننده زارگبر

  كرد.   يبه شمول سه پسر را زخم رگدي تن 55 و رفتگپسر را  يكبه شمول  يجان هشت فرد ملك ،انفجار

خود را در  يمملو از مواد انفجار ةواسط يمهاجم انتحار يك ،جوالي 31 يخبتار يگر،د هولناكحادثه  يك در
نشست كه در آن  يك يانو عودت كننده گان در شهر جالل آباد در جر ينمهاجر ياستر ةخارج از محوط

و  يدهوارد محوطه گرد يگرمنفجر كرد. سپس مهاجمان د ،و ملل متحد حضور داشتند دولتي غيركارمندان مؤسسات 
كه قصد پنهان شدن و فرار از ساحه را  يافراد ملك يبسو يدست يگوله و پرتاپ بم ها يكبدون تفك يكشل اب

                                                           
در  يونامادر منازعات مسلحانه. تمام گزارشات  يمحافظت از افراد ملك و  2018سال  يانمرتبط به انتخابات در م يتيامن يها يداددر مورد رو يوناماشود به گزارش ويژه  مراجعه ٨

رد داعش در مو يه. اعالم  http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reportsقابل دسترس است:  يتوبسا يندر منازعات مسلحانه در ا يمورد محافظت افراد ملك
-https://ent.siteintelgroup.com/Statements/is-khorasan-province-claims-100-casualties-inاست:  يافتقابل در ينجادر شهر كابل در ا يلاپر 22حمله مورخ  يتمسئول يرفتنپذ

suicide-bombing-at-voter-registration-center-in-kabul.html   2018آگست  8: يتمراجعه به سا ينآخر يختار   .  
   .است موجود يوناما آرشيف در آن نسخه يك. گرفت عهده به شود، مي نشر ننگرهار واليت در كه خود راديويي نشرات طريق از را رويداد اين مسئوليت داعش ٩
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 دو دختر، دو بشمول يگر،تن د 28 شدن مجروحو  يفرد ملك 15حمله منجر به كشته شدن  ينپرداختند. ا ،داشتند
 ينا 10 .حمله را بعهده گرفت ينا يتمسئول شام و عراق اسالمي دولت خراسان واليت /داعش. گرديد زن سه و پسر
با استفاده از مواد  يحمالت انتحار يلةرا به وس يمدت چهار روز افراد ملك يبود كه ط يمورد ينسوم يدادرو

  داد.  يننگرهار مورد هدف قرار م يتشده در وال يهتعب يانفجار

به  گي رسيده ينحبه ترتيب و خبرنگاران  ياش را نسبت به هدف قرار گرفتن پرسونل صح يدشد ينگران يوناما
 ،2018 پريلا 30 يخكند. بطور مثال، بتار يعناصر مخالف دولت ابراز م ياز سو ،و پوشش خبري حمالت قربانيانِ

 يزمترور يةمبارزه عل ياستدر مقابل ر يتيامن ةپوست يكهمراهش را در برابر  يفرد انتحار كننده مواد انفجار يك
 42كشته و به تعداد  ينفر از افراد ملك 21منفجر نمود كه از اثر آن به تعداد  كابلدر شهر  يمل يتامن يعموم ياستر

افراد كمك كننده و خبرنگاران  يانهمراهش را در م يمواد انفجار يدوم ة. انتحار كننديدندمجروح گرد يگرنفر د
 ةانتحار كنند يتي،امن يروهايو ن نييشاهدان ع ةآنها به محل حادثه منفجر ساخت. نظر به گفت يدنپس از رس ياندك
خبرنگار وانمود كرده بود.  يكمطبوعات را با خود داشت و خود را  يجعل ييكمره و كارت شناسا يك يدوم

آنان  ةرا كه به گفت يدوم ةحمل يتهر دو حمله و بطور خاص مسئول يتمسئول يخراسان دولت اسالم يتداعش/وال
  . تگرف بعهده11 "را كشت يدادكافر در محل رو يو رسانه ها يتيامن يروهاين"

شده را كه  يهتعب يو مواد انفجار ياز حمالت انتحار يناش يتلفات ملك يزاندر م يشهمچنان سه برابر افزا يوناما
آنها را بعهده گرفت، ثبت نموده است. هفت مورد  يتمورد هدف قرار گرفتند و طالبان مسئول يتوسط آن افراد ملك

نفر كشته و  152( يتلفات ملك مورد 415است منجر به  يدهثبت گرد 2018ها كه تاكنون در سال  يدادرو ليقب يناز ا
در برابر  يمملو از مواد انفجار ةواسط يلهبوس يانتحار ةاز حمل يتلفات ناش ينا يتكه اكثر گرديدمجروح)  263
 ملكي تلفات مورد 350 يباًبوده است كه منجر به تقر 2018 يدر شهر كابل در ماه جنور يدولت يساختمان ادار يك

 1008 و كشته 460( ملكي افراد تلفات مورد 1468به تعداد  يوناما ،2018در مجموع، در نه ماه نخست سال 12.گرديد
 و يجداگانه كه در آن از حمالت انتحار يدادرو 302 يانجر درتلفات  ينداده است كه ا نسبت طالبان به را) مجروح

 . است آمده بوجود است، شده استفاده شده تعبيه يانفجار مواد يها يكتكت ساير

                                                           
2claims-province-khorasan-News/is-https://news.siteintelgroup.com/Jihadist- ذيل قابل دست رس است: سايت درحمله،   مسئوليت ادعاي  ١٠

, jalalabad.html-in-returnees-and-refugees-of-department-on-raid-suicide-man  صورت مراجعه سايت اين به 2018 آگست 8 بتاريخ بار آخرين 
  .است گرفته

 سايت اين به 2018 اكتوبر 4 بتاريخ بار آخرين /9908611445477863424https://twitter.com/Terror_Monitor/status  هست: دسترس قابل ذيل در سايت مسئوليت ادعاي ١١
  .است گرفته صورت همراجع

  .گرديد ديگر ملكي نفر 229 شدن مجروح و ملكي نفر 114  شدن كشته به منجر كابل شهر در داخله امور وزارت اداري ساختمان باالي حمله ،2018 جنوري 27 بتاريخ ١٢



سیب 
ٓ
  ۲۰۱۸اکـتوبر  –استفاده عمدی و بدون تفکیک از مواد انفجاری تعبیه شده  ناشی ازگزارش ویژه افغانستان: افزایش ا

9 

 

  

   يعهبرابر مسلمانان ش در يفرقه گرائ يها يزهانگ با حمالت

را  يمرم يرف يصدا يم،جا نمازِ مان را پهن كرد يكهو زمان يمدر طبقه دومِ مسجد بود ام برادرزادهمن با مادر و "
 يمردم همگ ين،كردند، بنابر ا يرف يما از منزل تحتان ي. آنها بااليدنددو عمومي يبه طرف دروازه ها يهمگ .يديمشن

افتاد.  ينقرار گرفت و به زم يام مورد اصابت مرم يچارهبود كه مادر ب يزمان ينپس بطرف نماز خانه هجوم بردند و ا
راستم مورد  يدر قسمت بازو يزافتاد. من ن ينو به زم قرار گرفت يمورد اصابت مرم يززمان دخترِ برادرم ن ينِدر ع

انفجار  يكو  يامدبه كمك ما ن يفرد يچاز دست دادم. ه ياديو خون ز مافتاد ينقرار گرفتم  و به زم ياصابت مرم
ما در  يكهو صورتم را مجروح نمود. وقت ينهشكسته، س يها يشهانفجار، ش ي يجهبزرگ صورت گرفت و در نت

 يگرد يگفت كه مادر در شفاخانه  يو برادر بزرگترم م يمكرد يدر باره مادرم سوال م پيوسته بطور يم،شفاخانه بود
برادرم به ما گفت كه مادرِ مان آن  يم،و به خانه برگشت يمما از شفاخانه مرخص شد يكهباشد. زمان يم يتحت تداو

    13"روز در مسجد كشته شده بود

  اگست در شهر كابل.  25 يخبه تار يعيانبر مسجد ش يچيدهاز حمله پ يحادثه ناش يقربان زن اظهارات

 عناصر ،2018 سپتمبر 30 يال ياز اول جنور يد،مشاهده گرد 2017 و 2016كه در سال  ةنگران كنند رويدادهاي مثل
در  14.دادند ادامه اند، هزاره قوم آنان اكثريت كه شيعه مسلمانان مذهبي اقليت برابر در شان حمالت به دولت مخالف

 مجروح)  494نفر كشته و  211( يمورد تلفات ملك 705حمالت منجر به  ينا ،2018نه ماه نخست سال  يانجر
 يخراسان دولت اسالم يتحمالت را داعش/وال يتمام يهبق يتمسئول ي،انتحار ةحمل يك يكه به استثنا يدگرد

 ياندر جر .مورد توجه دارد يدشد يرا توأم با نگران يعهجماعت مسلمانان ش يهتداوم حمالت عل يونامابعهده گرفت. 
 به نسبت را يعهاز حمالت در برابر مسلمانان ش يناش يتلفات ملك از بيشتري رقم يوناما، 2018نه ماه نخست سال 

   15.است كرده ثبت 2017در طول سال  تلفات

 شده تعبيه انفجاري مواد از استفاده با يانتحار يانفجار يكدو انفجار ( ،2018 سپتمبر 5 يخمورد، بتار ينتازه تر در
 ةمسابق يانتماشاچپهلوانان و ) يهنقل ةواسط يكشده در  يجاساز يانفجار مواد انفجار يكو  يشخص انتحار در بدن

است را هدف قرار داد كه منجر  يننش يعهش ةشهر كابل كه منطق ظيران ةقلع ةورزشگاه واقع در منطق يكدر  يپهلوان

                                                           
  2017 سپتمبر 7 كابل، شهر يوناما، دفتر قرباني، با يوناما مصاحبه  ١٣

   .ميدهند تشكيل را افغانستان سني اكثريت مسلمانان از ياقليت يك و هستند هزاره قوم از افغانستان در شيعه مسلمانان اكثريت  ١٤

 سال ساالنة گزارش به. نمود ثبت را 2017 سال در شيعه مسلمانان برابر در اي فرقه حمالت از ناشي) مجروج نفر 339 و كشته نفر 207( ملكي تلفات مورد 551 تعداد به يوناما ١٥
    .شود مراجعه 41 صفحة افغانستان، در ملكي افراد از محافظت 2017
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هولناك را  ةحمل ينا يان. قربانيدبشمول اطفال گرد يگر،د ملكي تن 92و مجروح شدن  يملك فرد 29به كشته 
حمله  يناز ا يبطور فاجعه بار يز. افراد كمك رسان و خبرنگاران نيدادم يلو اطفال تشك يانورزشكاران، تماشاچ

داشت  يانمسابقه جر يكههمراهش را در داخل ورزشگاه هنگام يمواد انفجار يانتحار. فرد مهاجم يدندمتأثر گرد
موتر  يك. سپس يدگرد ديگرنفر  30از  يشترمنفجر نمود كه منجر به كشته شدن دست كم ده تن و مجروج شدن ب

را كشته و در مجاورت ورزشگاه منفجر شد كه افراد كمك رسان و خبرنگاران در ساحه  يمملو از مواد انفجار
 ينا يتمسئول يخراسان دولت اسالم يتوال/داعش. گرديد ملكي بيشتري تلفات آوردن وارد باعث و كردهمجروح 

 73كه منجر به كشته شدن  يوستبوقوع پ 2018در ماه آگست  يگرمرگبار مشابه د ةدو حمل 16حمله را بعهده گرفت.
 يانتحار ةدو حمله كنند آگست، 3 يخنخست، بتار ةحمل. در يدگرد ديگر ينفر ملك 161و مجروح شدن  يفرد ملك

نماز جمعه در  يادا يانران در جرانمازگذ يانرا در م همراه شان يزنانه بسر داشتند، مواد انفجار يمرد كه چادر
 10 بشمول ،ملكي فرد 33منفجر ساختند كه منجر به كشته شدن  يزخواجه حسن شهر گرد يةمسجد امام زمان در قر

 ةدر ساح ،2018 آگست 15 يخبتار ي،دوم يداد. در رويدبشمول هفت طفل گرد يگر،فرد د 94 شدنطفل و مجروح 
همراهش را در داخل  يمواد انفجار يفرد انتحار يكاست،  يننش يعهش ةمنطق يكشهر كابل كه  ينقاش دشت برچ

 تن 67 تعداد به و كشته ملكي فرد 40به تعداد  يجه،موعود منفجر ساخت كه در نت يمركز آموزش يصنف درس يك
   17بعهده گرفت. يخراسان دولت اسالم يتوال/داعش را حمله دو هر مسئوليت. گرديدند مجروح يگرد

  

  شده  يهتعب ياز مواد انفجار يكبدون تفك استفاده

خود با استفاده از مواد  يكعناصر مخالف دولت به حمالت بدون تفك ي،در برابر افراد ملك يمبر حمالت مستق عالوه
حمالت شامل  ين. ايدبه مردم افغانستان گرد يقابل مالحظه  يبشده ادامه دادند كه باعث آس يهتعب يانفجار
كه با تماس  يشده نوع فشار يهتعب ياز مواد انفجار يريهدف و كارگ يكبدون تفك ياز حمالت انتحار يريكارگ

  شود.  يم يرد،گ يهدف صورت م يكبدون تفك ذاتاًو نحوه انفجار آن  ديگردمنفجر م يقربان

از  يتجمع بزرگ يانكابل در م ييهوا يدانم يورود ةدرواز يكيدر نزد يانتحار ةحمل يك ي،جوال 22 بتاريخ
افغانستان، جنرال  يجمهور ياستبازگشت معاون نخست ر يبرا يتامن ينمأافغانستان كه بخاطر ت يتيامن يروهاين

                                                           
 اين به 2018 سپتمبر 16 بتاريخ بار آخرين براي /1037533194352906240https://twitter.com/Terror_Monitor/status  رس مي باشد:دست قابلدر سايت ذيل  مسئوليت ادعاي ١٦

   .است گرفته صورت مراجعه سايت

 اشاره هدف بعنوان شيعه مسلمانان جماعت به كه( /1025891355548180480https://twitter.com/Terror_Monitor/status باشد:رس مي قابل دستدر سايت ذيل مسئوليت  ادعاي ١٧
 سپتمبر 16 بتاريخ بار اخرين براي سايت اين به. است موجود) است شده استفاده گرايانه فرقه زبان آن در كه(   https://f.top4top.net/p_9587g3kp1.jpg سايت در همچنان و) ميكند
   .است شده مراجعه 2018
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در جمع مردم حضور  يزن ياز هواداران و ياديتعداد ز يك. يوستدوستم در آنجا حضور داشتند بوقوع پ يدعبدالرش
. گرديدند مجروح ديگرنفر  79كشته و به تعداد  ينفر از افراد ملك 27انفجار، به تعداد  يجهداشتند كه در نت

حمله  يناز چند ينمونه  ةحمل ينا 18.حمله را بعهده گرفت ينا يتمسئول يخراسان دولت اسالم يتوال/داعش
و  يمواد انفجار يادرا با استفاده از مقدار ز يدر شهر كابل است كه مقامات حكومت يژهبه و يك،بدون تفك انتحاري

 يكه مصروف زنده گ يملك يدر ساحات مزدحم مورد هدف قرار داده و منجر به كشته و مجروح شدن افراد عاد
  شان اند، شده است.   ةروزمر

 يدآ يبوجود م يفشار نوع ياز اثر مواد انفجار يرانتحاريغ يشده  يهتعب ياز مواد انفجار يناش يتلفات ملك اكثريت
 يزاندر م يدرصد 33كاهش  يك. باوجود يگردندم يطالبان جاساز اًعناصر مخالف حكومت، عمدت يكه از سو

 يتلفات ملك مورد 544 يوناما ،2017دوره در سال  ينبا ع يسهدر مقا يفشار نوع يانفجار مواداز  يناش يتلفات ملك
. ثبت نموده است 2018دسمبر  30 الي يجنور اول ازرا  انفجاري مواد نوع ايناز  يمجروح) ناش 343كشته و  201(

 يبردن زندگ ينو همچنان از ب يافراد ملك يتمجروح باعث كشته و كماكان يفشار نوع شده تعبيه انفجاري مواد
 انفجاري مواد ،جوالي 27 يخوردگ، بتار يدانم يت. بطورمثال، در واليگردندجنگ م ختمپس از  يخانواده ها حت

 مواشي يدنچران حينپسر  يككه  يدمنفجر گرد يشده بود، زمان يطالبان جاساز يكه از سو يفشار نوع ةشد تعبيه
  . يدگرد يگرشدن دو پسر د و مجروح يباعث كشته شدن و يجهشت كه در نتاآن پا گذ يباال اش

 قابلباعث وارد آوردن تلفات  يوستهضد پرسونل پ ينيزم يها ينما يرو سا يفشار نوعشده  يهتعب يانفجار مواد
 ي،فشار نوعِشده  يهتعب يمواد انفجار يجاساز از ناشي دوامدار چالشهاي باوجود. ميگردند ملكي افرادبه  يمالحظه 

 مواد نوع ينرا در برابر ا يتا افراد ملك ينمايدم يو سع يدهدم ادامه مواد ينا پاكسازيجهت  يشحكومت به تالشها
اوتاوا در مورد  يمانپ بر اساستعهدات اش  يدر راستا ئيها يشرفتو همچنان حكومت پ يدمحافظت نما انفجاري

  19است.، داشته 2030سال  يال ينساختن افغانستان از ما يعار بخاطر يناز ما يريمنع كارگ

  

  

  

                                                           
 صورت دسترسي آن به 2018 آگست 8 بتاريخ بار آخرين براي و است موجود /1021173450000306176https://twitter.com/Terror_Monitor/status  سايت در مسئوليت ادعاي ١٨

   .است گرفته

    .شود مراجعه http://www.mineaction.org/programmes/afghanistan  سايت به مزيد معلومات جهت ١٩
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شده  يهتعب يمواد انفجار يكو بدون تفك يحمالت عمد يةرا از ناح يبآس يشترينكه ب والياتي

  متحمل شده اند 

ناظر (شهر  ةواقع در قلع يوندام به كلپ م يناتتمر يهستم. من همه روزه جهت اجرا يپهلوان ةورزشكار رشت يك من
. فكر كردم يدمرا شن يانفجار يبمه يلباس بودم، صدا يلدر اطاق تبد يكهمن هنگام سپتمبر، 5 يخ. بتاريرومكابل) م

 از لحظه چند براي را خود شنوايي كه بود بلند حدي به انفجار صداياست.  يوستهمن بوقوع پ يكيانفجار در نزد ينا
. است داده رخ اتفاقي چي كه دانستم نمي اما بود، كرده احاطه مرا اطراف كه شدم سياهي دود متوجه. دادم دست

 او به را خود نحوي يك به. ميزد فرياد كمك براي كه ديدم را دوستانم از يكي دفعتاً. شوم هوش بي بود نزديك
از  يروناو را با دستمالم  بسته كرده و او را به ب يشده است. سپس پا قطع اش پاي كه شدم متوجه. كردم نزديك

. يدمگرد ،بدن كه در همه جا پراگنده شده بود يراه، متوجه اجساد دوستانم و اعضا يركلپ انتقال دادم. در مس
خون بگذرم. سپس مردم محل در خارج از كلپ جمع شده بودند، آنها من و  ياجساد و جو يمجبور بودم از باال

توانم  يم ياكه آ يدانمدوستم را ندارم، چون نم يدنشفاخانه انتقال دادند. هنوز جرأت د يكتريندوستم را به نزد
قهر و  يتوانندظالم بوده م ينطورچگونه ا يگريهركس د ياداعش و  ينكه. من در مورد ايرخ يا ينمدوستم را بدون پا بب

كه  يمسلمانان يكنند، بخصوص حمله باال يهتوج يحمالت شان در برابر افراد ملك يتوانند. آنها چگونه مينماندوهگ
   "!يخوانندرا م يدتوح ةكلماوامر خداوند اند و  يروپ

 مجروح سپتمبر 5 يخدر شهر كابل بتار يمركز ورزش يك يباال يانتحار حملةاثر  ازساله كه  17پسر 
  . گرديد

 ياز اثر حمالت انتحار اًمسلحانه، عمدت يها يرياز درگ يناش يتلفات ملك يزانم ينكابل كماكان بلندتر واليت
را ثبت كرده است. از اول  يتختپا يعناصر مخالف دولت در ساحات مزدحم ملك يشده از سو يهتعب يمواد انفجار

 را كابل شهر در) مجروح 969 و كشته 433( يمورد تلفات ملك 1402به تعداد  يوناما ،2018 سپتمبر 30 يال يجنور
 تعبيه انفجاري مواداستفاده از  باحمالت  يرو سا ياز حمالت انتحار يتلفات ناش يندرصد ا 99ثبت نموده است كه 

كرده است  ثبتشده را  يهتعب يانفجار مواد انفجار يدادرو 34به تعداد  يوناما ،2018. تاكنون در سال است بوده شده
 11شده و  يهتعب يبا استفاده از مواد انفجار يانتحار حملة 23شده است ( كابل واليت در ملكي تلفات به منجر كه

  ). يرانتحاريغ شده ي يهتعب يمواد انفجار حملة

شده،  يهتعب ياز حمالت مواد انفجار ي يندهبطور فزا يزدر شهر جالل آباد، ن يژهننگرهار، به و يتدر وال يملك افراد
. از يدندبعهده گرفت، متأثر گرد يخراسان دولت اسالم يتآنها را داعش/وال يتكه مسئول يحمالت انتحار اًعمدت

 78اثر  از مجروح) را كه 723كشته و  268( يتلفات ملك مورد 991به تعداد  يوناما ،2018 سپتمبر 30 يال ياول جنور
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رقم  ينننگرهار ثبت نموده است. ا يتدر وال، يدهشده وارد گرد يهتعب يحمالت مواد انفجار يرو سا يانتحار  حملة
وارد  ياز اثر حمالت ياز دو سوم تلفات ملك يشترب 20دهد. يرا نشان م يششش برابر افزا 2017با سال  يسهدر مقا

 ،2018بعهده گرفته است. تاكنون در سال  يخراسان دولت اسالم يتآن را داعش/وال يتاست كه مسئول يدهگرد
 يهتعب يمواد انفجار يرانتحاريغ ةحمل 62شده و  يهتعب يبا استفاده از مواد انفجار يانتحار حملة 16به تعداد  يوناما

  است، ثبت نموده است.  يدهننگرهار گرد يتدر وال ينجر به تلفات ملكشده را كه م

با استفاده از مواد  يرانتحاريو غ يناگوار حمالت انتحار يها يامداز پ يزهلمند و كندهار ن يها يتدر وال يملك افراد
 سپتمبر 30 يال يهلمند، از اول جنور يتعناصر مخالف دولت رنج برده اند. در وال يشده از سو يهتعب يانفجار
استفاده از  با ياز اثر حمالت انتحار ،مجروح) 175كشته و  64( ملكي تلفات مورد 239نصف تعداد  يباتقر ،2018

 يفشار نوعِشده  يهتعب ياز اثر مواد انفجار اًآن عمدت ةماند يبوجود آمده است و نصف باق شده تعبيه انفجاري مواد
فرد انتحار  يك ،داد قرار هدف مورد مارچ 23 يخرا بتار يكه افراد ملك ظالمانه ةحمل يكصورت گرفته است. در 

خارج شدن  ينح يتيالوال ينب يپهلوان ةمسابق يكخود را در خارج از  يمملو از مواد انفجار ةكننده واسط
 يفرد ملك 47و مجروح شدن  پسر 9به شمول  يفرد ملك 15منفجر كرد كه منجر به كشته شدن  ،از مسابقه يانتماشاچ
  . گرديدپسر  11بشمول  ديگر،

 هاي بخش از بسياري در خاص نگراني ماية جنگ اخيرِ سالهايمانده از  باقي يفشار نوعشده  يهتعب يانفجار مواد
 تلفاتسبب اكثر  يرانتحاريشده غ يهتعب يمواد انفجار يرو سا فشاري نوع انفجاري مواد ؛ميباشد كندهار واليت
شده است.  عناصر مخالف  يتوال ينشده در ا يهتعب يمنسوب به استفاده عناصر مخالف دولت از مواد انفجار ملكي

شده نوع  يهتعب يبا استفاده از مواد انفجار يطرفدار دولت در ساحات مزدحم ملك يروهايدولت با هدف قرار دادن ن
  رسانند.  يم يبآس يقندهار، كماكان به افراد ملك يت، به خصوص در وال يزكنترول از راه دور ن

  

  

  

  

                                                           
 ثبت را ننگرهار واليت در شده تعبيه انفجاري مواد از استفاده با حمالت ساير و انتحاري حمالت از ناشي) مجروح نفر 110 و كشته نفر 31( ملكي تلفات مورد 141 تعداد به يوناما ٢٠

   .است نموده
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 حقوقي چارچوب

 يرو سا ياز حمالت انتحار يكو همچنان استفاده بدون تفك يمردم ملك يةكند كه حمالت عل يم يدكأت يوناما
 يمجرا يتوانداست كه م يالملل بين بشردوستانه حقوق يعنقض سر ،شده يهتعب يحمالت با استفاده از مواد انفجار

 يالملل ينب بشردوستانه حقوقكه  يسازدبه عناصر مخالف دولت خاطر نشان م يگرد يكبارِ يوناما 21.شود تلقي يجنگ
گردد و  ياهداف ملك يابه افراد  طرف هاي جنگ يدنرسان يبآس ياو  يترا كه باعث كشته شدن، مجروح يحمالت

از  يوناما22 منع قرار داده است. ،باشد هدف مورد نظامي اهداف از بيشتر ملكي مردمان باالي آن مخرب ثيراتأت يا
حمالت  ياناز آنها در جر يريشده، منجمله كارگ يهتعب يتا استفاده از مواد انفجار يخواهدعناصر مخالف دولت م

  متوقف سازند. يبطور فور يرا در همه ساحات ملك يچيدهو پ يانتحار

 اًاساس چهاگر شود، يم منفجر قربانيكه توسط تماس  يشده نوع فشار يهتعب يانفجار موادشود كه  يم يادآور يوناما
ذاتاً بدون  اما ،دگرد مي استفاده افغانستان يتيامن ملي نيروهايهدف قرار دادن  بمنظورمخالف دولت  عناصرتوسط 

 مواد ين،. عالوه بر اداد سوق يخاص هدفسمت  بهتوان  نمياز انفجار آن را  يناش ثيراتأت زيرااند  يكتفك
استفاده  مورد يتوسط افراد ملك روزانهشوند كه  مي جاسازي يعموم هايراه  در يفشار نوع شده تعبيه انفجاري

  يجرم جنگ تواند مي وبوده  بشردوستانه المللي بين حقوقاز  جدي تخطيآنها  از استفاده اين، بر بنا. يردگ يقرار م
  23.شود محسوب

                                                           
اعمال شامل  ينكنند را منع قرار داده است؛ ا يكه در خصومت ها شركت نم ياشخاص يهارتكاب آن عل) 1(3 يشود كه ماده عموم يم يشامل ارتكاب اعمال يجنگ يمجرا ٢١

 يجنگ يمجرا يزن يملك يها يو دارائ ياشخاص ملك يباال ي؛ و حمالت عمد)2(4، ماده 2 يكه ارتكاب آن در پروتوكل الحاق يشود؛ اعمال يجان و اشخاص م يهتعرض عل
اگرچه  .شودمراجعه  156قاعده  ي،آر س يس يآ يالملل ينبشردوستانه ب يعرف حقوق؛ مطالعه )1ه)()(2(8ج)، )(2(8مواد  يي،جزا يالملل ينشود. به اساسنامه محكمه ب يمحسوب م

حاالت  يتواند در بعض يحمالت م ينگونها يشمارد، ول يرا با صراحت جرم نم يو نا متناسب در منازعات مسلحانه داخل يكحمالت بدون تفك يالملل ينب يياساسنامه محكمه جزا
 ي، فقره ها2006نومبر  30مورخ  ينافاست يصلهف يچ،گل يسلوفستان يهرنوال علسا IT-98-29-Aشماره  يهمثال، مراجعه شود به قض ياستنتاج شود. برا يافراد ملك يباال يمحمله مستق

 ,(c)(2)8مواد  ييجزا يالملل ينمراجعه شود به اساسنامه محكمه ب. 156قاعده  ي،آر س يس يآ يالملل ينبشردوستانه ب يعرف حقوقهمچنان مراجعه شود به مطالعه .  133، 132

8(2)(e)(i);  120، فقره 1995اكتوبر  2 يي،قضا وزهدر مورد ح يگر يانجيم ينافاست يهدر مورد دفاع ينافاست يواند يصله، ف1- 94 – يت يآ يچ،دوسكو تاد يهارنوال علڅ يدعوا  -  
127.  

) (در منازعات ب)(3(85، 51اول، ماده  يمراجعه شود به پروتوكول الحاق همچنانشده است.  ياندوم ب يپروتوكل الحاق 14و  3؛ مواد 3 مشتركدر ماده  يموضوع بطور ضمن ينا ٢٢
، 15، 14، 1قواعد  ي،آر س يس يآ ،يالملل ينبشردوستانه ب يعرف حقوقمراجعه شوده به  – ستشده ا يرفتهپذ يالملل ينب يعرف قاعدهاما به عنوان  يستن يققابل تطب يمسلحانه  داخل

154.(  
 يسالح ها يونبه كنوانس 2پروتوكول  تعديلشده است)؛  يرفتهپذ يالملل ينب ياما به عنوان قانون عرف يستن يققابل تطب ي(به منازعات مسلحانه داخل 51، ماده 1 يبه پروتوكل الحاق ٢٣

آر  يس يآ يالملل ينبشردوستانه ب يعرف حقوقهمچنان به مطالعه  .مراجعه شود 1 ةگفتار و ماد يشضد پرسونل، پ يها ينمورد ما درتاوا وا يمان؛ و پ)8(3 ةمتعارف مشخص، ماد

، فقره 1995اكتوبر  2 يي،قضا وزهدر مورد ح يگر يانجيم ينافاست يهدر مورد دفاع ينافاست يواند يصله، ف1- 94 – يت يآ يچ،دوسكو تاد يهارنوال علڅ ي)؛ دعوا11قاعده  ي،س

  . مراجعه شود 127
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 ينب حقوق از جدي يتخط يملك افرادقتل  ،ندگير يهدف قرار م اًعمد يكه در آن افراد ملك حمالتي ،نهايت در
 ياگسترده  حمالت انجام ين،عالوه بر ا 24.شود محسوب يجنگ جناياتتواند  يكه م استبشردوستانه  يالملل

كشته  اًعمد ملكيافراد  ،) كه در آنيقوم ياو مذهبي هاي اقليت بشمول( ياز افراد ملك قشر يك يهعل يستماتيكس
 ينب يفريك حقوق و يالملل ينب بشردوستانه ، حقوقهمچنان 25.شود تلقي يتبشر عليه يتتواند جنا يم ،شوند يم

 مرتكبين آن دركه  يحمالت يزو ن 26،دهند يم يلرا تشك يفرهنگ هاي سرمايهكه گاها عبادت عليه حمالت ،يالملل
 ممنوع دهند، انجام شانرا حمالت تا كنند مي اختيار خود به را آنان قفمو يادر آورده و  يافراد ملك بشكل  راخود 
  27.است داده قرار

 

  پيشنهادات

بشمول  يملك اهدافو  يافراد ملك عمدي قراردادن هدفكه  كند مي ترغيب را دولت مخالف عناصر يوناما
 كارمندان و رنواالنسا ،ژورنالستانحقوق بشر، قضات،  مدافعاندهند،  مي انجامرا  يخدمات ملك كه يدولت مقامات

 .سازند متوقف عاجل بطور را دهند مي انجام را رساني كمك اوليه خدمات كه

است،  شيعه مسلمان اقليت جمعيتمتوجه  ي فرقه يزهايبا  انگ حمالتي يهكه از ناح يتوجه به خطر قابل توجه با
بهتر  يقرا منجمله از طر جمعيت اين از محافظت براي شهايشتال افغانستانكند كه حكومت  يم پيشنهاد يوناما

و  يبهتر هماهنگ چه هر ينكننده، و تام يريجلوگ يها ميكانيزم يتموجود، تقو محافظتيو  يتيامن يرنمودن تداب
 دهد. يشافزا ،شيعه مسلمان جمعيت با ارتباط

 و يكتفك بدوناز استفاده  يد، بايالملل بين حقوق بشردوستانه شان طبق يتمطابقت با مكلف در دولت مخالف عناصر
 يهتعب يشده در بدن انسان و مواد انفجار يهتعب يمواد انفجار بشمول ،شده تعبيه انفجاري مواد انواعتمام  نامتناسبِ

                                                           
  .156، 89، 6، 1 هاي قاعدهسرخ،  يبصل ةبشردوستان يالملل ينب يعرف حقوق (c) 2)8( ةروم، ماد ة؛ اساسنام)2(13، )2(4 هاي ه، ماد2 ي، پروتوكول الحاق3 مشترك ةماد ٢٤
 ياسي،از مردم بنابر مالحظات س يگروه مشخص و دسته ا يكشكنجه در برابر  ياو  يصراحت دارد: قتل، برانداز ينروم چن ةاساسنام 7 ةدر ماد يتبشر يةعل يمبطور مثال، جرا  ٢٥

صحت  يابه جسم، روح و  يدجراحت شد ياو  يعمد يدنرسان يبجهت آس يرانسانيغ يمالحظات. و همچنان عملكرد ها يرسا ياو   يتجنس ي،مذهب ي،فرهنگ ي،قوم ي،مل ي،نژاد

  .يگرددوارد م يبطور عمد يلكافراد م يةعل يستماتيكس ياو  يمحمالت مستق يانكه در جر يروان

مسلحانه  منازعه) در iv) (الف) (2( 8م، ماده و. اساسنامه ر38 عده، قاICRCبشر دوستانه  يالملل ينب عرفي حقوقبه مطالعه  شود مراجعه ين. همچن16دوم ماده  يل الحاقتوكوپرو ٢٦
 ينب يونرا جرم قرار داده است؛ كنوانس "نباشند يآنها اهداف نظام يكه[...] به شرط يخي[ ...] آثار تار ينيشده به امور د مختص يهدف قرار دادن ساختمان ها عمداً" يالملل بين يرغ

  .18ماده  ياسي،و س يحقوق مدن يالملل
   را جرم شمرده است . يرنگانواع مختلف ن) ix) (e) (2( 8) و xi) و (vii) (b) (2( 8م،  مواد و. اساسنامه ر65 عده، قاICRCبشر دوستانه  يالملل ينب عرفي حقوقمطالعه  ٢٧
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 و نموده خوداري ملكي افراد آمد و رفت پر مناطق در پيچيده حمالت و انتحاري حمالت در نقليه سايطوشده در 
 .بسازند متوقف را فشاري نوع شده تعبيه انفجاري مواد از استفاده عاجل بطور

 بهاش،  المللي بين همكاران و يالملل بين نظامي نيروهاي يتحما باكند كه حكومت افغانستان،  يم پيشنهاد يوناما
مبارزه با مواد  يمؤثر يها ياتعمل يكنترل و اجرا ي،افغانستان در فرمانده يتيامن يمل يروهاين يتظرف يتتقو

مورد  منابعآن مواد، به شمول استحصال آنها، ادامه بدهد و حكومت  يساز يخنث يها ياتشده و عمل يهتعب يانفجار
 .فراهم سازد ،شده يهتعب انفجاريمبارزه با مواد  يمل يژيكامل استرات يقاز تطب يناناطم براي را يازن

 امنيتي ملي نيروهاي از شان حمايت به يزن يالملل ينهمكاران ب و يالملل ينب ينظام يروهايكند كه ن يم پيشنهاد يوناما
 از مانده باقي انفجاري مواد كردن منهدم و پاكسازي گذاري، عالمت براي آنها ظرفيت تقويت جهت افغانستان

 براساس كنند مي استفاده انفجاري هاي سالح از كه هايي دولت ساير و افغانستان هاي مكلفيت با مطابقت در جنگ
  .دهند ادامه مشخص، متعارف سالحهاي به راجع 1980 كنوانسيون  پنجم پروتكل و المللي بين دوستانة بشر حقوق
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 اصطالحات

مسلح را كه در حال  ينمخالف يامسلح و  يافراد و گروها يعناصر مخالف دولت تمام :دولت مخالف عناصر
 ين. ايردگ يسهم دارند، در بر م يالملل ينب ينظام يروهاين يادولت افغانستان و  يهعل ينظام يها يريحاضر در درگ

كه  يدولت يرمنسجم و مسلح غ يافراد و گروها يا "طالبان"شود كه به عنوان  ياطالق م يبه كسان يناصطالح، همچن
شوند، مانند شبكه  يمختلف شناخته م يها يتهو يادر منازعات مسلحانه سهم گرفته و با مشخصات  يمبه شكل مستق

محمد، گروه داعش و  يشو ج يبهلشكر ط ي،ازبكستان، اتحاد جهاد اسالم يجنبش اسالم ي،حزب اسالم ي،حقان
باشند، به  يم ياقتصاد ياو  يديولوژيكا ياسي،مسلح كه به دنبال اهداف س يو گروها يشبه نظام يگروه ها يرسا

 يم يتفعال يرطرف درگ يكاز  يندگيدر اعمال خصمانه به نما يمكه به طور مستق يتكارمسلح جنا يشمول گروه ها
  .يندنما

 يشده باشد. مواد انفجار يجاساز ياساخته و  يكه برخالف روش متعارف نظام يبمب: شده تعبيه انفجاري مواد
شوند، مواد  يفعال م يتشده كه با هدا يهتعب يشوند: مواد انفجار يم يمتقس يشده در كل به چهار كتگور يهتعب

 يركننده و سا انتحار فرد بدنشده در  يگردد، مواد منفجره جاساز يفعال م يشده كه با تماس قربان يهتعب يانفجار
  .شده تعبيه انفجاري مواد انواع

و  يويينوع مواد منفجره از راه دور با استفاده از امواج راد ينا -  شوند مي فعال هدايت با كه شده تعبيه انفجاري مواد
كه  يقشده را در زمان دق ياز قبل جاساز ييلهسازد تا وس يآنرا قادر م ينكند و عامل يكنترول عمل م يموتر يا

  .سازند منفجر شود، يهدف در ساحه مورد نظر وارد م

 شده تعبيه انفجاري مواد مانند كننده، استعمال توسط شونده منفجر هاي ماين شامل دور راه از كنترول هاي ماين نوع
 مركب و سايكل، موتر بايسكل، نقليه، وسايط قبيل از ديگر اشياي يا و حيوانات روي كه منفجره مواد يا و جاده كنار

 ساير يا مغناطيس توسط كه اند موادي مغناطيسي نوع شده تعبيه انفجاري مواد. ميباشند ،شوند مي جاسازي و تعبيه ها
 يوناما شوند؛ مي فعال دور راه از هدايت نوع شده تعبيه انفجاري مواد فرعي كتگوري شامل و گرديده نصب مواد
 در مثالً بوده متفاوت افغانستان در آن جاسازي نحوه زيرا كند مي ثبت جداگانه گونه به را منفجره مواد نوع اين

 .شوند مي جاسازي ،هدف مورد شخص نقليه واسطه

 يا قرباني فرد تماس با كه باشد مي انفجاري مواد نوع - شود مي فعال قرباني تماس با كه شده تعبيه انفجاري مواد
رفع  يكانيزمم يا ي،تواند به شكل فشار يم يپتاق ياچ و يسو ينكند؛ ا يانفجار م ،آن چيسو يا و پتاقي اب نقليه واسطه

  كه سبب انفجار گردد، باشد. يگريد يلهءوس يا يفشار، تلك
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 انفجاري مواد و سيم با كنترول يشده تعبيه انفجاري مواد شامل كتگوري اين: شده تعبيه انفجاري مواد انواع ساير
  .شود مي است، نشده مشخص آن فعاليت نوعيت كه شده تعبيه انفجاري مواد و ،ساعتي شده تعبيه

 معلومات از جدا را انتحاري و گروهي حمالت از ناشي ملكي افراد تلفات يوناما :انتحاري شده تعبيه انفجاري مواد
 يشكل مواد منفجره جاساز به ماًعمو شده تعبيه انفجاري مواد نوع اين. كند مي ثبت شده تعبيه انفجاري مواد باره در

باشند. مواد منفجره  يم يهواسطه نقل درشده  يهتعب يمواد انفجار با يانتحار ياو  كنندهشخص انتحار بدن برشده 
 مواد حاوي كمربند يا واسكت انتحاركننده شخص كه است معني اين به انتحاري شخص بدنشده بر  يجاساز

 از مملو نقليه واسطه انفجار از عبارت نقليه واسطه در شده تعبيه انفجاري مواد كه حالي در كند مي تن به را منفجره
 شخص بدن بر شده جاسازي منفجره مواد انفجار يا نقليه واسطه داخل در نشين سر يا راننده توسط منفجره مواد

  .باشد مي نقليه واسطه داخل در سرنشين يا راننده انتحاري

 يص،گردد: تشخ يم يلشده شامل پروسه ذ يهتعب ياستحصال مواد انفجار :شده تعبيه انفجاري مواد استحصال
شده به منظور به دست  يهتعب يشده از ساحه انفجار مواد انفجار يمعلومات جمع آور يعو توز پروسس ي،جمع آور

و استفاده از  يانمبارزه با مواد منفجره، كاهش منابع شورش يوهطرزالعمل و ش يتاطالعات قابل استفاده، تقو آوردن
مواد  سازنده ياجزا يمو ترم يصحفظ، تشخ يرندهبرگ پروسه در ينباشد. ا يم يعدل يبآن معلومات در روند تعق

متخصص و  يبوده كه توسط نهاد ها يليو تحل يومتريكبا ي،حقوق يكي،تخن يها يشآزما يشده برا يهتعب يانفجار
  . يردپذ يانجام م يتبا صالح

 

 


