
  افغانستان
 محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه 

 ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱گزارش نیمه ساله:  
 

۱ 

 ۳۵۲۴کشته و    ۱۶۵۹ملیک )  افراد   مورد تلفات  ۵۱۸۳، هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما(  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱از  

 ملیک  . مجموع افراد  ه استمجروح( را ثبت کرد
 
که   هدرصد افزایش یافت  ۴۷ایل    ۲۰۲۰در مقایسه با شش ماه نخست  شده  شته و مجروح  ک

؛ این آمار تلفات ملیک یکبار دیگر به داشت، یم باشد   نزویل سال گذشته که تلفات افراد ملیک در شش ماه نخست سال سیر  برخالف چهار  

 .  ه استمشاهده شده بود، رسید ۲۰۱۸ایل  ۲۰۱۴در شش ماه نخست سال های که بلندترین حد  

ان، پرسان و مردان افزایش یافتنزد  تلفات افراد ملیک در    مایه . این  ه استزنان، دخیر
ً
ی نگرانی است که یوناما بلندترین آمار کشتار  مشخصا

تلفات اطفال را ثبت کرد ان  ی بلندترین میر ان و زنان و همچنان 
با شش ماه نخست  ه استو مجروحیت دخیر ، تعداد ۲۰۲۰. در مقایسه 

ان( و زنان  اطفال دخیر )د   دو برابر افزایش یافت. تلفات اطفال پرس )پرسان( ایل  یِک  ملخیر
ً
  ۳۶بالغ )زنان( که کشته و مجروح شدند، تقریبا

ان تلفات مردان  ی  .  ه استدرصد افزایش یافت ۳۵بالغ )مردان( ایل ملیک درصد و میر

ی زمان در سال  ۲۰۲۱در جریان شش ماه نخست    سه برابر افزایش در تلفات افراد ملیک  گذشته، یو ، و در مقایسه با عیر
ً
در نتیجه  ناما تقریبا

تلفات ملیک  ثبت بدینسو که یوناما  ۲۰۰۹از سال . ه استاستفاده از مواد منفجره غیر انتحاری توسط عنارص مخالف دولت را ثبت کرد ی

ین تعداد تلفات افراد ملیک برخاسته از استفاده از مواد منفجره غیر انتحاری  ی منظم آغاز کرد،  به گونه را  
در شش ماه نخست این بیشیر

به گونه  ی  نیر افغانستان  امنینر  میل  وهای  نیر و  طالبان  به  منسوب   
ً
عمدتا زمینی  های  ی  درگیر از  ناشی  ملیک  تلفات  باشد.  یم  سال  ی یک 

وهای  توس  1چشمگیر افزایش یافت. قتل های هدفمند  توسط نیر
 در سطح بلند باقر ماند. حمالت هوانی

ً
ط عنارص مخالف دولت تقریبا

ان بلند طرفدار دولت باعث  ی وهای هوانی افغانستان نسبت داده شد  هتلفات ملیک شدمیر  به نیر
ً
 .  ه استکه این حمالت عمدتا

ی الملیل وهای نظایم بیر وها از افغانستان  یوناما از افزایش تلفات ملیک که پس از اعالن خروج نیر به  در ماه اپریل و بالفاصله خروج این نیر

 طالبان تعداد قابل مالحظه مراکز اداری ولسوایل را ترصف کردند، وقوع پیوست و  
ً
 نگران یم باشد. متعاقبا

 

 

 
ی افراد ملیک و همچنان افراد ملیک که به گونه  ثبت گردیده  یوناما   ی که توسطارقام قتل های هدفمند 1 ی سایر  شامل هدف قرار گرفیر ی اتفاقر از اثر هدف قرار گرفیر

 مراجعه شود.    ۲۰۲۰سال   برایافراد غیر ملیک آسیب دیدند، یم شود. برای جزئیات بیشیر به بخش اصطالحات گزارش ساالنه یوناما در مورد محافظت افراد ملیک 
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مورد تلفات ملیک را   ۲۳۹۲، یوناما  ۲۰۲۱جون    ۳۰یم ایل    ۱از  

آمار    ،ثبت کرد این  با  که  برابر   
ً
در چهار  تقریبا ثبت شده  آمار 

یم   قبیل  سال    2باشد. ماه  ثبت    ۲۰۰۹از  یوناما  که  بدینسو 

را   آغاز کردبه گونهتلفات ملیک  ان  ،  هی منظم  ی تلفات ملیک  میر

یم باشد. همچنان، یوناما موارد متعدد تخریب اماکن ملیک را  بلندترین آمار تلفات ملیک در جریان دو ماه    ۲۰۲۱یط ماه های یم و جون  

 از اثر 
ً
ا ِ ثبت کرد که اکیر

ی برای ترصف مناطق روستانی  مزدحم و جنگ در حوایل مراکز ولسوایل ها و والیات به وقوع پیوست.  درگیر

ی های جاری و پیامد هایمناطقر  برعالوه، یوناما از گزارش های مبنی بر افزایش کشتار، بدرفتاری، شکنجه و تبعیض در      که از اثر درگیر

 ثر شده اند، ابراز نگرانی یم کند أمت  آن
ً
انسانی افراد را رعایت    کرامتش منازعات، تمام طرف ها مکلف اند تا حقوق و  ی، هنگام افزا. مشخصا

 کرده و از بدرفتاری و خشونت خودداری نمایند. 

ابزار برای کاهش آسیب به افراد ملیک در جر   طرف های درگیر در شناسانی 
ناتوانی ات منازعات باالی افراد ملیک  تاثیر یان  تداوم و افزایش 

درصد افزایش در تلفات   ۴۶بدینسو که مذاکرات صلح افغانستان آغاز شد، یوناما    ۲۰۲۰گفتگوهای صلح را برجسته یم سازد. از سپتمیر  

تداوم عملیات های نظایم تنها باعث افزایش آسیب به مردم افغانستان    3ماهه در سال قبل ثبت کرد.   ۹ی  دوره افراد ملیک را در مقایسه با  

ان افغانستان با همکاری کشور های منطقه و جامعه جهانی باید به ندای صلح مردم لبیک گفته و به آن پاسخ دهند. طرف  یم شود. رهیر

ی باید هر نوع تالش را برای مردم افغانستان انجام دهند  ی مذاکره بر گردند.   میادین جنگو های درگیر  را ترک نموده و به میر

 

 
آنر یم شود:    * موارد  )   ۹۲"سایر" شامل  ملیک  تلفات  و   ۱۴مورد  انتحاری؛    ۷۸کشته  از حمالت  ناشی  )   ۴۰مجروح(  ملیک  تلفات  و   ۲۹مورد  مجروح(    ۱۱کشته 

؛     ۱۵کشته و    ۱۱فات ملیک )مورد تل  ۲۶؛   مجروح( از اثر رویداد های تهدید/ارعاب/آزار و اذیت  ۳۲کشته و    ۶مورد تلفات ملیک )   ۳۸برخاسته از اختطاف/آدم ربانی
وها در مقابل یک پدیده مظنونمجروح( ناشی از  وها؛ قتل از محافظت / عکس العمل تدریجر نیر وهای طرفدار   8نیر فرد ملیک در جریان عملیات های تالشی توسط نیر

ِ موازنی  حکومت؛ قتل یک فرد ملیک از اثر مجازات ساختار های  
ملیک در جریان یک رویداد تخریب عمدی جایداد ملیک؛ و    طالبان؛ مجروحیت یک فرد   عدیل و قضانی

 مجروح( برخاسته از سایر انواع رویدادها.   ۳کشته و    ۱مورد تلفات ملیک ) ۴
 مورد تلفات ملیک را ثبت کرد.  ۲۷۹۱، یوناما ۲۰۲۱اپریل  ۳۰جنوری ایل  ۱از   2
ی زمان در سال   ،مجروح( را ثبت کرد  ۵۴۲۹کشته و   ۲۵۵۳یک )مورد تلفات مل ۷۹۸۲، یوناما ۲۰۲۱جون  ۳۰ایل  ۲۰۲۰اکتوبر  ۱از   3 گذشته  در حالیکه این رقم در عیر

 مجروح( یم رسید.   ۳۴۱۹کشته و   ۲۰۳۰مورد تلفات ملیک ) ۵۴۴۹به 

                                  
                  

مواد انفجاری ت   ه شد  ی   ر انت اری
                    

                     

جن   ای  م نی
                    

                     

 تل  ای  دفمند
                   

                    

 م ت  وا ی
                   

                   

مواد انفجاری   ا ی ماند  ا  جن 
                   

                   

   ر 
                   

                   

ان نر پیشینه 
ی تلفات افراد ملیک را در ماه های یم    ی از   یوناما میر

جون   با  که  ده،  ثبت کر   ۲۰۲۱و  برابر   
ً
تلفات  آمار  کل  تقریبا

 چهار ماه قبیل یم باشد. ملیک در  
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ین عوامل تلفات ملیک  بزرگیر

مخالف   عنارص  توسط  انتحاری  غیر  منفجره  مواد  از  استفاده 

ین عامل تلفات ملیک در جریان شش ماه نخست دولت   بزرگیر

باعث  بود.    ۲۰۲۱ رویکرد  در   ۳۸این  ملیک  تلفات  درصد کل 

ان تلفات ملیک برخاسته از این گونه مواد در زمان خالل این مدت شد که  ی  سه برابر میر
ً
 بود.   ۲۰۲۰سال  ِه مشابتقریبا

ی های زمینی باعث   وهای میل امنینر افغانستان نسبت که    هگردیدکل تلفات ملیک    د  درص  ۳۳درگیر  تمام این تلفات به طالبان و نیر
ً
تقریبا

ی های زمینی در مقایسه با شش ماه نخست ه استداده شد  . ه استدرصد افزایش یافت ۴۱ایل  ۲۰۲۰. تلفات ملیک برخاسته از درگیر

ی   4قتل های هدفمند توسط عنارص مخالف دولت کل تلفات افراد ملیک در جریان شش ماه    د  درص ۱۴د که  تلفات ملیک بو   مهم    عامل  سومیر

 .  ه بودمشاهده شد ۲۰۲۰این آمار مشابه با ارقایم است که در شش ماه نخست و را تشکیل یم داد  ۲۰۲۱نخست 

وهای طرفدار    توسط نیر
 تمام آن به قوای  که    گردید،ملیک  درصد تلفات افراد    ۸دولت باعث  حمالت هوانی

ً
هوانی افغانستان نسبت تقریبا

درصد   ۳۳ایل    ۲۰۲۰. تعداد مجمویع افراد ملیک کشته و مجروح شده از اثر حمالت هوانی در مقایسه با شش ماه نخست  ه استداده شد

یافت از حمالت هوانی  ه استافزایش  تلفات ملیک برخاسته  برابر  توسط  .  از دو  افغانستان بیشیر  یافتقوای هوانی  و   ه، افزایش  های زیرا نیر

ی الملیل عملیات های هوانی کمیر را انجام دادند.   نظایم بیر

 منازعه نسبت دادن به طرف های 

  مسئول  عنارص مخالف دولت  
ً
  درصد توسط طالبان،    ۳۹کل تلفات ملیک بودند که    د  درص  ۶۴تقریبا

ً
درصد توسط شاخه خراسان    ۹تقریبا

 . ه استگرفتمخالف دولت صورت   مشخِص درصد توسط عنارص نا ۱۶دولت اسالیم عراق و شام )شاخه خراسان داعش(، و 

 

 
شد 4 داده  نسبت  دولت  مخالف  عنارص  به  هدفمند  های  قتل  از  برخاسته  ملیک  تلفات  موارد  تمام   

ً
استتقریبا برای  ه  و  .  ها  تاکتیک  بخش  به  بیشیر  معلومات 

ین آسیب را روی افراد ملیک داشت ، در ذیل مراجعه شود. ارقام یوناما در مورد رویداد های قتل های هدفمند شامل هدف قرار دادن افراد ملیک و  هرویدادهانی که بیشیر
ی سایر افراد غیر ملیک آسیب دیدند،

 از اثر هدف قرار گرفیر
ً
امون محافظت افراد ملیک    ۲۰۲۰یم شود. برای جزئیات بیشیر به گزارش سال    افراد ملیک که سهوا یوناما پیر

 مراجعه شود. 

                                    
                  

 ا  ان

                    

                     

دا  

                   

                    

 نا ر نامش   م ا   دو ت

                   

                    

ن رو ای ملی  امن تی اف ان

                    

                    

 رو ای مسل   ا  نا ر نامش    رفدار دو ت

                  

                  

ف ر ای مت ا ل و   ر 

                   

               

یکبار  به    یوناما  منسوب  ملیک  تلفات  تعداد  در  افزایش  دیگر 

 طالبان و اردوی میل افغانستان را ثبت کرد.  
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وهای طرفدار دولت مسئول    ۲۳درصد تلفات ملیک بود که    ۲۵نیر

و   افغانستان  امنینر  میل  وهای  نیر توسط    درصد 
ً
درصد   ۲تقریبا

نامتوسط   وهای  نیر و  دولت  طرفدار  مسلح  های   شخِص گروه 

  5. ه استطرفدار دولت صورت گرفت

   که  نی ی زم  یها  ییر درگ  انیجر   در   آتش  یتبادله   بهرا    تلفات افراد ملیک  مانده یباق  درصد   ۱۱  وناما ی
ً
  و دفایع   نر یامن  میِل   یوهایر ن  انیم  عمدتا

 را   تلفات  د  درص  ۹  ده،یردنگ  ص یتشخ  قیبه شکل دق  مسئول  جناحرقم که    نیا  در   است؛  هداد  نسبت  ،هافغانستان و طالبان صورت گرفت

 شامل انفجار بقاهیر غ"  عنوان  تحت  موارد   د  درص  ۲  و  است  داده  اختصاص  بخود 
ً
باشد و    مواد منفجره از دوران جنگ یم  یای"  که عمدتا

  . است دهیگرد  ثبت ه،آن به جناح مشخص نسبت داده نشد تیمسئول

ان    ۶۳ایل    ۲۰۲۰در مقایسه با شش ماه نخست  تعداد تلفات ملیک منسوب به عنارص مخالف دولت   ی درصد افزایش یافت در حالیکه میر

وهای طرفدار دولت ایل   درصد افزایش را نشان یم دهد.   ۳۰تلفات ملیک منسوب به نیر

ان تلفات ملیک منسوب به طالبان )شود،    داده  برای اینکه بیشیر توضیح ی وهای اردوی میل )ایل    36ایل  یوناما افزایش در میر  ۴۵درصد( و نیر

وهای اردوی میل مسئول  6درصد کل تلفات ملیک   ۳۹چنانچه طالبان مسئول    ،ثبت کرد  ۲۰۲۱ماه نخست سال  درصد( را در شش   ، و نیر

  تلفات افراد ملیک منسوب به شاخه خراسان داعش    7ه استمجموع این تلفات شناخته شد  د  درص  ۱۸
ً
درصد کل تلفات ملیک را در    ۹تقریبا

  ۲۰۲۰درصدی در مقایسه با آمار ثبت شده در زمان مشابه در سال    ۴۵ی افزایش  دهتشکیل داد که نشان دهن  ۲۰۲۱شش ماه نخست  

 یم باشد. 

ان و پرسانأتحلیل ت ات باالی زنان، مردان، دخیر  ثیر

ان و پرسان به  یوناما از افزایش   ان تلفات زنان، دخیر ی ان کل تلفات اطفال    حطبلندترین سچشمگیر در میر ی ین میر
  ۱که از  و همچنان از بیشیر

 نگران یم باشد. اتفاق افتاد، نهایت  ۲۰۲۱جون   ۳۰جنوری ایل 

مجروح( ثبت   ۵۰۸کشته و    ۲۱۹مورد تلفات زنان )  ۷۲۷چنانچه    ،ل یم دهدیدرصد کل تلفات ملیک را در خالل این مدت تشک  ۱۴زنان  

درصد تلفات زنان   ۵۷عنارص مخالف دولت مسئول    8نشان یم دهد.   ۲۰۲۰ا شش ماه نخست  را در مقایسه ب  یدرصد  ۸۲شد که افزایش  

وهای طرفدار دولت مسئولیت   درصد   ۱۲عامل    تاکتیک هادرصد تلفات زنان را به عهده داشت؛ تبادله آتش/سایر    ۳۱بود در حالیکه نیر

ین عامل تلفات زنان در شش ماه نخست باقر مانده  ی های زمینی که بزرگیر درصد کل تلفات   ۴۶بود، باعث  ۲۰۲۱ی تلفات زنان بود. درگیر

درصد تلفات زنان شد، قتل های هدفمند )به شمول هدف    ۳۵، مواد منفجره غیر انتحاری که باعث  تاکتیکپس از این  .  ه است زنان شد

ی مردان که   درصد تلفات   ۷درصد تلفات زنان شد و حمالت هوانی که باعث    ۹باعث  ی اتفاقر متاثر شدند( که  ونه در آن زنان به گگرفیر

 زنان شد، قرار دارد. 

 

 
  ۲۱کشته و    ۹مورد تلفات ملیک )  ۳۰گروه های مسلح طرفدار دولت نسبت داد. همچنان، این سازمان  مجروح( را به    ۳۴کشته و    ۳۴مورد تلفات ملیک )  ۶۸یوناما   5

وهای نا مشخص طرفدار دولت   نی مجروح( ناشی از حمالت هوا  وهای   ۱و    را به نیر ه  طرفدار دولت نسبت داد  نامشخص  مورد قتل برخاسته از قتل هدفمند را به نیر
   .  است

 .  ه استمجروح( را به طالبان نسبت داد ۱۳۴۵کشته و   ۶۹۹مورد تلفات ملیک ) ۲۰۴۴، یوناما ۲۰۲۱جون  ۳۰جنوری ایل    ۱از  6
وهای اردوی میل    ۶۴۴کشته و    ۲۹۲مورد تلفات ملیک )   ۹۳۶، یوناما  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱از   7 ه  افغانستان نسبت دادبشمول قوای هوانی  مجروح( را به نیر

 .  است
 . ه بودمجروح( را ثبت کرد ۲۶۱کشته و   ۱۳۹مورد تلفات زنان ) ۴۰۰، یوناما ۲۰۲۰جون  ۳۰جنوری ایل  ۱از   8

ی حمالت عمدی باالی افراد ملیک به شمول  یوناما از ادامه 

 نگران یم باشد.  وقوع حمالت فرقه 
ً
 نی کماکان عمیقا
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به    ۳۹از   به مورد قتل های هدفمند که منجر  تلفات زنان شد، 

رویداد زنان هدف اصیل حمله بودند که   ۱۸نظر یم رسد که در  

زن   ۲۵زن و مجروح شدن    ۴رویداد منجر به کشته شدن    ۱۸این  

  9شد. 

ان تشکیل یم    ۱۲درصد این تلفات را پرسان و    ۲۰درصد کل تلفات افراد ملیک را تشکیل یم دهد که    ۳۲تلفات اطفال   درصد آن را دخیر

درصد افزایش را   ۵۵مجروح( را ثبت کرد که   ۱۲۱۴کشته و    ۴۶۸)اطفال  مورد تلفات    ۱۶۸۲یوناما  ،  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱از    دهد. 

ان )  ۶۲۲این آمار شامل    10نشان یم دهد.   ۲۰۲۰در مقایسه با شش ماه نخست     ۱۰۴۱مجروح( و    ۴۵۱کشته و    ۱۷۱مورد تلفات دخیر

ان    ۷۴۸کشته و    ۲۹۳مورد تلفات پرسان )  دوبرابر شدمجروح( یم شود. تلفات دخیر
ً
ان را که توسط   هتقریبا ان تلفات دخیر ی که بلندترین میر

 11.است هدرصد افزایش یافت ۳۶یوناما ثبت شده، نشان یم دهد و تلفات پرسان ایل 

تلفات ملیک    ۵۰عنارص مخالف دولت عامل   باشد،درصد کل  وهای طرفدار دولت باعث    یم  تبادله آتش در   ۳۴در حالیکه نیر درصد و 

ی های زمینی باعث   ی های زمینی باعث  .  ه استدرصد تلفات اطفال شد   ۱۲جریان درگیر که به   گردیده،درصد کل تلفات اطفال    ۴۰درگیر

)   تعقیب آن مواد منفجره انتحاری  انفجاری از دوران    ۱۱درصد(، حمالت هوانی )  ۳۶غیر  درصد( قرار   ۷جنگ )درصد(، و بقایای مواد 

استداشت است که  مایه .  ه  نگرانی  )ی  به گونهقتل های هدفمند  اطفال  آن  بالغ که یط  افراد  ی  قرار گرفیر  هدف 
ً
آسیب عمدتا اتفاقر  ی 

 .  ه استدرصد تلفات اطفال شد ۵دیدند(، باعث 

 مورد هدف قرار گرفتند. حملهاطفال حداقل در یک مورد  
ً
ون مکتب سیدالشهداء در کابل    ۸ی مورخ  عمدا بیر ترین یم در  تکان دهنده 

از  رویدا بیش  آن  در  بود که  هیچ جنایح    ۳۰۰دی  و  داد  تشکیل یم  های جوان  و خانم  ان  را دخیر آن  اکیر  و زخیم شدند که  تن کشته 

ی عمدی افراد ملیک مراجعه شود(. نگر مسئولیت آن را به عهده   فت )برای جزئیات، به بخش هدف گیر

 
محابس، قضات، کارمندان مسلیک رسانه ها(؛  ( ارتباط وظیفوی )افرسان پولیس میل، کارمندان  ۱گرفتند: )به نظر یم رسد که زنان بنابر دالیل ذیل مورد هدف قرار   9
وهای میل امنینر ۲) وهای میل امنینر   و دفایع  ( به اتهام همکاری با دولت یا نیر " و زنا از  ( متهم به  ۳انستان؛ )افغ  و دفایع  افغانستان، جاسوش برای نیر "جرایم اخالقر

 سوی طالبان.  
 .  ه بودمجروح( را ثبت کرد ۷۴۱کشته و   ۳۴۲مورد تلفات ملیک ) ۱۰۸۳، یوناما ۲۰۲۰جون  ۳۰جنوری ایل    ۱از  10
ان )  ۳۱۶، یوناما  ۲۰۲۰جون    ۳۰جنوری ایل   ۱از  11 ه  مجروح( را ثبت کرد  ۷۴۸کشته و    ۲۹۳رسان )مورد تلفات پ  ۷۶۵مجروح( و    ۴۵۱کشته و    ۱۷۱مورد تلفات دخیر
 . بود
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تلفات افراد ملکی توس   ا  ان، دا   و ن رو ای ملی  امن تی اف ان  ر اساس ما 
2021جون 30جنوری تا 1

ط لب ن نی  ه ی   ِ    نی     غ ن  عش

تلفات ملیک ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری در  

 درصد افزایش یافت.    ۴۲ایل    ۲۰۲۱شش ماه نخست  
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ان تلفات مردان ملیِک   ۳۵تشکیل یم دهد که این رقم    ۲۰۲۱درصد کل تلفات ملیک را در شش ماه نخست    ۵۲مردان   ی   درصد افزایش در میر

 نشان یم دهد.  ۲۰۲۰بالغ را در مقایسه با زمان مشابه در سال 

ی عمدی افراهدف    د ملیکگیر

ی عمدی افراد ملیک توسط عنارص مخالف دولت به ویژه از طریق استفای  نگرانی عمیق خود را در مورد ادامهیوناما   مواد   ده از هدف گیر

، کارمندان ملیک دولت و  ، کارمندان رسانه ها، بزرگان دینی ی حقوق برسی منفجره تعبیه شده و گلوله باری به شمول هدف قرار دادن مدافعیر

دوستانه، و  ن  فعاال ی برسی    12اظهار یم نماید.  ،نی به منظور هدف قرار دادن قوم هزاره و اقلیت مذهنر اهل تشییعحمالت فرقهنیر

 مایه استفاده از مواد منفجره غیر انتحاری  
ً
ی نگرانی یم باشد.  توسط عنارص مخالف دولت در حمالت مستقیم علیه افراد ملیک مشخصا

نتیجه  این گونه حمال در  یوناما  ی  )  ۷۳۷ت،  تلفات ملیک  که    هثبت کرد  ۲۰۲۱مجروح( را در شش ماه نخست    ۵۵۹کشته و    ۱۷۸مورد 

 یم باشد.   ۲۰۲۰سال گونه رویداد ها در زمان مشابه در بیشیر از چهار برابر تلفات ملیک برخاسته از این  

فرقهیوناما   حمالت  مجدد  اکیر  وقوع  را که  شیعه  مذهنر  اقلیت  علیه  مشاهده کردنی  باشد،  یم  هزاره  قویم  اقلیت  مربوط  که    هآنها 

 تمام حمالت را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت
ً
یک سلسله حمالت با استفاده از مواد  . این رویداد ها شامل  ه استمسئولیت تقریبا

انتحاری و گلوله باری به شمول حداقل هشت مورد انفجار مواد منفجره تعبیه شده تن ها در ماه های یم و جون یم گردد که منفجره غیر

 ۲۰، یوناما  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱. در مجموع، از  ه استحامل هزاره ها را مورد هدف قرار داد  بس ها یا وسایط نقلیه مشابیه

  ۵۰۰د ها منجر به  گرفتند و این رویدااز اثر تاکتیک های مختلف مورد هدف قرار  ها  تشییع/هزاره    اهل  که در آن    هرویدادی را ثبت کرد

 . ه استمجروح( شد ۳۵۷کشته و   ۱۴۳مورد تلفات ملیک )

 نیم تلفات
ً
یم   ۸از یک حمله به تاری    خ  یک را هدف قرار داده است،  افراد مل   کهمواد منفجره غیر انتحارِی   در نتیجه ی  ملیک  افراد   تقریبا

 باالی مکتب سیدالشهداء در کابل ناشی یم شود.  

 یم باالی مکتب سیدالشهداء در کابل ۸ی حمله

هنگایم که هزاران دخیر و زنان جوان پس از ختم صنوف درش روزمره شان در حال ترک  بعد از ظهر،    ۴:۲۰حوایل ساعت    یم  ۸به تاری    خ  

چند دقیقه بعد، ی یک کلینیک در جوار مکتب منفجر شد.  در واسطه نقلیه در مقابل دروازه  شده  مکتب بودند، مواد منفجره جاسازی

جاده در  انفجار سویم   ،
ً
متعاقبا پیوست.  وقوع  به  مکتب  عمویم  دروازه  نزدییک  در  دوم  داد.  انفجار  رخ  مکتب  به  منتیه  مجموع، ی  در 

،    ۴۲فرد ملیک )  ۸۵انفجارهای مواد منفجره حداقل   بالغ دیگر را که جنسیت شان مشخص نشد( از فرد    ۳پرس و    ۳مرد،    ۹  زن،  ۲۸دخیر

ی برد و حداقل  ،  ۱۰۶دیگر ) فرد ملیک ۲۱۶بیر ی به وقوع پیوست  این حمله در منطقهپرس( را مجروح ساخت.  ۲۰مرد، و  ۲۴زن،  ۶۶دخیر

 تمام قربانیان این  
ً
رویداد را گروه قویم هزاره و اقلیت مذهنر شیعه تشکیل یم  که اکیر باشندگان آن هزاره ها یم باشد و از این جهت تقریبا

و   ریاست عمویم امنیت میل در مورد این رویداد تحقیقات را روی دست گرفتهیچ گرویه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.  دهد.  

وحشتناک واکنش قوی نشان دادند و اکیر   ینتیجه این تحقیقات تا زمان نرسی این گزارش همگانی نشده است. مردم در برابر این حمله  اما 

ایجاد هیئت مستقل حقیقت یاب شدند که  از قبیل  نهاد ها به شمول کمیسیون مستقل حقوق برسی افغانستان خواهان اقدام ملل متحد  

ی بتواند   در اجرای تحقیق و در مورد توانانی حکومت    یتزیرا اکیر   ،شناسانی نماید این حمله و حمالت مشابه یط ماه های اخیر را    عاملیر

ی این رویداد ابراز نگرانی کردند.   اخیر خود به مجمع حقوق   13پاسخگو قرار دادن عاملیر
انی کمیشیی عایل حقوق برسی ملل متحد یط سخیی

را یک رویداد بسیار وحشتناک   این حمله  به وخامت    گفتهبرسی ملل متحد،  با توجه  افزون  و  تا روز  را ترغیب کرد  این مجمع  وضعیت، 

انه  م های را برای تدابیر پیشگیر ی د."ثر رو ؤ می "نظارت خود را افزایش بخشیده و میکانیر  14ی دست گیر

 مورد هدف قرار را  افراد ملیک  ، قتل های هدفمند توسط عنارص مخالف دولت که  ۲۰۲۱در جریان شش ماه نخست  
ً
از  ،  یم دادند   عمدا

  چنانچه    ؛ادامه یافت  ۲۰۲۰شش ماه نخست    لحاظ آمار بلند مثل
ً
دیگر  تن    ۲۰۰حدود  گونه حمالت کشته و  فرد ملیک در این    ۳۰۰تقریبا

 
ی را در جامعه افغانستان تشتکیل یم 12   دهد.  اکیر مسلمانان اهل تشییع در افغانستان از قوم هزاره بوده و تعداد اندک هزاره ها مسلمانان اهل تسیی
 /9123https://www.aihrc.org.af/home/press_release به اعالمیه کمیسیون مستقل حقوق برسی افغانستان در لینک ذیل مراجعه شود:   13
14  &LangID=E27178https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID= 

https://www.aihrc.org.af/home/press_release/9123
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=27178&LangID=E
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 مایه   15مجروح شدند. 
ً
دوستانه در این  آنچه مشخصا ی نگرانی یم باشد، این است که طیف وسیع افراد ملیک به شمول مدد رسانان برسی

 گونه حمالت مورد هدف قرار گرفتند. 

دوستانه م  ۸حمله مورخ   سسه هلو ترست ؤ جون باالی ماین پاکان برسی

سسه  ؤ مبه  مردان شام هنگام وارد یک کمپ مربوط  ولسوایل بغالن جدید والیت بغالن،  در  جون در نزدییک قریه شیخ جالل    ۸به تاری    خ  

دوستانه در آنجا مستقر    ۱۰۰هلو ترست که بیش از   در یک جا جمع کرده و ، وارد شدند. مردان مسلح ماین پاکان را  بودند ماین پاک برسی

دیگر  تن    ۱۵مرد کشته و    ۱۱االی شان شلیک نمود که در نتیجه  وسایل شان به شمول پول و مبایل های شان را گرفته و بدون تفکیک ب

 مجروح شد. شاخه خراسان داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.  

 جون باالی کارمندان واکسیناسیون پولیو ۱۵مورخ حمله 

خوگیانی و رسخرود والیت ننگرهار در جریان جداگانه در شهر جالل آباد، ولسوایل های  پنج حمله    یطجون،    ۱۵یک هفته قبل به تاری    خ  

 ِ
ی ب گلوله کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. هیچ گرویه مسئولیت این شش واکسیناتور مرد  خانه به خانه،    تطبیق پروگرام واکسیر به رصی

ماه نخست   در جریان شش  واکسیناتوران که  تعداد مجمویع  این حمالت  نگرفت؛  به عهده  را  مورد    در والیت  ۲۰۲۱حمالت  ننگرهار 

مارچ شاخه خراسان داعش مسئولیت انجام حمالنر که سه    ۳۰تن رسانید. قبل از آن، به تاری    خ    ۹هدف قرار گرفته و کشته شدند را به  

 به عهده گرفتند.  را  ند گرفته و کشته شدواکسیناتور زن در آن مورد هدف قرار  

ی الم  نورم های حقوقیوناما به عنارص مخالف دولت یادآور یم شود که به اساس    مورد   در نتیجه یحمالنر که    لل،بیر
ً
آن افراد ملیک عمدا

ند   شمرده یم شوند.   ،هدف قرار یم گیر
ی

این سازمان از عنارص مخالف دولت یم خواهد تا تعریف افراد ملیک که   16ممنوع بوده و جرایم جنیک

ی الملیل قرار دارد را عمیل ساخته و هر نوع  حقوقدر مطابقت با    متوقف سازد.  هدف قرار دادن افراد ملیک را بیر
ً
 فورا

ین آسیب به افراد ملیک شد  ه استانواع تاکتیک ها و رویداد های که باعث بیشیر

ین عامل تلفات ملیک در جریان شش ماه نخست   انتحاری توسط عنارص مخالف دولت بزرگیر  ه،بود  ۲۰۲۱استفاده از مواد منفجره غیر

 سه برابر    ۲۰۲۰چنانچه تلفات ملیک ناشی از این مواد در مقایسه با تعداد تلفات ملیک برخاسته از این نوع مواد در شش ماه نخست  
ً
تقریبا

ان تلفات ملیک برخاسته از نوع  نفجره غیر انتحاری جاسازی شده در وسایط و مواد منفجره  مواد م  17. ه استشد ی ین میر
فشاری باعث بیشیر

ی مواد منفجره تعبیه شده   گردید، در حالیکه یوناما افزایش سه برابر در تعداد تلفات ملیک ناشی از این نوع مواد منفجره تعبیه شده را نیر

   18. ه است ثبت کرد

 
 مورد هدف قرار گرفتند، منجر به  ،  ۲۰۲۱در شش ماه نخست    15

ً
مورد تلفات    ۴۵۷قتل های هدفمند/عمدی توسط عنارص مخالف دولت که در آن افراد ملیک عمدا

  ۲۷۱مورد تلفات ملیک )  ۵۰۲آن یوناما    در یم باشد که    ۲۰۲۰این ارقام مشابه با آمار ثبت شده در شش ماه نخست سال    .مجروح( شد  ۱۸۱شته و  ک  ۲۷۶ملیک )
 . ه بودمجروح( ناشی از این نوع حمالت را ثبت کرد ۲۳۱کشته و 

ی الملیل 16 ک  به ویژه ماده    معاهدات بیر ک  ۳"ماده  ژنیو )  ۱۹۴۹چهار کنوانسیون  در    ۳مشیر ی الملیل    حقوقو همچنان    ۲الحاقر  "( و پروتکل  مشیر دوستانه بیر عرقی برسی
ی های مسلحانه داخیل  به   ارتکاب اعمال جرایم  یم پردازد.  درگیر  شامل 

ی
ک علیه افرادی که در در   ۳ماده    ۱در فقره    منع شده   جنیک ی های سهم ندارد، به مشیر گیر

 یا در مقابل ا 
ی

؛ و حمالت عمدی باالی افراد ملیک یا اهداف ملیک یم شود. به جز   ۴( ماده  ۲فراد، اعمال منع شده در فقره )شمول خشونت به زندگ )ج(    پروتکل الحاقر
ی الملیل  ۸ـه( ماده  ( جزء )۱، نکته ) ۸( ماده  ۲فقره )  بیر

ی الملیل صلیب رسخ   حقوقمطالعه    ۱۵۶؛ قاعده  اساسنامه دادگاه جزانی ی الملیل کمیته بیر  بیر
مراجعه    عرقی

 شود. 
درحالیکه این رقم    همواد منفجره غیر انتحاری را ثبت کرد  در نتیجهمجروح(    ۱۴۵۷کشته و    ۵۰۱مورد تلفات ملیک )  ۱۹۵۸، یوناما  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱از   17

       مجروح( برخاسته از مواد منفجره غیر انتحاری یم رسید.  ۴۷۶کشته و   ۲۲۲مورد تلفات ملیک ) ۶۹۸به   ۲۰۲۰در زمان مشابه در سال 
زی شده در وسایط نقلیه و مجروح( ناشی از مواد منفجره غیر انتحاری جاسا  ۶۸۶کشته و    ۳۱۶مورد تلفات ملیک )  ۱۰۰۲یوناما  ،  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱از   18

 مجروح( یم رسید.   ۱۸۷کشته و   ۱۷۰مورد تلفات ملیک ) ۳۵۷به   ۲۰۲۰در حالیکه این رقم در زمان مشابه در سال  ه مواد منفجره فشاری را ثبت کرد
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 توسط طالبان فشاری که  نوع  ز مواد منفجره  استفاده ا
ً
 کامال

ً
تقریبا

گرفت،   نخست  صورت  ماه  شش  درصد   ۴۲باعث    ۲۰۲۱در 

ِ افراد  تلفات  
  ۲۰۲۰ملیک در مقایسه با زمان مشابه در سال  بیشیر

ی  ی مواد منفجره  مثابه مواد منفجره نوع فشاری به    19. ه استشد

و توسط هر فرد به کند  که توسط قربانی فعال یم شود، عمل یم  

شمول اطفال که باالی آن قدم بگذارد و یا هر گونه واسطه نقلیه 

د، منفجر یم گردد. عنارص مخالف دولت به  که باالی آن  ی   جاسازی مواد منفجره نوع فشاری در ساحات عمویم و مزدحم ملیک  قرار گیر

ول عنارص مخالف دولت   هرا ثبت کرد  یادامه دادند. یوناما رویداد های متعدد که اینگونه مواد در جاده های منتیه به ساحات تحت کنیر

 آنجا را ترک نموده بودند، جاسازی شده بود. به گونه
ً
ا به ی مثال،  و همچنان خانه های ملیک یا اطراف این خانه ها که این عنارص اخیر

از کابل به سوی کندهار در حرکت بود با مواد منفجره جاسازی  که    یک بس مسافربرییم در ولسوایل ترنک و جلدک والیت زابل،    ۹تاری    خ  

مرد(    ۲۲زن و    ۶طفل،    ۱۲دیگر )تن    ۴۰فرد ملیک )یک پرس، سه زن و هفت مرد( و مجروحیت    ۱۱باعث کشته شدن  و  شده برخورد کرد  

ماه نخست   یوناما در شش  ارغنداب  ۲۰۲۱شد. همچنان،  را در ولسوایل  ملیک  تلفات  مورد  ها  از    ده  اخراج طالبان والیت کندهار پس 

وهای میل امنینر افغانستان از آن ساحه، ثبت کردتوسط   . ه استنیر

ی ماهیت منفجره  که استفاده از مواد منفجره نوع فشاری مانند مواد  یوناما تاکید یم کند   که توسط قربانی فعال یم شود، به دلیل داشیر

دوستانه    حقوق  بدون تفکیک، در تناقض با  ی الملیل قرار دارد. برسی هنگایم که مواد منفجره نوع فشاری جاسازی و فعال شد، استفاده    20بیر

ات آن را به سمت هدف مشخص تغییر مسیر دهد و این امر افراد ملیک را در معرض خطر احتمایل جدی قرار یم أکننده نیم تواند ت ثیر

از طالبان یم خواهد تا استفاده از این نوع مواد منفجره بدون تفکیک را برای دایم متوقف سازد و تعهد طالبان در  دهد. یوناما یکبار دیگر  

ده شده بود، به آنها یادآور یم شود.  را که توسط رهیر قبیل مورد این    21شان، مال عمر سیر

این نوع مواد منفجره در  از  تلفات ملیک برخاسته  ان  ی با میر نقلیه در مقایسه  از مواد منفجره جاسازی شده در وسایط  تلفات ملیک ناشی 

 سه چهارم کل تلفات ملیک برخاسته از    22. ه استافزایش یافتبه گونه تکان دهنده بیش از ده برابر    ۲۰۲۰جریان شش ماه نخست  
ً
تقریبا

انتحاری جاسازی شده در وسایط نقلیه در جریان شش ماه نخست   یم باالی    ۸حمله مورخ    –در جریان دو حمله    ۲۰۲۱مواد منفجره غیر

،  فرد ملیک شد )  ۳۰۰مکتب سیدالشهداء در کابل که منجر به تلفات بیش از   یبه بخش هدف  برای جزئیات بیشیر عمدی افراد ملیک   گیر

 به وقوع پیوست.  –لوگر در مهمانخانه مردم ازره اپریل در پل علم والیت  ۳۰مراجعه شود( و حمله مورخ 

لوگر، یک واسطه نقلیه مملو از مواد منفجره در وسط حوییل یک مهمانخانه توقف کرده بود و در  اپریل در والیت    ۳۰در رویداد مورخ  

یک  جریان افطار )هنگایم که گرو  ( منفجر شد. این انفجار  ساختندیه از مردم غذای خود را برای افطار روزه ماه مبارک رمضان با هم رسی

،    ۱۱پرس،    ۲۸فرد ملیک دیگر )۱۱۸باعث کشته شدن چهارمرد ملیک و مجروحیت   مرد( شد. همچنان، این انفجار   ۶۸خانم و    ۱۱دخیر

، منازل، دکا  باعث ده به شفاخانه والینر وی امنینر که    ۲۰گزارشات،  طبق  ، و استدیوی رادیوی محیل شد.  ها ن  آسیب گسیر گفته یم  نیر

ی کشته شدند. هیچ گرویه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفت.    شود هدف این حمله بودند، نیر

 
حالیکه این رقم در زمان مشابه در سال  مجروح( شد در    ۲۳۸کشته و    ۲۱۶مورد تلفات ملیک )   ۴۵۴، مواد منفجره فشاری باعث  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱از   19

 مجروح( یم رسید.   ۱۵۹کشته و   ۱۶۰مورد تلفات ملیک )  ۳۱۹به  ۲۰۲۰
ک؛ پروتکل الحاقر    ۳ماده   20 )در منازعات مسلحانه    ۱پروتکل الحاقر    ۵۱ترصی    ح شده است. برای حمالت بدون تفکیک، همچنان به ماده    ۱۳و    ۴مواد  در  ،  ۲مشیر

ی الملیل پذیرفته شده است    حقوق داخیل قابل تطبیق نیم باشد ویل به عنوان    بیر
ی الملیل صلیب رسخ    حقوق   ۱۱به مطالعه قاعده    –عرقی ی الملیل کمیته بیر  بیر

عرقی
اکتوبر   ۲، فیصله محکمه استیناف در مورد دفاعیه برای درخواست تجدید نظر فیصله مورخ  IT-94-1سارنوال در مقابل دوسکو تادیچ،  ود( مراجعه شود؛  مراجعه ش

ی ا. در رابطه به مکلفیت مبنی بر اتخاذ هر نوع تدابیر  ۱۲۷، فقره ۱۹۹۵ انه درانتخاب ابزار و شیوه جنگ افزار به منظور جلوگیر ز کشتار غیر عمدی افراد ملیک،  پیشگیر
)که باالی منازعات مسلحانه داخیل قابل تطبیق نبوده ویل به   ۵۷( ماده  ۲( )الف( فقره ) ۲، جزء ) ۱مجروحیت افراد ملیک و تخریب اهداف ملیک، به پروتکل الحاقر  

ی الملیل پذیرفته شده است    حقوقعنوان    بیر
ی الملیل صلیب رسخ( مراجعه  ع  حقوق  ۱۷مراجعه شود به مطالعه قاعده    –عرقی ی الملیل کمیته بیر دوستانه بیر رقی برسی

  شود. 
"میثاق منع ماین"(، مال محمد  ، یک سال پس از تصویب کنوانسیون منع استفاده، انبار، تولید  وانتقال ماین های ضد پرسونل و تخریب آنها )۱۹۹۸در سال     21

 تقبیح کرد،  ی را صادر کرد و در آن استفاده از مایعمر اعالمیه
ً
قدرت آسیب ]ماین ها[ به افراد ملیک را پذیرفت، خواهان توقف کامل استفاده از  ن های زمینی را شدیدا

یعت اسالیم مجازات  آن شد، و   خواهد  اظهار داشت که هر فردی که این ماین ها در تحوالت فردی، سیاش یا هر نوع تحول دیگر استفاده کند، در مطابقت با رسی
 حمایت صورت گرفت. با آن هم، طالبان هنوز هم به استفاده از مواد منفجره نوع فشاری که به مثابه  شد. در این

ً
ی ماین های تعبیه  اعالمیه از میثاق منع ماین قویا

 شده ضد پرسونل عمل یم کند، ادامه یم دهد. 
انتحاری جاسازی شده در واسطه نقلیه را ثبت    ۴۴۸کشته و    ۱۰۰مورد تلفات ملیک )  ۵۴۸، یوناما  ۲۰۲۱  جنوری  ۳۰ایل    ۱از   22 مجروح( برخاسته از مواد منفجره غیر
 مجروح( یم رسید.  ۲۸کشته و    ۱۰مورد تلفات ملیک ) ۳۸به  ۲۰۲۰در حالیکه این رقم در زمان مشابه در سال   هکرد

از    ۴۱یوناما   برخاسته  ملیک  تلفات  در  را  افزایش  درصد 

به   اطفال  و  زنان  است؛  ثبت کرده  زمینی  های  ی  درگیر

یش تلفات ملیک توسط هر دو  ی نامتناسب از این افزا گونه 

 طرف منازعه متأثر شدند. 
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مواد  از  استفاده  تا  دولت یم خواهد  مخالف  عنارص  از  یوناما 

منفجره تعبیه شده را در مناطقر که افراد ملیک در آنجا حضور  

سازد.   متوقف  تمایم   حقوق دارند،  الملیل  ی  بیر دوستانه  برسی

را ملزم یم سازد تا اصول تفکیک و تناسب منازعه  طرف های  

ان ه ممکن را روی دست  را رعایت نموده و هر نوع تدابیر پیشگیر

تا   ند  جایداد  گیر به  عمدی  غیر  آسیب  یا  مجروحیت  کشتار، 

ی عمدی افراد ملیک با استفاده از مواد منفجره    23های ملیک به حداقل برسد.  یوناما یکبار دیگر تاکید یم کند که حمالت برای هدف گیر

 شمرده خواهد شد.  
ی

 تعبیه شده جرایم جنیک

ی های زمینی در جریان ش وهای میل امنینر که    ۲۰۲۱ش ماه نخست  درگیر  میان طالبان و نیر
ً
، هافغانستان به وقوع پیوست  و دفایع  عمدتا

ان تلفات افراد ملیک در مقایسه با شش ماه نخست سال    ۴۱افزایش  باعث   ی . استفاده از سالح های غیر  ه استشد  ۲۰۲۰درصدی در میر

    –مستقیم  
ً
)  –هاوان و توپخانه  عمدتا بلند  ان  ی از  کماکان باعث میر از    ۶۰بیش  افراد ملیک برخاسته  تلفات  ی های زمینی در  درصد(  درگیر

استافغانستان  استفاده شدگردیده  آنجا  در  ها  این سالح  و  ه. ساحانر که  ملیک  افراد  محافظت  مورد  در  را  های جدی  نگرانی  ، کماکان 

آنجا پرتاب یم شوند، به بار آورده است. استفاده از این گونه سالح ها باعث ساحانر که این سالح ها به هدف  اطراف  اهداف ملیک در  

 دو سوم تلفات ملیک ناشی از شلیک  ی نامتناسب آسیب ببینند به گونهدر مناطق مسکونی  شد تا زنان و اطفال کماکان 
ً
؛ زنان و اطفال تقریبا

ی های زمینی را تشکیل یم دهای  سالح    هنگایم به وقوع پیوست که قربانیان در خانه  غیر مستقیم در جریان درگیر
ً
هد که این تلفات عمدتا

 های شان پناه برده بودند.  

ی زمینی پرتاب شده  در جریان  پس از آنکه چند مریم هاوان که  جون در ولسوایل دولت آباد والیت بلخ،    ۲۰بطور مثال، به تاری    خ   درگیر

ل مسکونی اصابت کرد،   ی ، دو پرس و یک خانم(  فرد ملیک )  ۶بود، به یک میی کشته و دو فرد ملیک دیگر )یک دخیر و یک پرس( سه دخیر

گرفت و تخریب شد. با توجه به  دکان آتش    ۵۰که از اثر آن  چند مریم هاوان بر بازار آن قریه فرود آمد  مجروح شدند. در همان روز،  

از آنجا شلیک کردند، افراد ملیک مجروح در این رویداد نتوانستند مسئولیت این رویداد را به ییک از طرف منازعه  ساحانر که طرف های  

ی نسبت دهند. روی این ملحوظ، یوناما مسئولیت   وهای میل امنینر افغانستان )پولیس میل افغانستان، های درگیر تلفات ملیک را به نیر

امنی  ی مسلحانه  اردوی میل افغانستان، و ریاست عمویم  دست ت میل( و عنارص مخالف دولت )طالبان( که همه در آن زمان در درگیر

 .  ه استثبت کرد ۲۰۲۱صدها رویداد مشابه را در رسارس افغانستان در شش ماه نخست یوناما ، نسبت داد. داشتند 

ی  قتل های هدفمند    ۷۴۱باعث    ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱ز  عامل تلفات ملیک در افغانستان بود، چنانچه این تاکتیک اکماکان سومیر

از   25نشان یم دهد.   ۲۰۲۰زمان مشابه در سال  با  که افزایش اندک را در مقایسه    24ه مجروح( شد  ۳۳۸کشته و    ۴۰۳مورد تلفات ملیک )

گرفت )در  توسط عنارص مخالف دولت علیه افراد ملیک صورت    مورد تلفات ملیک برخاسته از قتل های هدفمند   ۴۵۷مجموع این موارد،  

ی عمدی افراد ملیک مراجعه شود(.  در سایر رویدادهای قتل های هدفمند حنر زمانی که افراد ملیک هدف این    26فوق به بخش هدف گیر

انه الزم باعث شد تا افراد ملیک به گونهتفادهگونه حمالت نبودند، اس ی غیر عمدی ی بدون تفکیک از سالح ها و عدم اتخاذ تدابیر پیشگیر

وهای میل    ۳آسیب ببینند. به طور مثال، به تاری    خ   یم در شهر فراه، یک حمله توسط عنارص مخالف دولت باالی یک عضو بلند رتبه نیر

 
ک؛ پروتکل الحاقر    ۳ماده    23 )در منازعات مسلحانه    ۱پروتکل الحاقر    ۵۱ترصی    ح شده است. برای حمالت بدون تفکیک، همچنان به ماده    ۱۳و    ۴، مواد  ۲مشیر

ی الملیل پذیرفته شده است    حقوق داخیل قابل تطبیق نیم باشد ویل به عنوان    بیر
ی الملیل صلیب رسخ    حقوق   ۱۱به مطالعه قاعده    –عرقی ی الملیل کمیته بیر  بیر

عرقی
اکتوبر   ۲، فیصله محکمه استیناف در مورد دفاعیه برای درخواست تجدید نظر فیصله مورخ  IT-94-1سارنوال در مقابل دوسکو تادیچ،  ه شود( مراجعه شود؛  مراجع
ی    که در جنگ های داخیل قابل اعمال نیست، اما به  3، بند نر جز  85، ماده  1برای حمالت نامتناسب به پروتکل الحاقر  .  ۱۲۷، فقره  ۱۹۹۵  بیر

عنوان حقوق عرقی
ی الملیل آی ش آر ش مراجعه گردد.(    14الملیل پذیرفته شده است، مراجعه گردد) به قاعده    بیر

که    57، ماده  1به پروتکل الحاقر  برای احتیاط  مطالعه حقوق عرقی
ی الملیل پذیرفته شده است، مراج  بیر

ی الملیل    22-15عه گردد) به قاعده  در جنگ های داخیل قابل اعمال نیست، اما به عنوان حقوق عرقی  بیر
مطالعه حقوق عرقی

 آی ش آر ش مراجعه گردد.( 
مجروح( به عنارص طرفدار دولت نسبت داده شد. این ارقام    ۲۱کشته و    ۳۱مورد تلفات ملیک )  ۵۲مورد تلفات ملیک ناشی از قتل های هدفمند،    ۷۴۱از مجموع   24

قتل های هدفمند شامل   به  افراد ملیک که  مربوط  و  افراد ملیک  ی  به گونههدف گیر افراد غیر ملیک  ی سایر  اثر هدف گیر اتفاقر  از  برای  ی  دیدند، یم شود.  آسیب 
، به گزارش سال   یوناما در مورد محافظت افراد ملیک مراجعه شود.   ۲۰۲۰جزئیات بیشیر

 . ه بودمجروح( برخاسته از قتل های هدفمند را ثبت کرد ۳۳۸کشته و   ۳۹۵مورد تلفات ملیک ) ۷۳۳، یوناما ۲۰۲۰جون  ۳۰جنوری ایل    ۱از  25
وهای طرفدار دولت را ثبت کرد۱۲۰۲برعالوه، در شش ماه نخست   26   ۲۲مورد تلفات افراد ملیک )   ۳۴که باعث    ه، یوناما رویداد های قتل های عمدی توسط نیر

 .  ه استمجروح( شد ۱۲کشته و 

زنان و اطفال دو سوم تلفات ملیک ناشی از شلیک غیر مستقیم  

ی های زمینی را تشکیل یم دهد که عمدت   برخاسته از  در درگیر
ً
ا

شلیک هاوان و توپخانه و اصابت آن باالی خانه های قربانیانی  

 شان پناه برده بودند. خانه های  یم باشد که به  
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افغانستان   منطقه امنینر  شهر  در  مزدحم  گرفت.  صورت  ی 

پرس، یک   ۱۰فرد ملیک به شمول    ۱۹عالوه بر افراد مورد نظر،  

 مرد در آن ساحه مجروح شدند.  ۸خانم و 

هوانی  قوای  توسط  ویژه  به  هوانی  حمالت  خاتمه،  در 

ان تلفات ملیک ناشی از این    ،ی نگرانی استمایه افغانستان کماکان   ی   ۳۳همچنان رو به افزایش یم باشد. در مجموع، یوناما    تاکتیکزیرا میر

ان تلفات ملیک ناشی از حمالت هوانی در شش ماه نخست سال  درصد افزایش در م ی را ثبت کرد. هرچند کشتار افراد ملیک از اثر   ۲۰۲۱یر

ان مجروحیت افراد ملیک برخاسته از این   ویل   درصد کاهش یافت،  ۱۱حمالت هوانی   ی درصد  افزایش را نشان یم دهد    ۸۷گونه حمالت    میر

مورد بیشیر در مجروحیت( یط شش ماه   ۱۲۳مورد کمیر در کشتار و    ۲۰مجموع تلفات افراد ملیک )درصد افزایش در    ۳۳که منجر به  

. اکیر حمالت هوانی که باعث تلفات افراد ملیک شد و یوناما آن را ثبت  ه استشد  ۲۰۲۰در مقایسه با زمان مشابه در سال    ۲۰۲۱نخست  

  27.ه استکرد، به قوای هوانی افغانستان نسبت داده شد 

مارچ  پ از  الملیل  ی  بیر نظایم  وهای  نیر توسط   
هوانی حمالت  از کاهش  افزایش    ۲۰۲۰س  و  ی  بدینسو  امنینر ها  درگیر میل  وهای  نیر میان 

وهای طرفدار دولت را به عهده گرفته است. این افغانستان و طالبان، قوای هوانی افغانستان نقش بیشیر در ارائه  از نیر
ی حمایت هوانی

ان تقاضا برای اجرای حمالت هوانی شده است: قوای هوانی افغانستان گزارش دادامر باعث افزایش قا ی تقاضا برای  که    هبل مالحظه در میر

از   یافت  ۲۰۲۱تقاضا در شش ماه اول سال    ۴۲۵۳به    ۲۰۲۰در شش ماه نخست    ۱۳۶۴حمالت  . برعالوه، قوای هوانی ه استافزایش 

وها از اجرای    ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱هدف که از    ۴۲۵۳گزارش داده است که از مجموع  افغانستان   برای حمله پیشنهاد شد، این نیر

باالی   ت  ۲۶۶حمالت  یا  ملیک  افراد  بودن  نزدیک  دلیل  به  نمودأهدف  پیشنهادی، خودداری  اهداف  با  عامه  در   ند سیسات  مورد    ۲۶که 

 پرواز نموده بودهواپیما  یم اتخاذ شد که  هنگامبنی بر عدم اجرای حمله    م  تصمی
ً
ِ گونه  هرچند از این    28.قبال تلفات  مبنی بر کاهش    تدابیر

ان تلفات ملیک ناشی از حمالت هوانی قوای هوانی   ی ملیک برای محافظت افراد ملیک استقبال یم شود، یوناما کماکان نهایت نگران است که میر

 29بیش از دو برابر افزایش یافته است.  ۲۰۲۰ال افغانستان در مقایسه با زمان مشابه در س

ل حملهقوای هوانی افغانستان  یم در ولسوایل صیاد والیت رسپل،    ۲۷در یک رویداد به تاری    خ   ی ی هوانی را به منظور هدف قرار دادن میی

به   ان طالبان روی دست گرفت که منجر  از رهیر و مهمانخانه ییک   
)  ۷قتل  مسکونی ،    ۳فرد ملیک  و    ۲دخیر خانم، یک پرس و یک مرد( 

 زن و یک پرس( شد.  ۵فرد ملیک ) ۶مجروحیت 

این  اردوی میل و قوای هوانی  وهای  نیر از  یوناما  افغانستان،   
ان حمالت هوانی توسط قوای هوانی ی قابل مالحظه در میر افزایش  به دنبال 

وها یم خواهد تا   ی را بازنگر نیر  برای تحقیق رویداد هانی که باعث تلفات  رویکرد هدف گیر
ی نموده و اطمینان حاصل نماید که تدابیر کاقی

ی رویدادها برای کاهش تلفات ملیک در عملیات های بعدی و به منظور به عدالت کشاندن   ملیک یم شود، به هدف کسب تجربه از چنیر

ی تلفات  ی چنیر  شود.  یم روی دست گرفته عاملیر

 انکشافات مثبت

ی    ۲۰۲۰سال    ی رویکرد مثبت  ادامه شاهد    ۲۰۲۱نخست سال    شش ماه دیگر، گواه کاهش تلفات افراد ملیک بود که برخالف سال های  نیر

  
ی

ی الملیل و حمالت انتحاری توسط عنارص مخالف دولت    –برخاسته از دو تاکتیک جنیک وهای نظایم بیر  توسط نیر
بود.    –حمالت هوانی

امون محافظت افرا ملیک و    ۲۰۲۰طوری که در گزارش سال   پس از این نوع تاکتیک ها  مالحظه شد،    ۲۰۲۱گزارش رب  ع نخست  یوناما پیر

وری    ۲۹امضای توافقنامه میان ایاالت متحده و طالبان در   ، باعث تلفات ملیک خییل کمیر شده است. حمالت انتحاری باعث  ۲۰۲۰فیر

به    ۲۰۲۰در حالیکه این رقم در زمان مشابه در سال    ،شد  ۲۰۲۱مجروح( در شش ماه اول سال    ۷۸کشته و    ۱۴)مورد تلفات ملیک    ۹۲

 
وهای    همجروح( شد  ۲۱کشته و    ۹مورد تلفات ملیک )  ۳۰هشت حمله هوانی را که منجر به  ،  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱از  یوناما  گزارش،  در زمان نرسی این   27 به نیر
ی الملیل  هنوز  یوناما تا  گزارش،  . ایل زمان نرسی این  ه استطرفدار دولت نسبت داد  شخِص نام وهای نظایم بیر  افغانستان و نیر

بعضی از این رویدادها را با قوای هوانی
یک نساخته و از این جهت،   ی سایر ادعاها ممکن تغییر کند. همچنان، یوناما به پ  قضیه  نسبت دادنوضعیت  رسی وهای نظایم    منسوب به  ی رویدادهادر مورد    یگیر نیر

ی الملیل که باعث تلفات ملیک شده باشد، ادامه داد  .  ه استبیر
 که نزد بخش حقوق برسی یوناما موجود یم باشد.    فرماندیه عمویم قوای هوانی افغانستان ۲۰۲۱جوالی   ۶مکتوب مورخ  28
در حالیکه    هحمله هوانی قوای هوانی افغانستان را ثبت کرد  ۸۰مجروح( از اثر    ۲۴۳کشته و    ۱۴۶مورد تلفات ملیک )  ۳۸۹، یوناما  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری ایل    ۱از   29

 مجروح( یم رسید.  ۱۰۴کشته و   ۸۷مورد تلفات ملیک ) ۱۹۱به  ۲۰۲۰این رقم در زمان مشابه در سال 

در تلفات ملیک ناشی از حمالت  یوناما بیش از دو برابر افزایش  

زمان   با  مقایسه  در  را  افغانستان  هوانی  قوای  توسط  هوانی 

 .  ه است ثبت کرد   ۲۰۲۰مشابه در سال  
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ی الملیل را    ۱۲۶کشته و    ۲۸مورد تلفات ملیک )  ۱۵۴ وهای نظایم بیر  توسط نیر
ی ترتیب، یوناما هیچ حمله هوانی مجروح( یم رسید. به همیر

   30. ه است نکردثبت تلفات ملیک شده باشد،  منجر به ۲۰۲۱که در جریان شش ماه نخست سال 

 

 ۲۰۲۱جون  –یم 

ی ۲۰۲1در اپریل   وهای نظایم بیر امون خروج نیر ، اعالمیه ها پیر

الملیل از افغانستان آغاز شد و باآلخره تائید شد که خروج این 

وها ایل سپتمیر   31تکمیل خواهد شد.  ۲۰۲۱ نیر

، یوناما  ۲۰۲۱جون    ۳۰یم ایل    ۱از   ات قابل مالحظه در وضعیت امنینر بدینسو ثبت منظم تلفات ملیک   ۲۰۰۹از سال  که  ، به دنبال تغییر

ان تلفات ملیک اندگ  –، بلندترین آمار تلفات ملیک در ماه یم  میکند را آغاز   ی از آماری بود که در سال   جون را به ثبت رسانید. میر بلندتر 

ان تلفات ملیک  ۲۰۱۷؛ آمار سال  مشاهده شد  ۲۰۱۷ ی  را در اختیار داشت. جون  –در ماه های یم ثبت شده در گذشته بلندترین میر

ایل    ۱از   یوناما  ۲۰۲۱جون    ۳۰یم   ،۲۳۹۲  ( ملیک  تلفات  و    ۷۸۳مورد  را که    ۱۶۰۹کشته  منفجره مجروح(  مواد  از  برخاسته   
ً
عمدتا

انتحاری ) ی های زمینی )درصد( و    ۴۰غیر  مایه این  .  ه استدرصد( بود، ثبت کرد  ۳۲درگیر
ً
ی نگرانیست که عنارص مخالف دولت  مشخصا

انتحاری در جریان ماه یم   چهار ماه قبل مجموع    هنسبت بباعث تلفات ملیک بیشیر    ،۲۰۲۱جون    –به دلیل استفاده از مواد منفجره غیر

ی مسئله در قسمت حمالت هوانی قوای هوانی افغانستان  شدند و   ی  همیر   هرچند حمالت هوانی در مجموع باعث تلفات   ،صدق یم کند نیر

ِ افراد 
ی های زمینی در ماه یم  .  ه استملیک شد  کمیر ان تلفات ملیک ناشی از درگیر ی  هم سطح با چهار ماه   ۲۰۲۱جون    –برعالوه، میر

ً
تقریبا

 باقر ماند.   ۲۰۲۱اپریل  –جنوری 

ول   ات به اساس توافق هرچند کنیر مراکز اداری ولسوایل های متعدد در خالل این مدت دست به دست شد که در بعضی موارد این تغییر

ی   منازعات مسلحانه متعدد در داخل یا حوایل ساحات مزدحم ملیک  اما  و افراد ملیک در منطقه صورت گرفت،  منازعه  میان طرف های   نیر

از اثر حمالت طالبان برای ترصف ساحات و یا به دلیل  ییک ساحات تحت منازعه حضور داشتند،  به وقوع پیوست. افراد ملیک که در نزد

ی مناطق وهای میل امنینر افغانستان برای بازپس گیر از نقاط مختلف  گزارش های  باعث شد تا  آسیب دیدند. این امر    ،فعالیت های نیر

ی گزارش از اثر  لیک  کشور مبنی بر تلفات ملیک و تخریب جایدادها و زیربنا های م  چنیر
پرتاب بدون تفکیک هاوان و راکت دریافت شود و اکیر

 تثبیت هم شد.  
ً
 ها بعدا

افغان    ۲۰۰۰۰۰بیش از    شدناز سوی حکومت که باعث بیجا   ( و اعالن خشکسایل ۱۹  –به دنبال موج سوم شیوع ویروس کرونا )کوید  

ماه نخست سال   با    ۲۰۲۱ملیک در جریان شش  افغانستان  ان  شد، شهروندان  ی پرتاب بدون   32بلند منازعات مسلحانه مواجه شدند. میر

، استفاده از مواد منفجره تعبیه شده به شمول مواد منفجره  تفکیک هاوان در جریان   ی های زمینی فشاری، و حمالت هوانی که  نوع  درگیر

بلند تلفات ملیک شد بلکه ترس فزایندهه در ساحات مزدحم ملیک به وقوع پیوست، نه تنها باعث  هم ان  ی اینکه میر از  ی را در میان مردم 

اطراف شان یا به عنوان اقدام خانواده ها یا مجبور شدند به دلیل جنگ در    جنگ به دروازه خانه های شان خواهد آمد، به میان آورد. 

انه با توجه ، خانه های شان را ترک کرده و بیجا ش پیشگیر ایط امنینر  . وند به وخامت روزافزون رسی

 

 
 مراجعه شود.  ۲۶. به پانوشت شماره ه استطرفدار دولت بدون تثبیت باقر ماند  شخصبعضی رویدادهای منسوب به عنارص نامکه   هیوناما مالحظه نمود 30
  _htm?selectedLocale=en183146https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts.  آدرس ذیل  ناتو در   ۲۰۲۱اپریل    ۱۴به اعالمیه مورخ     31

به   مورخ  و  در   ۲۰۲۱اپریل    ۱۴اعالمیه  متحده  ایاالت  جمهور  لینک  رئیس  room/speeches-https://www.whitehouse.gov/briefing   این 
remarks/2021/04/14/remarks-by-president-biden-on-the-way-forward-in-afghanistan/      تاری ه  منترسی انگلستان  دفاع  وزارت  اعالمیه  به    14  خ، 

ی  به بیانیه وزارت دفاع جرمنی در لینک ذیل    و   2021آپریل   statement-secretary-https://www.gov.uk/government/news/defence-: و  مراجعه شود. نیر

; nafghanista-in-forces-uk-on     

https://twitter.com/BMVg_Bundeswehr/status/1382647467569774594?form=MY01SV&OCID=MY01SV  
دوستانه اوچا ) مراجعه شود به   32 ی  تن از اثر    ۲۰۵۳۸۶  شدناز بیجا   ۲۰۲۱تا اکنون در سال  ( که  ۲۰۲۱جون    ۲۷  –  ۲۱گزارش هفتوار برسی های مسلحانه خیر  درگیر

س یم باشد:  موضوع متذکره داده است.   در لینک ذیل قابل دسیر
nresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/afghanistan_humanitariahttps://www.humanitaria

.pdf2021_june_27n_weekly_ 

از   دلیل    ۲۰۰۰۰۰بیش  به  به  افغان  زیرا  شدند  بیجا  ی  درگیر

ایط   ول ساحات، این افراد از وخامت رسی ات در کنیر دنبال تغییر

 و رفتار با آنها هراس دارند.  

https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_183146.htm?selectedLocale=en
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches
https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-statement-on-uk-forces-in-afghanistan
https://www.gov.uk/government/news/defence-secretary-statement-on-uk-forces-in-afghanistan
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/afghanistan_humanitarian_weekly_27_june_2021.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/afghanistan_humanitarian_weekly_27_june_2021.pdf
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 یم  ۱۵ – ۱۳آتش بس عید سعید فطر از 

تیب  ضبیانگر ختم ماه مبارک رمبه مناسبت عید سعید فطر که   را اعالن کردند. از آتش بس یک جانبه  ان است، حکومت و طالبان بالیر

که بیش از نیم   همجروح( را ثبت کرد   ۶۱کشته و    ۳۸مورد تلفات ملیک )  ۹۹یم که آتش بس اعالن شده بود، یوناما در مجموع    ۱۵  –  ۱۳

دو   از  برخاسته  عهده گرفت.  حمله  آن  به  داعش  خراسان  شاخه  را  آن  مسئولیت  بود که  داعش حملهی  خراسان  شاخه  اول که  ی 

ول از راه یم در منطقه زیر دوره شهر کندز    ۱۳ی    خ  مسئولیت آن را به عهده گرفت، به تار  هنگایم به وقوع پیوست که مواد منفجره نوع کنیر

 
 
د ون یک  ی در بیر ول( در زیر یک میر از که تعداد زیادی عمویم  کان در جادهدور )ریموت کنیر     ی 

ی
برای افراد ملیک در آنجا مرصوف آمادگ

، یک پرس و  دیگتن    ۱۵تجلیل عید بودند، منفجر شد و باعث کشته شدن دو فرد ملیک )یک پرس و یک مرد( و مجروحیت    ۱۲ر )دو دخیر

تاری    خ  مرد(   به  بعد  نماز یم    ۱۴گردید. رویداد دوم روز  ادای  ی  مواد منفجره حیر افتاد که  اتفاق  در ولسوایل شکردره والیت کابل هنگایم 

 ۲۱پرس و    ۴فرد ملیک دیگر )  ۲۵مرد( و مجروحیت    ۸فرد ملیک )دو پرس و    ۱۰منفجر شد و باعث کشته شدن  جمعه در مسجد صوقی  

 مرد( شد. 

مورد تلفات ملیک که در ایام عید ثبت شد، همه   ۴۴جنگ، متباقر  به استثنای سه مورد تلفات ملیک ناشی از بقایای مواد منفجره از دوران  

و مشخص نشد که آیا این مواد قبل یا   همخالف دولت نسبت داده شد  شخصبود که به طالبان یا عنارص نامی  برخاسته از مواد منفجره

ه صورت گرفته بود. یوناما هیچ تلفات  ددر جریان آتش بس جاسازی شده است. در اکیر این رویدادها از مواد منفجره نوع فشاری استفا

وهای طرفدار دولت را در جریان  .  ه استدر ایام عید سعید فطر ثبت نکردبس آتش  ملیک منسوب به نیر

 و مراکز صح  تب ها حمالت باالی مک

گرفت، صورت    ۲۰۲۱سیسات و کارمندان صج و آموزشی که در جریان شش ماه نخست سال  أی حمالت باالی تکماکان از ادامه یوناما  

ی های مسلحانه  نگران یم باشد. این رویدادها شامل حمالت مستقیم باالی ساختمان و   کارمندان مکاتب و شفاخانه ها و همچنان درگیر

ت این  به  عمدی  غیر آسیب  باعث  یا کارمندان شدأکه  ادامه هسیسات  به  توجه  با  تطبیق ، یم گردد.  روند  آغاز  ویروس کرونا،  ش  ی گسیر

به دلیل شیوع کوید پولیو  ی  افتادن تطبیق واکسیر ی و عقب  تر یماین حمالت  ،  ۱۹-واکسیر به عنارص مخالف    33باشند.   وحشتناک  یوناما 

اساس   به  یادآور یم شود که  ت  حقوقدولت  الملیل،  ی  بیر دوستانه  به شمول أبرسی و همچنان کارمندان صج  واحد های صج  و  سیسات 

 34واکسیناتوران از مصئونیت ویژه برخوردار یم باشند. 

 هدف قرار گرفتند و که مکاتب و کارمندان آن    نموده  رویدادی را ثبت  ۱۶یوناما در مجموع  حمالت باالی مکاتب،  در رابطه به  
ً
مستقیما

برجسته  ی غیر عمدی آسیب دیدند. از مجموع این رویدادها،  که مکاتب و کارمندان معارف به گونه  همورد دیگر را ثبت کرد  ۲6همچنان  

آن حمله آموزان مکتب سیدالشهداء در  یم    ۸ی مورخ  ترین  دانش  از  شهر کاببر  بیش  تلفات  باعث  بود که  )برای   ۳۰۰ل  فرد ملیک شد 

، در فوق به بخش  ی عمدی افراد ملیکجزئیات بیشیر  مراجعه شود(.  هدف گیر

ی ادامه دادند.  أبه حمله باالی تمنازعه  طرف های   ی را مورد  ۲۸، یوناما  ۲۰۲۱در جریان شش ماه نخست  سیسات و کارمندان صج نیر

ت   ه ثبت کرد به  أکه  منجر  ها  رویداد  این  قرار گرفتند که  هدف  مورد   
ً
مستقیما یا کارمندان صج  شدن  سیسات  و    ۱۲کشته  ملیک  فرد 

این سازمان  تن    ۱۳مجروحیت   ثبت کرد  ۲۴دیگر شد؛ همچنان،  را  ت  هرویدادی  به  أکه  یا کارمندان صج  اتفاقر آسیب گونه سیسات  ی 

ی پولیو در جالل آباد در  ت سازمان یافته حمال   ،دیدند. نگران کننده ترین این رویدادها  ی عنارص مخالف دولت باالی کمپاین تطبیق واکسیر

ی عمدی افراد ملیک مراجعه شود(.  ، در فوق به بخش هدف گیر  ماه های مارچ و جون بود )برای جزئیات بیشیر

ی   اتتپس از محافظت از جایداد های ملیک و حقوق بشر ول مناطق غییر  در کنیر

ول ساحات یط شش ماه نخست   ی را در تحوالت نگران کنندهبه ویژه در ماهای یم و جون تغییر کرد، یوناما    ۲۰۲۱از آنجانی که کنیر

رابطه به برخورد با افراد ملیک و اماکن ملیک به شمول تخریب عمدی جایدادها و زیرساخت های ملیک و همچنان حمالنر که گمان برده یم  

وری بودبرای بقای افراد ملیک حیانر و    شود اهداف ملیک که  مورد هدف قرار گرفته و گزارش های که بیانگر وضع یک سلسله هرصی
ً
، عمدا

 .  ه استمحدودیت ها باالی حقوق افراد یم باشد را ثبت کرد

 
به:   33 شود   after-pakistan-and-afghanistan-resume-campaigns-vaccination-releases/polio-https://www.unicef.org/press-مراجعه 
19-covid 
ی الملیل صلیب رسخ مراجعه شود. همچنان مراجعه شود به:   حقوقمطالعه  ۳۵و  ۲۸،  ۲۵و قواعد  ۲تکل الحاقر  پرو  ۱۱به ماده  34 ی الملیل کمیته بیر  بیر

 عرقی
territory-cinationsvac-19-covid-https://www.icrc.org/en/document/ihl 

https://www.unicef.org/press-releases/polio-vaccination-campaigns-resume-afghanistan-and-pakistan-after-covid-19
https://www.unicef.org/press-releases/polio-vaccination-campaigns-resume-afghanistan-and-pakistan-after-covid-19
https://www.icrc.org/en/document/ihl-covid-19-vaccinations-territory


 در مورد محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه  ۲۰۲۱گزارش شش ماهه 

 

۱3 

، مکاتب، کلینیک ها، پایه های برق و پا، یوناما  ۲۰۲۱یط ماه های یم و جون   ی مبایل،  تخریب و چپاول خانه های مسکونی یه های آنیر

ی آب، پل ها، دکا یت مطلق رویداد ها  35.ه استو ساختمان های رهایشی را ثبت کرد  ن ها منابع تامیر تخریب عمدی جایدادهای   ی اکیر

یوناما  را   ملیک که  داده شد  هکردثبت    آن  نسبت  طالبان  است،به جنگجویان  این گروه    ه  از ترصف ساحات جدید  یا  آن  پس  دست در 

 داشتند. 

ی الملیل، هر    حقوقکید یم کند که به اساس  أ یوناما یک بار دیگر ت دوستانه بیر ملیک شمرده یم شود  مکان  که هدف نظایم نباشد،  مکان  برسی

د.  هند تا تثبیت گردد که اماکن  است تا هر نوع مسایع ممکن را به خرج د منازعه  این مسئولیت طرف های    36و نباید مورد هدف قرار گیر

 برای مقاصد ملیک استفاده یم شوند    در صورت موجودیت شبهه در مورد اینکه اماکنی   37اهداف نظایم یم باشند.   ،مورد نظر 
ً
که معموال

    38)مانند محل عبادت، خانه یا سایر محالت رهایش، مکتب( هدف نظایم هستند، این اماکن باید مکان ملیک تلقر شود. 

که بیانگر وضع یک سلسله   هدریافت کرد  مردم محلمنازعات روز افزون، یوناما گزارش های را از  اثر  هراس از آسیب دیدن از  ه بر  عالو 

 ترصف شده است، یم باشد 
ً
؛ این محدودیت ها شامل مواردی یم  محدودیت ها باالی حقوق افراد توسط طالبان در مناطقر که جدیدا

افراد را مت افزایش  أباشد که آزادی های فردی و اجتمایع  ی گزارش ها باعث  اگر ترس و  ثر یم سازد. چنیر این یم شود که  از   هراس مردم 

ی خواهد شد، چگونه با آنها برخورد خواهد شد  چگونه توانانی های شان در   و   طالبان مناطق شان را ترصف کند، چگونه حقوق شان تامیر

نگرانی شان را در مورد اقشار مشخص جامعه به شمول زنان، اقلیت های قویم و مردم محل  ثر خواهد شد.  أ انجام فعالیت های روزمره مت

ی حقو  ، مدافعیر  ی علنی صحبت یم کنند، ابراز نمودند.  ق برسی و آنانی که برضد طالبان به گونه مذهنر

ی گزارش ها در تناقض رصی    ح با اعالمیه های متعددی قرار دارد که به گونه  ی علنی توسط  در صورنر که این گزارش ها تثبیت شود، چنیر

و   شده  صادر  طالبان  ی  ندهرهیر برگیر محافظ  در  و  ام  احیر بر  مبنی  ماز  ت  تعهد  و کارمندان  دوستانه  برسی الملیل،  ؤ کارمندان  ی  بیر سسات 

ی الملیل، افراد ملیک در کل، اماکن ملیک، و تعهد مبنی بر به عدالت کشاندن جنگجویان طالبان که با اف وهای نظایم بیر راد کارمندان اسبق نیر

یوناما به طالبان یادآور یم شود که نهایت مهم است تا از عمیل شدن این اعالمیه ها اطمینان حاصل   39ملیک بدرفتاری یم کنند، یم شود. 

به ویژه باشندگان مناطقر که مردم محل  پاسخگونی در برابر از طریق عمل و از طریق را نموده و تعهد خود در راستای محافظت افراد ملیک 

ول طالبان در آمده است، به نمایش بگذارند.   تحت کنیر
ً
ا  اخیر

امون حمایت حکومت از افراد ملیک برای دفاع گرویه از خود و توزی    ع سالح  همچنان،   یوناما این افراد،  برای  با در نظر داشت معلومات پیر

منظم مسلح که  باشد.    ظهور مجدد گروه های مسلح طرفدار حکومت نگران یماز   از ساختار تشکیالنر  خارج  استفاده از گروه های غیر

ی گروها از فضای شکنند امنینر بهره کشی نمایند که این امر چالش   هتعریف شده فعالیت یم کنند، این احتمال را افزایش یم بخشد که چنیر

ی را افزایش یم بخشد  فرا   .  راه محافظت افراد ملیک و احتمال نقض حقوق برسی

فرد ملیک    ۲۰گروه مسلح طرفدار حکومت چهار مرد ملیک را کشتند و  جون در شهر تالقان والیت تخار، اعضای    ۵بطور مثال، به تاری    خ  

ی مسلحانه داشتند، برای دو شب نزد خود  دیگر را اختطاف کرده و    با آنها درگیر
ً
ا این مردان را به اتهام حمایت از طالبان که این گروه اخیر

حمایت سیاش از این گروه ها را نگهداشتند. یوناما یکبار دیگر از حکومت یم خواهد تا گروه های مسلح طرفدار حکومت را منحل کرده و  

 تا 
ً
وهای میل امنینر افغانستان مدغم شوند تا از طریق کید یم کند که اعضای این گروه ها باید  قطع نماید. یوناما مجددا در صفوف نیر

ند.  عملکرد ساختار های نظایم موجود، در برابر   شان پاسخگو قرار گیر

 

 

 
ی نرسی این گزارش کماکان در حال    هی تحت پوشش این گزارش یم باشد، یوناما مالحظه نموددورههرچند خارج   35 ی گزارش ها در ماه جوالی به شمول حیر که چنیر

 .  ه استتثبیت بود
قاعده   36 دو    حقوقمطالعه    ۷به  باید  مکان  این  شود،  شمرده  نظایم  هدف  مکان  یک  اینکه  برای  شود.  مراجعه  صلیب رسخ  الملیل  ی  بیر الملیل کمیته  ی  بیر  

عرقی
استفاده سهم م یا  نظر ماهیت، موقعیت، هدف  از  باید  این محل  باشد:  را داشته  یا خننر  ؤ خصوصیت  و تخریب، ترصف  باشد  نظایم داشته  ثر در فعالیت های 

ی آن د ایط حارصی دستآورد  ساخیر ی الملیل صلیب رسخ(.   حقوقمطالعه  ۸پنداشته شود )قاعده نظایم بزرگ ر رسی ی الملیل کمیته بیر  بیر
 عرقی

ی الملیل صلیب رسخ مراجعه شود.  حقوقمطالعه   ۱و   ۱۰،  ۸، ۱۶به قواعد  37 ی الملیل کمیته بیر  بیر
 عرقی

ی ال   حقوقمطالعه  ۱۰به قاعده  38 ی الملیل کمیته بیر  بیر
 ملیل صلیب رسخ مراجعه شود.  عرقی

س بوده و آخرین بار به تاری    خ   39  به آن مراجعه شده بود:   ۲۰۲۱جوالی    ۱۲اعالمیه ها در لینک ذیل قابل دسیر
,47541https://alemarahenglish.net/?p=, 47278https://alemarahenglish.net/?p= 

https://alemarahenglish.net/?p=47541
https://alemarahenglish.net/?p=47278
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م های حکومت  ز  پالییس ها و میکانیر

اصل گردد که پالیش های مربوط به محافظت افراد ملیک حنر حتالش های دوامدار روی دست گرفته شد تا اطمینان  یوناما یم پذیرد که  

ات در تاکتیک های که منجر به آسیب بیشیر به افراد ملیک شدهنگام تشدید منازعات   ، تطبیق و عمیل شده است. هو تغییر

م واحد برای بررش و تحقیق رویدادهای تلفات ملیک،  ادامه ، دولت افغانستان با  ۲۰۲۱در جریان شش ماه نخست   ی ی کار روی یک میکانیر

وهای میل امنینر ادامه داد و کار روی سیستم بازنگری شده برای  به   ی نیر ی تلفات ملیک در بیر  پیگیر
ی

تالش های مداوم در راستای هماهنیک

یم تطبیق  یش محافظت از اطفال را که در تمام سکتور امنینر قابل  جون، دولت پال  ۲۰به تاری    خ  را تکمیل نمود.    انمساعدت به قربانی

ی به منصه باشد،  ی اجراء گذاشت. یوناما به کار با دولت افغانستان جهت حمایت از تطبیق پالیش جدید محافظت از اطفال و همچنان نیر

م جدید تلفات افراد ملیک، ادامه خواهد داد  ی    . در راستای تکمیل روند تدوین میکانیر

ی های مسلحانه در سال   ، پولیس میل افغانستان )به شمول پولیس  ۲۰۲۰در گزارش ساالنه رسمنشی ملل متحد در مورد اطفال و درگیر

وط از لبه گونه   40محیل افغانستان( ی جهت  ست مندرج ضمیمهیی مرسی که از طرف های منازعه  از جمله  ی گزارش خارج شدند و از همیر

با دولت در راستای تطبیق گام های شان را  محسوب نیم شوند. یوناما امیدوار است که کار  کرده باشد،  استخدام  را  اطفال استفاده یا آنها  

ل افغانستان در آن  پولیس میل  برای عدم شمولیت مجدد  یوناما یبعدی در پالن عمل که  ادامه دهد. همچنان،  باشد،  وری یم  ست رصی

ی   ،همان گزارشمالحظه یم کند که رسمنشی این سازمان در   ی و مجروح ساخیر وهای اردوی میل را به دلیل کشیر ست  یاطفال، شامل ل  نیر

است.   شامل ضمیمهساخته  افغانستان  میل  شده که  اردوی  )ب(  است که  ی  این  لبیانگر  این  شامل  های  تحت  یجناح  مدت  در  ست 

ی را به منظور افزایش محافظت اطفال روی دست گرفته ان زیرا   ،ادامه خواهد داد   د. یوناما به همکاری با دولتپوشش این گزارش، تدابیر

 به قتل و مجروحیت اطفال روی دست دارد.    دولت طرِح 
ی

یوناما همچنان خاطر نشان یم سازد که طالبان و گروه های را به منظور رسیدگ

ی اطفال، حمالت باالی   مکاتب و شفاخانه ها، و اختطاف در مربوط به آنها به دلیل استخدام و استفاده از اطفال، قتل و مجروح ساخیر

ل استفاده  یاین  به دلیل استخدام و  ماندند و شاخه خراسان داعش  باقر  باالی از  ست  اطفال، و حمالت  ی  اطفال، قتل و مجروح ساخیر

 ست باقر ماندند. یمکاتب و شفاخانه ها در این ل

 میتودولوژی )روش تهیه گزارش(

در گزارشات خود شامل  ی تلفات ملیک را  ت از افراد ملیک، یوناما فقط موارد تأیید و تثبیت شدهبه منظور تهیه گزارش ها در مورد محافظ

یوناما مرور و بررش کرده     .یم سازد تلفات ملیک زمانی تحت عنوان موارد "تأیید شده" ثبت یم شود که، نظر به مجموع معلومانر که 

برسد که   ی  نتیجه گیر این  به  یوناما  ویا است،  ملیک کشته  افراد  دهد  نشان یم  دارد که  قناعت بخش" وجود  و  "واضح  مدارک  و  اسناد 

الز  این معیار، یوناما موجودیت حد اقل سه منبع متفاوت و مستقل را  اند. به منظور تحقق  تا وقوع رویداد را  امجروح شده  یم یم داند 

، شاهدان، کارمندان صج، مقامات محیل ی، بزرگان محل و یا سایر مواردتثبیت کند، مانند قربانی ؛ .، تصدیق رویداد از سوی طرف درگیر

از تحقیقات در محل حادثه جمع آوری یم شود.   یا شهود صحنه و  اولیه قربانیان و  از اظهارات  امکان، معلومات  از  تا حد  یوناما  هرگاه 

ی نباشد،  مربوط به    اطالعاتو صحت  اعتبار   را تأیید شده نیم داند. در این گزارش رویداد های ت  این اطالعایوناما  تلفات ملیک مطمیی

ات تأیید ناشده گنجانیده نشده است. یوناما ادعا نیم کند که آمار ارائه شده در این گزارش کامل یم باشد، و این را یم پذیرد که شاید تلف 

های اخیر ناشی از شیوع ویروس کرونا، کمیر از   ملیک را با توجه به محدودیت های مرتبط با محیط عملیانر به ویژه با درنظر داشت چالش

 آنچه که هست گزارش داده باشد. 

قابل  ذیل  لینک  در  مسلحانه که  منازعات  در  ملیک  افراد  محافظت  مورد  در  یوناما  ساالنه  های  به گزارش   
ً
لطفا  ، بیشیر معلومات  برای 

س است، مراجعه فرمائید:   دسیر

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

 
، به گزارش سال    ۲۰۲۰پولیس محیل افغانستان در ختم سال    40  منحل شد. برای جزئیات بیشیر

ً
یوناما در مورد محافظت افراد ملیک مراجعه فرمائید.    ۲۰۲۰رسما

 آغاز شد.  ۲۰۲۱که این بحث ها در جون    هرا در مورد احیای پولیس محیل افغانستان مالحظه نمودباوجود آن، یوناما بحث هانی 

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

