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  ما�ه در مورد محافظت افراد مل� در منازعات مسلحانه:  گزارش شش

*۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱

  

و �اعث کشته و وارد کردە  افراد مل�قا�ل توجه بر  آس�ب �ای منازعات مسلحانه �ما�� السابق ،۲۰۱۹در شش ماە نخست 

عرضه خدمات اسا� �ه شمول خدمات  شدناز خانه �ای شان، و متاثر  �ا  خانوادە شدن�زاران تن، ب�جا شدن مجروح

 ۲۴۴۶کشته و   ۱۳۶۶ورد تلفات مل� (م ۳۸۱۲، یوناما ۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱آموز�� و مراق�ت �ای ص� شد. از 

رقم تلفات  �این ت��نکه   �شان � د�د  ۲۰۱۸در سال مشا�ه درصد �ا�ش را در مقا�سه �ا زمان  ۲۷مجروح) را ث�ت کرد که 

 �۲۰۱۹رچند تعداد مجروح�ت افراد مل� در ر�ــع دوم �ا ر�ــع نخست  �ه این سو � �اشد.  ۲۰۱۲مل� در ن�مه نخست سال، از 

را در مقا�سه �ا ر�ــع نخست این سال  ۲۰۱۹درصدی در کشتار افراد مل� در ر�ــع دوم سال  ۲۷یوناما افزا�ش  اما  ،�م اند مانند 

 س�ب. عنا� مخالف دولت �ما �� السابق �افتث�ت شد، �ما�ان ادامه  ۲۰۱۹که در ر�ــع نخست   ج��ان تلفا�� �ه ث�ت رسان�د. 

�ن و�ای طرفدا نکشته شدتلفات افراد مل� شدند.   ب�ش�� دولت �س�ت دادە  ر افراد مل� (نه مجم�ع تلفات مل�) که �ه ن��

  . ە است، مثل گذشته ب�ش�� از آماری م�سوب �ه عنا� مخالف دولت بودە استشد

   

                                                           
، یک کارمند رضاکار بخش حقوق بشر ھیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان، کھ درجریان نوشتن این گزارش وفات بھ یاد بود محمد کوندی  *

  برای انجام ماموریت ملل متحد بسیار مھم و حیاتی بود. کار نمود و تالش ھای وی در بخش حقوق بشر یوناما او یک دوره طوالنینمود. 
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�ا�ش تلفات مل� م�سوب �ه آن�ا ن��جه اتخاذ اقدامات احت�ا� برای محافظت افراد مل� توسط آن�ا طال�ان مد� اند که  

و�ای طرفدار دولت مد� اند که این �ا�ش در تلفات مل� م�سوب �ه عنا� مخالف دولت در واقع ن��جۀ اتخاذ  � �اشد. ن��

  افراد مل� � �اشد.  موثر  فظتاقدامات موثر آن�ا برای دفع حمالت عنا� مخالف دولت و محا

ی  در ن��جۀ�ا�ش تلفات مل� نا�� از  �ا�ش �� در تلفات افراد مل�  حمالت انتحاری توسط عنا� مخالف دولت و درگ��

ه تال�� �مچنان روند صعودی داشتعمل�ات در حال�که تلفات مل� برخاسته از عمل�ات �ای �وا�� و � شود �ای زمی�� 

 ۴۳ تا  ۲۰۱۸اول در مقا�سه �ا ن�مه  ۲۰۱۹. تلفات افراد مل� م�سوب �ه عنا� مخالف دولت در شش ماە نخست است

و�ای طرفدار دولت ا� در حال�که درصد �ا�ش �افت    درصد افزا�ش �افت.  ۳۱تلفات افراد مل� م�سوب �ه ن��

�ن عامل تلفات مل� در شش ماە نخست  ی �ای زمی�� مانند گذشته بزرگ�� �ا�� ماند و �اعث �ک سوم مجم�ع  ۲۰۱۹درگ��

 ١. � �اشد  ۲۰۱۸درصد �ا�ش در مقا�سه �ا شش ماە نخست سال  �۱۶ه رغم آن، این آمار �شان د�ندە  گرد�د. تلفات مل�  

� عامل تلفات مل� بود که منجر �ه  �مزمان استفادە انتحاری دوم�� درصد �ل  ۲۸از مواد منفجرە تعب�ه شدە ن�ع انتحاری و غ��

                                                           
� در مقا�سه �ا ع منازعات مسلحانهتعداد ، ۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱، از )UNDSSمصئون�ت ملل متحد (طبق معلومات دی�ارتمنت امن�ت و  ١ �� 

ی �ای زمی�� � �اشد. گدرصد �ا�ش در تلفات مل� نا�� از در  ۱۶درصد �ا�ش �افته که متناسب �ا  ۱۲ا�  ۲۰۱۸زمان در سال  ��  

ی �ای زمی��    درصد ۳۳: درگ��
 مورد تلفات مل� ۱۲۷۴

 )مجروح ۹۸۵کشته و   ۲۸۹(

انتحا  ۲۰: ریمواد منفجرە تعب�ه شدە غ��
  درصد

 مورد تلفات مل�  ۷۶۲
 )مجروح ۶۱۵کشته و   ۱۴۷(

 

  درصد ۸: حمالت انتحاری و پ�چ�دە
 مورد تلفات مل�  ۳۰۳

 )مجروح ۲۴۴کشته و   ۵۹(

  درصد ۱۴: عمل�ا�� �ای �وا�� 
 مورد تلفات مل� ۵۱۹

 )مجروح ۱۵۶کشته و   ۳۶۳(
 

  درصد ۱۰: قتل �ای �دفمند
 مورد تلفات مل� ۳۸۳

 )مجروح ۱۵۵کشته و   ۲۲۸(
 

درصد ۷: �قا�ای مواد انفجاری از دوران جنگ  
مورد تلفات مل�  ۲۶۴  

)مجروح ۱۸۴کشته و   ۸۰(  

  درصد ۶: عمل�ات �ای �وا�� 
 مورد تلفات مل� ۲۱۸

 )مجروح ۵۹کشته و   ۱۵۹(

  درصد ۲: سایر تا�ت�ک
 مورد تلفات مل� ۸۹

 )مجروح ۴۸کشته و   ۴۱(

  تلفات افراد مل� �ه اساس ن�ع رو�داد
۲۰۱۹جنوری ا� جون 

انتحاری:   درصد ۲۸رو�داد �ای مواد منفجرە تعب�دە شدە انتحاری و غ��

 مورد تلفات مل� ۱۰۶۵

 مجروح) ۸۵۹کشته و   ۲۰۶(
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� تلفات   ۲۰تلفات مل� گرد�د و مواد منفجرە تعب�ه شدە غ�� انتحاری �اعث   ۱۴عمل�ات �ای �وا�� �اعث  ٢. گرد�د درصد چن��

   �٣شان � د�د.  ۲۰۱۸سال مشا�ه در زمان در مقا�سه �ا ای را شد که افزا�ش قا�ل مالحظهمل� درصد تلفات 

  

�ن آس�ب را متحمل شدند.  یوناما  ٤افراد مل� که در وال�ت �ای �ا�ل، �لمند، ننگر�ار، فار�اب و غز�� سکونت داش�ند، ب�ش��

ق کشور �ه و�ژە در وال�ت �ای �لخ، �غالن و تخار و �مچنان افزا�ش  ��افزا�ش   در تلفات مل� در حوزە �ای شمال و شمال ��

� ث�ت نمودە است؛ در وال�ت �کت��ا شمار افراد مل� کشته شدە در  قا�ل مالحظه در تلفات افراد مل� در وال�ت �کت��ا  را ن��

  �لند بودە است.  ور خاصمقا�سه �ه شمار زخ� �ا در آن وال�ت �ه ط

  زنان و منازعات مسلحانه

، ب�جا�� کشته شدن و جراحت  منازعات مسلحانه در افغا�ستان �ما�� السابق زنان را �ه گونه نامتناسب متاثر ساخت و �اعث

� �ه خدمات اسا� برای آنها شد. منازعات مسلحانه �مچنان  ی، ناام�� اقتصادی، و عدم دس�� افزا�ش  س�بنا�� از درگ��

� عل�ه زنان گرد�دە که این �اعث � شود تا زنان ب�ش�� در معرض خشونت �ای ج�� و ج�سی��  نابرابری �ا و اعمال ت�ع�ض آم��

ند.    قرار گ��

مجروح) شد که �ا�ش  ۲۸۶کشته و   ۱۴۴( زنانمورد تلفات  ۴۳۰، منازعات مسلحانه �اعث ۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱از 

�ن تلفات زنان شد که  ۲۰۱۸در سال مشا�ه سه �ا زمان درصدی را در مقا� ۲۲ ی �ای زمی�� �اعث ب�ش�� �شان � د�د. درگ��

، و عمل�ات �ای �وا�� قرار دارد. تلفات و غ�� انتحاریانتحاری در حمالت مواد منفجرە تعب�ه شدە  از  �ه تعق�ب آن استفادە 

  تلفات مل� را �شک�ل � د�د. �ل درصد   ۱۱زنان 

قانو�� زنان از ط��ق ساختار �ای قضا�� موازی و �مچنان �ه اجرای قتل �ای �دفمند  عنا� مخالف دولت �ه مجازات غ��

" خواندە � شود، ادامه دادند. �طور مثال، زنان �ه  جنوری، در ولسوا� سانچارک  ۴بتار�ــــخ اتهام ارت�اب آنچه که جرا�م "اخال��

ی از مردم اجرا  در حضور  ساله را �ه اتهام ارت�اب فعل زنا شالق زدند. این مجازات �۲۵ت ��ل، طال�ان �ک خانم وال  جمع کث��

ساله و طفل سه ساله وی را در حال�که در  ۳۰جون، در ولسوا� ق�صار وال�ت فار�اب، طال�ان �ک خانم  ۲۷شد. �ه تار�ــــخ 

ب ل شان خواب بودند، �س از آن �ه �� � را متهم �ه ارت�اب فعل زنا نمودە و �ه او �لوله �ه قتل رساندند که شو�ر خانم   م��

  طال�ان ش�ا�ت کرد. 

  اطفال و منازعات مسلحانه

ی �ا اطفال۲۰۱۹در ج��ان ن�مه نخست   متاثر ساخت، در افغا�ستان  را  ، خشونت �ای نا�� از درگ��
�
�ه و�ژە خشونت شد�دا

موجود�ت �قا�ای مواد انفجاری از دوران جنگ، حمله بر م�اتب و شفاخانه �ا، و آس�ب �ذیری در برابر  نا�� از خطرات�ای 

                                                           
انتحاری بزر در حمالت از مواد منفجرە  شد که در آن استفادە� �ا۲۰۱۸شش ماە نخست این مشا�ه تلفات مل� در   ٢ �ن عامل تلفات گانتحاری و غ�� ��

تعداد حمالت )، UNDSSدرصد �ل تلفات افراد مل� را �شک�ل � داد. طبق معلومات دی�ارتمنت امن�ت و مصئون�ت ملل متحد ( ۴۵مل� بود طور�که 
انتحاری �ا استفادە از مواد من  ۵۴درصد �ا�ش �افته در حا� که تعداد تلفات مل� برخاسته از این تا�ت�ک ا�  ۲۰فجرە تعب�ه شدە ا� انتحاری و غ��

ان آس�ب [�ه افراد مل�] � �اشد. گدرصد تقل�ل �افته است که ب�ان �   ر بهبود در م��
طبق معلومات دی�ارتمنت امن�ت و مصئون�ت ملل درصد مجم�ع تلفات افراد مل� شد.  ۷، عمل�ات �ای �وا�� �اعث ۲۰۱۸در شش ماە نخست  ٣

درصد افزا�ش �افت در حا� که تلفات افراد مل�  ۳۱ا�  ۲۰۱۸در مقا�سه �ا سال  ۲۰۱۹، تعداد حمالت �وا�� در شش ماە نخست )UNDSSمتحد (
  درصد افزا�ش �افت.  ۳۹نا�� از این تا�ت�ک ا� 

مورد تلفات مل�  ۴۰۱ر�ار: گمجروح)؛ نن ۲۸۰کشته و   ۱۶۰مورد تلفات مل� ( ۴۴۰مجروح)؛ �لمند:  ۴۱۰کشته و   ۶۳مورد تلفات مل� ( �۴۷۳ا�ل:  ٤
:  ۱۸۳کشته و   ۸۸مورد تلفات مل� ( ۲۷۱مجروح)؛ فار�اب:  ۲۳۸کشته و   ۱۶۳(   مجروح).  ۱۰۹کشته و   ۷۷مورد تلفات مل� ( ۱۸۶مجروح)؛ غز��
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. تداوم فر�نگ معاف�ت از مجازات در برابر خشونت عل�ه اطفال �ه [از اطفال] استخدام و استفادە  توسط طرف �ای درگ��

  شمول �چه �ازی �ه عنوان �ک نگرا�� جدی �ا�� ماندە است. 

ث�ت کرد. این آمار �ا�ش  ۲۰۱۹مجروح) را در ج��ان شش ماە نخست  ۸۸۰کشته و   ۳۲۷مورد تلفات اطفال ( ۱۲۰۷ناما یو 

 ی�� درصد �ل تلفات اطفال برخاسته از درگ ک�چهل و . �شان � د�د  ۲۰۱۸در سال مشا�ه درصدی را در مقا�سه �ا زمان  ۱۳

ک از مواد منفجرە تعب استفادەآن  ب�بودە که �ه تعق �� یزم ی�ا مواد  یا�و �قا ،یانتحار �� و غ یشدە در حمالت انتحار  ه�مش��

 �از دوران جنگ قرار دارد. تلفات اطفال تق�  یانفجار 
�
  د�د.  � ل�را �شک سوم �ل تلفات افراد مل� ک� �ا

�ت مطلق  �ل تلفات افراد مل� نا�� از انفجار �قا�ای مواد منفجرە از دوران جنگ را �شک�ل   –درصد  ۸۴ –اطفال �ما�ان ا���

اپ��ل ، در وال�ت لغمان در نزد�� �ک مکتب ل�سه، �قا�ای مواد انفجاری از دوران جنگ  �۱۴ د�د. در �ک رو�داد بتار�ــــخ 

� �فت طفل و مجروح�ت �شت تن د�گر   ا آن مواد �ازی � کردند. این گونه تلفات �مذکور که اطفال   گرد�د زما�� �اعث کش��

�  �ه طور خاص ی � �اشند و برای این منظور، دس��  قا�ل جلوگ��
ً
� وقایع از ط��ق ماین �ا� �امال آزار د�ندە است ز�را چن��

  �ه ساحات مورد نظر �س�ار مهم � �اشد.  [ماین �ا�ان] �المحدود�ت

�  ۲۶م و استفادە از ، یوناما استخدا۲۰۱۹در ج��ان شش ماە نخست  � سن�� سال را ث�ت کرد. ب�ست و سه  ۱۷ا�  ۱۲طفل ب��

ی، جاسازی مواد منفجرە تعب�ه شدە، انتقال سالح، جاسو� �ا محافظت  ا� در درگ�� تن از این ��ان توسط طال�ان برای اش��

 گرو�ایو�ای م� امنی�� افغا�ستان و  از مرا�ز شان استخدام و مورد استفادە قرار � گرفتند. سه تن از این ��ان توسط ن�� 

� امنی�� �ا �ه �دف انتقال سالح، گزمه �ا مقاصد ج�� استخدام و مورد استفادە  مسلح طرفدار حکومت �ه عنوان محافظ��

  قرار � گرفتند. 

 ی�ا طرف توسط که  مس�ند سازی نمود  را  عل�ه اطفال ج�� خشونت مورد  چهار  وناما ی، ۲۰۱۹جون  ۳۰ ا� یجنور  ۱ از 

و  هگرفتقرار   عنا� مخالف دولت ج�� تجاوز  مورد  دخ��  دو . بودند  ل�دخ آن در  طفل پنج و  افته� ارت�ابمسلحانه  ی�� درگ

طرفدار  گرو�ای مسلحافغا�ستان و   �� یامن م� یو�ا�� ن توسط ی�چه �از گرفت �ا �ه مقصدقرار   �� مورد تجاوز ج�� سه

  آن، �اوجود . گرفتند قرار   مورد استفادە حکومت
ً
� چن را �ز  ست�عمق مش�ل در کشور ن انگر �ب آمار  نیا احتماال   یا�قضا ��

�
ا ا���

 سخ��  �ه شا�د، و  ق��ا��  ت�مصئون مورد  در  نگرا��  و  اد �ز  ی�ا ت�حساس بنابر  شدند، گزارش  که�شوند و زمان � گزارش�م��  

   . کرد   ت�ت�ب را  آن توان �

 محکوم�ت دو تن �ه جرم �چه �ازی در وال�ت تخار را 
�
ا � این عمل جر� اعضای نمود  مشا�دەیوناما اخ�� . �او جود اینکه مرتکب��

� جرا�م جدی و تنف�ذ اح�ام ب�انگر  گرو�ای مسلح نبودند، اما این محکوم�ت � چن�� تما�ل مقامات برای تحقیق و تعق�ب عامل��

وری کود جزا در مورد �چه �ازی � �ا نافذ شد. �ه رغم آن، در ا��� قضا�ای �چه �ازی، فر�نگ  ۲۰۱۸شد؛ کود جزا در ف��

وی � شوند. یوناما دولت معاف�ت از مجازات �ه پ�مانه وسیع ح�مفرما بودە و ق��ان�ان  � مورد ا�انت قرار گرفته و در جامعه م��

� �   چه �ازی را ب�ش�� سازد. را ترغ�ب � کند تا تالش �ا برای تحقیق، توق�ف و تعق�ب مرتکب��

  ساختکه خدمات آموز�� و ص� را متاثر   رو�داد �ا�� 

؛ ا��� این رو�داد �ا ه استسکتور معارف را متاثر ساختنمود که  رو�دادی را ث�ت ۲۵یوناما ، ۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱از 

ق و مرکزی کشور �ه  ق، شمال ��  ۶وق�ع پیوست. شانزدە رو�داد �ه شمول در ر�ــع نخست �ه و�ژە در حوزە �ای غرب، ��

انه از جنوری ا� اپ��ل  ی طال�انمورد حمله �ه طال�ان �س�ت دادە شد. �ه گونه مثال، تن�ا در وال�ت فراە،  ۲۰۱۹بر م�اتب دخ��

کردند. اپ��ل در وال�ت فراە، طال�ان وارد �ک مکتب ل�سه شدە و ساختمان مکتب را توسط مواد انفجاری منفجر   ۱۴بتار�ــــخ 

 برای حدود  د این انفجار �اعث آس�ب قا�ل مالحظه �ه مکتب ش
�
دا�ش آموز متوقف ساخت.  ۱۰۰۰و روند آموزش را موقتا

� �ار بود که این مکتب توسط طال�ان �ه آ�ش کش�دە � شد. طال�ان این رو�داد را تکذ�ب کردند. �س  � �ک سال، این دوم��



                     ٢٠١٩سال  جوالی ٣٠
 

5 
 

انه در وال�ت فراە � ماە �ای � و جون از تماس �ای دادخوا�انه یوناما �ا طا ل�ان، �یچ رو�داد مشاب� در برابر م�اتب دخ��

داعش، سه مورد � دولت اسال� عرا�� و شام ث�ت �شد. افزون بر آن، دو رو�دادی که معارف را متاثر ساخت �ه شاخه خراسان

� ال و�ای نظا� ب�� و�ای م� امنی�� افغا�ستان، �ک رو�داد �ه ن�� ی مل� و سه مورد مت�ا�� �ه �ه ن�� � در گ�� �طرف�� �س�ت  ا مش��

  دادە شد. 

رو�دادی را ث�ت کرد که تاس�سات و �ارمندان خدمات ص�  را متاثر ساخت و ا��� آن در ر�ــع نخست �ه و�ژە در  ۳۸یوناما 

، جنو�� و شما� کشور �ه وق�ع پیوست. یوناما  �� و�ای م� امنی�� رو�داد را �ه طال�ان، �فت مو  ۲۵حوزە �ای �� رد را �ه ن��

� المل�، و مت�ا�� را �ه عنا� نامعلو  و�ای نظا� ب�� � �س�ت مخالف دولت و  ِم افغا�ستان، دو رو�داد را �ه ن�� �ا �ه طرف�� مش��

 �ه این دل�ل �س�ند که ت  ۱۳اپ��ل، طال�ان  ۲۰داد. �طور مثال، بتار�ــــخ 
�
ا قاضای �لی��ک در چهار ولسوا� وال�ت نورستان را ج��

  ند � �سته نگهداشته شد ۲۴. این �لی��ک �ا ا� �ذیرفته �شد آنها برای عرضه خدمات 
�
بزر�ان محل در ن��جۀ وساطت و �عدا

�  �لی��ک د�گر را در چهار ولسوا� وال�ت �غالن  �۱۱، طال�ان �ا زور  ۱۲دو�ارە �از شدند. بتار�ــــخ  �س�ند. این �لی��ک �ا در  ن��

 �از شدند. ج��ان �مان �فته مجدد
�
  ا

و�ای پول�س م� افغا�ستان بتار�ــــخ  ، ن�� � در وال�ت زا�ل دو �ارمند شفاخانه را �ه دل�ل تاخ�� در �از  �۵مچنان، �ا ابراز نگرا��

و�ای پول�س م�  ب �لوله مجروح و فرد د�گر مورد لت و کوب ن�� کردن دروازە شفاخانه، مجروح کردند. �� از آنها �ه ��

و�ای پول�س م� افغا�ستان از سالح س�ک در داخل ساختمان [�لی��ک] استفادە کردە و �ک م��ض افغا�ستان قرا ر گرفت. ن��

  را �ه ظن عض��ت �ا طال�ان دستگ�� کردند. فرد مذکور روز �عد و در �� م�انج�گری بزر�ان محل ر�ا شد. 

� المل� صل�ب �خ () و  WHOاپ��ل، طال�ان فعال�ت �ای سازمان ص� جهان ( ۱۱بتار�ــــخ  ) را در �ا� �ICRCمیته ب��

افغا�ستان ممن�ع اعالن کردند که این امر �اعث توقف �م�این وا�س�ناسیون پولیو شد. �یچ �م�این وا�س�ناسیون در ر�ــع دوم 

در  دا�� س�ار وا�س�ناسیون روی دست گرفته �شد �رچند ب�ش از �ک م�لیون طفل از سایر طرق (مانند ت�م �ای  ۲۰۱۹

� مساف��ن س و وا�س�� � شدند. افغا�ستان از جمله چند کشور که کشور را ترک � کردند  حوا� ساحات غ�� قا�ل دس�� ) وا�س��

مورد در سال  ۱۰و  ۲۰۱۸مورد در سال  ۲۱طوری که  اختصاصا وجود دارد محدود در جهان است که و�روس پولیو در آن 

� �ه آنجا�ا �ه دل�ل  یع در ساحا�� گزارش شد که مورد از این وقا )۹( نه �٥ه ث�ت رس�د.  ۲۰۱۹ برای وا�س�ناتور�ا دس��

ی �ای فعال،   مش�ل بود  مش�الت مانند ممنوع�ت توسط عنا� مخالف دولت �ا درگ��
�
  . نوعا

  عنا� مخالف دولت

جروح) شدند م ۱۴۳۷کشته و   ۵۳۱مورد تلفات مل� ( ۱۹۶۸، عنا� مخالف دولت �اعث ۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱از 

�ا�ش چشمگ�� در تلفات مل� نا�� از حمالت   ٦را �شان � د�د.  ۲۰۱۸در سال مشا�ه درصد �ا�ش �س�ت �ه زمان  ۴۳که 

  مواد منفجرە تعب�ه شدەانتحاری و 
�
توسط شاخه خراسان دولت اسال� عراق و شام �اعث �ا�ش در مجم�ع تلفات مخصوصا

  مل� شد. 

�ه درصد را  ۱۱درصد را �ه طال�ان،  ۳۸درصد �ل تلفات مل� را �ه عنا� مخالف دولت �س�ت دادە و از آن جمله،  ۵۲یوناما 

 ف دولت �س�ت داد. عنا� نامعلوم مخال�ه شاخه خراسان دولت اسال� عراق و شام و سه درصد را 

  

                                                           
 مراجعه شود �ه:   ٥

   http://polioeradication.org/polio-today/polio-now/this-week/#weekly-country-updates-as-of-10-july-2019-0 
  مجروح) در شش ماە نخست سال را �ه عنا� مخالف دولت �س�ت داد.  ۲۳۱۶کشته و   ۱۱۴۲مورد تلفات مل� ( ۳۴۵۸، یوناما ۲۰۱۸در سال  ٦
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انتحاری    حمالت �ا استفادە از مواد منفجرە تعب�ه شدە �ه ش�ل انتحاری و غ��

انجام دادند  ۲۰۱۸، عنا� مخالف دولت حمالت �ه مراتب �م�� انتحاری را در مقا�سه �ا سال ۲۰۱۹در ج��ان ن�مه نخست 

 منجر �ه �ا�ش در تلفات افراد مل� نا�� از این تا 
�
�ا انتحاری ، حمالت �۲۰۱۹ت�ک شد. � شش ماە نخست که متناس�ا

مجروح) شد  ۲۴۴کشته و   ۵۹مورد تلفات مل� ( ۳۰۳تعب�ه شدە توسط عنا� مخالف دولت �اعث  ۀاستفادە از مواد منفجر 

حمله انتحاری را انجام دادند که  ۹طال�ان  ٧را �شان � د�د.  ۲۰۱۸درصد �ا�ش �س�ت �ه شش ماە نخست سال  ۷۹که 

 مورد  در حا� که شاخه خراسان دولت اسال� عراق و شام دو  ٨مجروح) شد ۲۲۴کشته و   ۴۴مورد تلفات مل� ( �۲۶۸اعث 

� �م    ٩مجروح) شد.  ۱۹کشته و   ۱۵مورد تلفات مل� ( ۳۴که منجر �ه حمالت ار انجام دادند  چن��

انتحاری �ا را در  در ر�ــع نخست، یوناما �ا��� شدە برعکس ج��ان رو�داد �ای ث�ت  تلفات افراد مل� نا�� از حمالت غ��

ث�ت کرد. �ه رغم آن، یوناما �ا ابراز نگرا�� مالحظه نمود که  ۲۰۱۹استفادە از مواد منفجرە تعب�ه شدە � شش ماە نخست 

قانو�� از مواد منفجرە تعب�ه شد چنانچه ن�ع فشاری توسط عنا� مخالف دولت ادامه داشته  ۀاستفادە �دون تفک�ک و غ��

ب�ش  ١٠مجروح) شدە که ا��� این موارد �ه طال�ان �س�ت دادە شد.  ۱۴۷کشته و   ۵۸مورد تلفات مل� ( ۲۰۵این تا�ت�ک �اعث 

شدند، در حوزە جنوب کشور �ه وق�ع مل� از ن�� از رو�داد�ای مواد منفجرە تعب�ه شدە ن�ع فشاری که �اعث تلفات افراد 

بود �ا مواد  حرکتن، �ک واسطه نقل�ه که �ه سمت ولسوا� دند وال�ت کند�ار در حال جو  ۱۱پیوست. �طور مثال، بتار�ــــخ 

تعب�ه شدە ن�ع فشار که توسط طال�ان در کنار جادە جاسازی شدە بود، برخورد کرد و منجر �ه کشته شدن دو مرد مل�  ۀمنفجر 

� پول�س، مواد منفجرە تعب�ه شدە حاوی . طبق اظهارات مگرد�د بودند،  مذکور  و چهار طفل که سوار بر واسطه نقل�ه سئول��

� بردن وسا�ط زر� �ه �ار گرفته � شود.    مقدار ز�اد مواد انفجاری بود که �ه منظور تخ��ب �ا از ب��

ن�ع فشاری که �ا تماس ق��ا�� فعال � شود، مانند ماین �ای ضد  ۀیوناما �ک�ار د�گر تا��د � ورزد که مواد منفجرە تعب�ه شد

� عضو  ،ل که استفادە از آن �ه اساس کنوا�سیون اوتاوا در مورد ماین �ای ضد پرسونلپرسون ممن�ع � �اشد و افغا�ستان ن��

 �دون تفک�ک عمل 
�
 در ساحات مزدحم مل� ز�ان�ار است ز�را اساسا

�
این کنوا�سیون است، عمل � کند. این ن�ع مواد مشخصا

� افراد مل� �ه �مانگونه شود،  کردە و �مانطور�که توسط �دف نظا� فعال � �اعث فعال شدن این ن�ع مواد � گردند. ن��

 از عنا� مخالف دولت � خوا�د که �ه عنوان �ام �ل�دی برای محافظت به�� افراد مل�، استفادە از 
�
یوناما �ک �ار د�گر ا��دا

  تعب�ه شدە ن�ع فشاری را �الفاصله متوقف نمایند.  ۀتما� مواد منفجر 

  عمدی افراد مل� قرار دان�دف 

� عمدی افراد مل� و تاس�سات مل� �ه شمول �ارمندان دولت، بزر�ان محل، �ارکنان امداد رسان،  یوناما �ه ث�ت �دف قرار گرف��

 ادامه داد. 
�

، مال�ا، ع�ادت�اە �ا و اما�ن فر�ن�   علمای دی��

مجروح) نا�� از حمالت عنا� مخالف  ۶۷۹کشته و   ۳۰۶مورد تلفات مل� ( ۹۸۵، یوناما ۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱از 

 �دف قرار دادند، ث�ت کرد. �رچند این آمار 
�
در سال مشا�ه درصد �ا�ش را در مقا�سه �ا زمان  ۵۱دولت که افراد مل� را عمدا

                                                           
  مجروح) نا�� از حمالت انتحاری و پ�چ�دە را ث�ت کرد.  ۹۸۶کشته و   ۴۲۷مورد تلفات مل� ( ۱۴۱۳، یوناما ۲۰۱۸جون  ۳۰جنوری ا�  ۱از   ٧
 ۱۹۰مورد تلفات مل� ( ۵۶۳حمله انتحاری �ا استفادە از مواد منفجرە تعب�ه شدە را �ه طال�ان �س�ت داد که منجر �ه  ۱۶، یوناما ۲۰۱۸در سال   ٨

  مجروح) شد.  ۳۷۳کشته و 
حمله انتحاری �ا استفادە از مواد منفجرە تعب�ه شدە را �ه شاخه خراسان دولت اسال� عراق و شام �س�ت داد که منجر �ه  ۱۷، یوناما ۲۰۱۸در سال  ٩

  مجروح) شد.  ۵۸۱کشته و   ۲۳۴مورد تلفات مل� ( ۸۱۵
ان تلفات ۳۷این آمار �شان د�ندە  ١٠ � در مقا�سه  ۲۰۱۹افراد مل� نا�� از مواد منفجرە تعب�ه شدە ن�ع فشاری در شش ماە نخست  درصد �ا�ش در م��

  � �اشد.  �۲۰۱۸ا زمان مشا�ه در سال 
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مل� و ب�ش از ن��  درصد �ل تلفات افراد  ۲۶یوناما �ا ابراز نگرا�� مالحظه نمود که این ن�ع حمالت اما �شان � د�د،  ۲۰۱۸

   ١١عنا� مخالف دولت را �شک�ل � د�د.  �ه م�سوب مل�� تلفات 

مختلف �ه شمول مواد منفجرە  ی�ا ک�را �ا استفادە از تا�ت مل� سات�و تاس افراد مل� ینا� مخالف دولت حمالت �االع

ــانجام دادند. بتار  سالح س�ک و �م دس��  ک�و �مچنان شل یانتحار �� و غ یشدە در حمالت انتحار  ه�تعب چاشت  حوا� � ۸ خ�ــ

�ارت  ی�اال سالح س�ک و �م دس��  ه،�شدە در واسطه نقل یجاساز  ۀمنفجر  مواد در �ا�ل، طال�ان حمله را �ا استفادە از  دف�� کون��

ن . د �گرد  گر �تن د ۲۷ ت�و مجروح فرد مل� ۸است، انجام دادند که �اعث کشته شدن  دول�� �� موسسه غ ک�که   شنل�ان��

ن  چی�رچند � �ارت ان�� � نبود، سه �ارمند موسسه ب ان�مشمول ق��ان شنل��ارمند موسسه کون�� ) شامل �CAREاملرنه ( المل� ��

�ه ع�دە گرفته و ادعا  عمو� ی�ا ه�اعالم ر یو سا �� �صفحه ت�  ق�حمله را از ط�  نیا ت�مسئولکشته شد�ان بودند. طال�ان 

ــزنان و مردان را ترو  ان�کردند که موسسه مذکور "اختالط م در امر  را �ارمندان   ر یادارە �ا�ل و سا �� یکرد" و "پرسونل امن  � ج�ــ

   ١٢نمود".  � ی�ا �م�ار  ا�داف غر��  قیتطب

ول از راە دور (ر�موت) که توسط طال�ان  �۲۸ه تار�ــــخ  جون در شهر ای�ک مرکز وال�ت سمن�ان، مواد منفجرە تعب�ه شدە ن�ع کن��

�  ۱۴جمعه منفجر گرد�د، �اعث مجروح�ت  ز ک مسجد در ج��ان نمادر داخل � � سن�� سال شد. طبق  ۸۱ا�  ۱۳فرد مل� ب��

و�ای م� امنی��  را که ءمعلومات منابع، طال�ان مالی [مسجد] و �مچنان عضو شورای علما  در وظ�فه ق�� خود از ن��

  افغا�ستان ستا�ش کردە بود، مورد �دف قرار دادند. 

ان �لند تلفات افراد مل� که در ج��ان ث�ت نام برخالف م � ، گرد�د ث�ت   ۲۰۱۸در سال  برای انتخا�ات �ارلما��  رای د�ند�ان��

 ١٣. نگرد�د. ث�ت  ۲۰۱۹در ج��ان ث�ت نام تق���� برای انتخا�ات ر�است جمهوری در سال  �یچ تلفات مل� مرت�ط �ه انتخا�ات

�ا آنهم، در وال�ت غز�� که ث�ت نام م�مل رای د�ند�ان صورت گرفت، یوناما پنج رو�داد را ث�ت کرد که �مه این رو�داد �ا �ه 

، مواد منفجرە تعب�ه شدە در ح��� �ک مکتب که �ه عنوان مرکز  ۱۹بتار�ــــخ  ١٤طال�ان �س�ت دادە شد.  جون در شهر غز��

�  گرد�د منفجر  ث�ت نام رای د�ند�ان استفادە � شد،  و �اعث مجروح�ت سه پرسونل پول�س م� افغا�ستان که مسئول�ت تام��

امن�ت آن مرکز را �ه عهدە داش�ند، شد. سایر رو�داد�ا شامل تهد�د �ه حمله و اختطاف مسئول �ک مرکز ث�ت نام � شود که 

   ١٥شد. برای چند روز در توق�ف طال�ان قرار داشت و� در اثر وساطت بزر�ان محل ر�ا 

ی �ا سهم ندارند �ه شمول �ارمندان مل� دولت ��چ�اە   دارد یوناما �ک�ار د�گر اظهار �   در درگ��
�
که افراد مل� که مستق�ما

 عنا� مخالف دولت را ترغ�ب � کند تا تع��ف مل� را که در مطا�قت �ا 
�
ند. یوناما ق��ا  قحقوقن�ا�د مورد �دف قرار گ��

� المل�  دوستانه ب�� درخواست خ��ش از عنا� مخالف دولت مب�� بر توقف  �مچنان ، تطبیق نمایند داشته �اشد قرار ���

� فوری حمالت بر افراد و تأس�سات مل�، را    تکرار � کند ن��

 یبرا مل� راما�نیو سا مسکو��  یرا ث�ت کردە است که در آن عنا� مخالف دولت از خانه �ا �ا��  داد ��طور منظم رو  وناما ی

که در آن، �ن�ام   کنند و اما���   و اجرا � یز �خود را برنامه ر  ی�ا ات�که از آن عمل  از جمله �ه عنوان محال��  ،مقاصد نظا�

دارند  ت�کند که آنان م�لف  � یآور  اد �منازعه  ی�ه طرف �ا وناما ی.  ند �� گ  دولت پناە � طرفدار  یو�ا�� �ا ن �� یزم ی�ا ی�� درگ

                                                           
  مجروح) نا�� از حمالت عمدی �االی افراد مل� را ث�ت کرد.  ۱۳۰۴کشته و   ۷۱۱مورد تلفات مل� ( ۲۰۱۵، یوناما ۲۰۱۸جون  ۳۰جنوری ا�  ۱از   ١١
س �۲۰۱۹  ۸ی ج�اد، ندا  ١٢   ). ۲۰۱۹جوالی  �۲۱ــــخ مراجعه: (آخ��ن تار  =https://alemarahenglish.com/?p#45608در: ، قا�ل دس��
، روند ث�ت نام تق����   ١٣ در �ا� افغا�ستان س�تام�� برگزار گردد،  ۲۸برای انتخا�ات ر�است جمهوری که قرار است �ه تار�ــــخ �ه اس�ثنای وال�ت غز��
  جوالی تمد�د شد.  ۸ان ا� �رفته شد و در وال�ت غز�� ث�ت نام �امل رای د�ند گجون روی دست   ۲۹ – ۸از 
، ث�ت نام رای د�ند  ١٤   رد�د. گجوالی ت�م�ل   ۶ان �ک �فته تمد�د شد و �ه تار�ــــخ �در وال�ت غز��
را �االی مرکز  گدر ولسوا� معروف وال�ت کند�ار ث�ت کرد که در آن طال�ان حمالت �م��ن ۲۰۱۹جون  ۳۰یوناما �مچنان �ک رو�داد را �ه تار�ــــخ  ١٥

رفت، چهار عضو گوسا�ط نقل�ه که توسط چهار فرد انتحاری صورت  جاسازی شدە در  ۀرفتند. در ن��جه انفجار مواد منفجر گاداری ولسوا� روی دست  
�م�سیون مستقل انتخا�ات کشته شد. �ک عضو �م�سیون مستقل انتخا�ات �مراە �ا �ک م�سوب پول�س م� اختطاف شدند. تحل�ل یوناما �شان � 

  ین رو�داد �ه عنوان رو�داد مرت�ط �ه انتخا�ات ث�ت �شد. د�د که اعضای �م�سیون مستقل انتخا�ات �دف حمالت و اختطاف نبودە و از این جهت ا
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  ک�اصل تفک
�

دارد که  منازعه را ملزم � یاصل طرف �ا نیکنند؛ ا  ت�خود رعا یمحار�و  ی�ا ات�عمل یو اجرا را �ن�ام آماد�

� ب � و ب ان�و جنگج�  افراد مل� �� جهت مصئون  شوند. اجتناب از استفادە از افراد مل� ل�قا ک�تفک و ا�داف نظا� اما�ن مل� ��

� ا�داف نظا� شود که  د �تا� د �است. �ا ت�م�لف نیاز ا �خ��  ،نظا� ی�ا ات�مختل کردن عمل ا �در برابر حمالت و  ساخ��

� از طرف ��قصور  � طبق حقوق ب ش��ا ت�اصول طرف متقا�ل را از م�لف نیاز ا یو �� منازعه در پ ��  ت��س�ت �ه رعا المل� ��

و�ای طرفدار دولت. کند   و تناسب، معاف ن� اط�احت ک،�اصول تفک   ن��

و�ای طرفدار دولت  ۶۸۰کشته و   ۷۱۷مورد تلفات مل� ( ۱۳۹۷، یوناما ۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱از  مجروح) را �ه ن��

و�ای طرفدار دولت �اعث  �١٦شان � د�د.  ۲۰۱۸مشا�ه در سال درصد افزا�ش را در مقا�سه �ا زمان  �۳۱س�ت داد که  ن��

و�ای م� امنی�� افغا�ستان،  ۱۸درصد �ل تلفات افراد مل� ( ۳۷ � المل�،  ۱۲درصد توسط ن�� و�ای نظا� ب�� درصد توسط ن��

و�ای نامعلوم �ا متعدد طرفدار دول ۲ ت) در ن�مه نخست درصد توسط گروە �ای مسلح طرفدار دولت، و مت�ا�� توسط ن��

و�ای طرفدار دولت در سال  ۲۰۱۹ درصد مجم�ع تلفات افراد مل� شدە بودند.  �۲۰اعث  ۲۰۱۸شدند در حا� که ن��

و�ای   �ه ن��
�
ی �ای زمی�� که اساسا مامور�ت ملل متحد افزا�ش در تلفات افراد مل� نا�� از تا�ت�ک �ای ذ�ل را ث�ت کرد: درگ��

� المل� �س�ت دادە � شود، و عمل�ات م� امنی�� افغا�ستان �س و�ای نظا� ب��  �ه ن��
�
�ت دادە � شود، حمالت �وا�� که اساسا

� در �کت��ا  و�ای شا���  �ه قطعه خاص ر�است امن�ت م�، قطعه محافظت خوست و ن��
�
�س�ت دادە � �ای تال�� که اساسا

 � و�ای شا��� و�ای قطعه خاص، محافظت خوست و ن�� � المل� حما�ت � شوند. توسط ن�� شود؛ ن��   و�ای نظا� ب��

  عمل�ات �ای �وا�� 

ان  ی ا�االت متحدە برای �دف قرار دادن ر��� � ات�� در خالل گزارش �ا مب�� بر افزا�ش حمالت �وا�� �ه عنوان �خ�� از اس��

ا�ط برای توافق س�ا�"، و  طال�ان �� � روند افزا�ش تلفات مل� برخاسته از عمل�ات �ای �وا�� در طول ن�مه نخست  ١٧"تعی��

ادامه �افت. تعداد رو�داد�ای حمالت �وا�� و تلفات مل� نا�� از این تا�ت�ک  �۲۰۱۸س�ت �ه زمان مشا�ه در سال  ۲۰۱۹

� افزا�ش �افت. از  �۲۰۱۹س�ت �ه ر�ــع نخست  ۲۰۱۹در ر�ــع دوم  ، عمل�ات �ای �وا�� �اعث ۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱ن��

مجروح) تلفات اطفال بودند. این  ۶۱کشته و   ۸۹مورد آن ( ۱۵۰مجروح) شد که  ۱۵۶کشته و   ۳۶۳مورد تلفات مل� ( ۵۱۹

�  ۲۰۱۸درصدی در مجم�ع تلفات مل� نا�� از این تا�ت�ک در مقا�سه �ا ن�مه نخست سال  ۳۹افزا�ش  �شان د�ندۀآمار 

� �ا�ش �افت، تعداد افراد مل� کشته شدە در مقا�سه �ا شش ماە نخست �اشد. �رچند تعداد م ، ب�ش از دو ۲۰۱۸جروح��

درصد تلفات مل� برخاسته از عمل�ات  ۸۳ما��ت مرگ�ار این تا�ت�ک را برجسته � سازد. یوناما این آمار برابر افزا�ش �افت که 

� المل�،  و�ای نظا� ب�� و�ای �وا�� افغا�ستان، و  درصد را �ه �۹ای �وا�� را �ه ن�� و�ای  �شتن�� درصد �اق�ماندە را �ه ن��

  نامشخص طرفدار دولت �س�ت داد. 

ان آس�ب �ه افراد مل� در ن��جه عمل�ات �ای �وا�� �ه و�ژە عمل�ات �ا�� که در  خ��ش را  یوناما نگرا��  � در مورد افزا�ش م��

و�ای ـــخ �مچنان ابراز � دارد افغا�ستان انجام � شوند و حمالت �االی تاس�سات مل�،  زمی��  حما�ت از ن�� . �طور مثال، بتار�ـ

� المل� ا�االت  ۱۰:۰۰مارچ حوا� ساعت  ۲۵ و�ای نظا� ب�� شب در ولسوا� �و�� وال�ت �ا�ل، اردوی م� افغا�ستان و ن��

ل مسکو�� �� از فرما، متحدە � ند�ان طال�ان روی دست گرفتند که �اعث ت�ادل آ�ش �ا طال�ان شد. عمل�ات تال�� را �االی م��

و�ا] تقاضای حما�ت �وا�� کردند که منجر �ه کشته شدن پنج فرد مل� (�ه شمول سه زن و �ک ��) و مجروح�ت چهار  [ن��

                                                           
و�ای طرفدار دولت �س�ت داد.  ۶۴۶کشته و   ۴۲۳مورد تلفات مل� ( ۱۰۶۹، یوناما ۲۰۱۸جون  ۳۰جنوری ا�  ۱از  ١٦   مجروح) را �ه ن��
س در: ۲۰۱۹مارچ  ۳۱ –جنوری  ۱ مامور�ت آزادی، ر)،ا�زارش ادارە �ازرس و�ژە ا�االت متحدە برای �ازسازی افغا�ستان (س�گ ١٧   ، قا�ل دس��

https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.pdf  :۲۰۱۹جوالی  ۲۱(آخ��ن تار�ــــخ مراجعه .(  
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طفل را از ط��ق تن (�ه شمول سه زن) شد. مامور�ت حما�ت قاطع اند� �س از وق�ع رو�داد، کشته شدن چهار زن و �ک 

   ١٨اعالم�ه مطبوعا�� �ذیرفتند. 

� المل� حمله �وا�� را انجام دادند که  ۲۳در �ک رو�داد د�گر بتار�ــــخ  و�ای نظا� ب�� � در ولسوا� ش�ب کوە وال�ت فراە، ن��

دول�� مح� بود موضعگفته � شود �دف آن  ە و در حال طال�ان بود و� �اعث کشته شدن دو مرد که �ارمند �ک موسسه غ��

. حمله مذکور �اعث تخ��ب محوطه موسسه مذکور شدە و واسطه نقل�ه م��وط �ه این گرد�د عرضه خدمات بهداش�� بودند،  

� آس�ب رساند.    پروژە را ن��

� عمل�ات �ای �وا�� نما�انگر خطرات احتما� اجرای اینگونه حمالت در مناطق  ان �لند آس�ب �ه افراد مل� نا�� از چن�� � م��

حم مل� �ا �االی خانه �ا �ا سایر تاس�سات مل�، � �اشد. � چند سال اخ�� یوناما �موارە در مورد آمار رو �ه افزا�ش مزد

انه ق�ل از  ی و اقدامات پ�شگ�� ا�ط �دف گ�� تلفات مل� نا�� از حمالت �وا�� ابراز نگرا�� کردە و روی ن�از �ه �ازنگری ��

ی �ه و�ژە �ا توجه �ه احتما � ساختمان �ا ساحهدرگ�� �� که عنا� مخالف دولت در آن حضور دارند، ل حضور افراد مل� در ع��

  تا��د � ورزد. 

و�ای طرفدار دولت � خوا�د تا تالش �ا برای برر� رو�داد �ا�� که ادعای   از ن��
�
تلفات مل� وق�ع یوناما �ک �ار د�گر ا��دا

ک را تق��ت �خش�دە، �ه و�ژە در عمل�ات �ای موجود دارد در آن�ا  ی را روی دست گرفته، و ش�� ارز�ا�� موثر از خسارات درگ��

  افزا�ش �خشند. ، در مورد رو�داد�ا�� که �اعث تلفات افراد مل� شدە از واقعات را  ارت�اط �ا جوامع متاثر 

  تاس�سات تول�د مواد مخدر بر حمالت �وا�� 

ی ا�االت متحدە در مورد جنوب آس�ا در آ�ست  � ات�� ی  �۲۰۱۷س از اعالن اس�� برای عسا�ر ا�االت متحدە و �سه�ل قواعد درگ��

و�ای مذکور �ه �دف قرار دادن  ١٩در افغا�ستان، " عنا� مخالف دولت �ه شمول مرا�ز تول�د مواد مخدر  ن�� "منابع عا�دا��

�س از آن، یوناما تعدادی از حمالت �وا�� �االی تاس�سات  ٢٠. آغاز کردند مس� است) (که �ه گونه عام �ه نام "البراتوار" 

 از طرف شب و در حما�ت از عمل�ات �ای 
ً
مل� را که گفته � شد �ه عنوان البراتوار استفادە � شدند، ث�ت کرد که معموال

، روی دست گرفته � شد.  �   م�ارزە �ا مواد مخدر در زم��

البراتوار �ای پروسس مواد  بر که عمل�ات   نمودند اظهار عسا�ر ا�االت متحدە در افغا�ستان ، ۲۰۱۹ل �س از ر�ــع نخست سا

ە �اە �ای مواد مخدر را متوقف کردە اند.  و�ای ام���ا�� در  �۵ا وجود آن، بتار�ــــخ  ٢١مخدر و ذخ�� � و در ج��ان روز، ن��

"البراتوار" تول�د مواد مخدر گفته � شد، در ولسوا� �کواە  ۶۰افغا�ستان �ک سلسله حمالت �وا�� را عل�ه آنچه که ب�ش از 

� کشاندە و�ای ام���ا��  وال�ت فراە روی دست گرفتند که این عمل�ات �ه ولسوا� دالرام وال�ت ن�مروز ن�� شد. طبق معلومات ن��

و�ا، تمام  ول و ادارە � شد و �ه �اور این ن�� � را که توسط طال�ان کن�� و�ا البراتوار �ای میتام فیتام�� در افغا�ستان، این ن��

                                                           
س در: ۲۰۱۹مارچ  ۲۶مراجعه شود �ه گزارش طل�ع نیوز،   ١٨ killed-civilians-http://prod.tolonews.com/afghanistan/five-، قا�ل دس��

afghan-forces-operation-surobi   :۲۰۱۹جوالی  ۲۱(آخ��ن تار�ــــخ مراجعه .( 
س در: ۲۰۱۹جون  ۶مراجعه شود �ه گزارش نی��ارک تا�مز،  ١٩ /attisworld/asia/m/2017/10/06https://www.nytimes.com-، قا�ل دس��

afghanistan-rules-of-engagement.html    :۲۰۱۹جوالی  ۲۱(آخ��ن تار�ــــخ مراجعه .(  
س در: ۲۰۱۷نوام��  ۲۰گزارش مطبوعا�� وزارت دفاع ا�االت متحدە،  ٢٠ ، قا�ل دس��

https://dod.defense.gov/News/Transcripts/Transcript-View/Article/1377753/department-of-defense-press-briefing-
by-general-nicholson-via-teleconference-fr/  :۲۰۱۹جوالی  ۱۶(آخ��ن تار�ــــخ مراجعه .(  

س در: ۲۰۱۹مارچ  ۳۱ –جنوری  ۱گزارش ادارە �ازرس و�ژە ا�االت متحدە برای �ازسازی افغا�ستان (س�گر)، مامور�ت آزادی،  ٢١ ، قا�ل دس��
https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.pdf  ۲۰۱۹جوالی  ۲۱تار�ــــخ مراجعه: (آخ��ن .(  
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 � و�ای ام���ا�� در افغا�ستان چن�� برر� کردند  پرسونل این البراتوار �ا جنگج��ان طالب بودند، را مورد �دف قرار دادند. ن��

  که این عمل�ات �اعث �یچ تلفات مل� �شدە است. 

ان �لند تلفات افراد مل� نا�� از این عمل�ات � امون م�� �از د�د ساحوی از یوناما  . در�افت کرد  ،یوناما گزارش �ای متعدد را پ��

ول طال�ان قرار دارد، ولسوا�  . یوناما در نظر دارد  برر�تحت ن رو�داد تلفات مل� نا�� از ای و  انجام داد �کوا که تحت کن��

  دارد تا گزارش جدا�انه را در مورد این رو�داد �ه ��� برساند. 

  عمل�ات �ای تال�� 

مجروح) نا�� از عمل�ات �ای تال�� را ث�ت  ۵۹کشته و   ۱۵۹مورد تلفات مل� ( ۲۱۸، یوناما ۲۰۱۹جون  ۳۰جنوری ا�  ۱از 

درصد  ۷۹این آمار �شان د�ندە  ٢٢توسط قطعه خاص ر�است امن�ت م� صورت گرفت. کرد که ب�ش از ن�م این رو�داد�ا 

مجروح) را  ۲۳کشته و   ۹۹مورد تلفات مل� ( �۱۲۲ �اشد که � آن یوناما  ۲۰۱۸افزا�ش در مقا�سه �ا ن�مه نخست سال 

  . ث�ت کرد 

ان روز  � امون م�� افزون تلفات مل� در ج��ان عمل�ات �ای تال�� �ه و�ژە  یوناما نگرا�� فزایندە خود را در گزارش �ای اخ�� پ��

� روی دست گرفته �  و�ای شا��� و�ای محافظت خوست و ن�� عمل�ات �ا�� که توسط قطعه خاص ر�است امن�ت م�، ن��

سط ، یوناما �ه ث�ت تلفات مل� نا�� از عمل�ات �ای تال�� در وال�ت �کت��ا که تو ۲۰۱۹، ابراز کردە است. در سال ند شو 

و�ای مسلح طرفدار دولت   و�ای ن�� و�ا تحت حما�ت ن�� " اجرا � گردد و گفته � شود که این ن�� � و�ای شا��� که تحت نام "ن��

  ا�االت متحدە قرار دارند، آغاز کردە است. 

و�ا اجرا � شود، �اعث تلفات خ�� ب�ش�� افراد مل � و �مچنان یوناما مالحظه نمود که عمل�ات �ای تال�� که توسط این ن��

و�ای اردوی م� افغا�ستان روی دست گرفته �  ان �لندتر کشتار در مقا�سه �ا عمل�ات �ا�� � شود که توسط ن�� � منجر �ه م��

� ث�ت کرد که شامل قتل  و�ا را ن�� ی توسط این ن�� شود. عالوە بر افزا�ش تلفات افراد مل�، یوناما موارد جدی تخ� حقوق ���

درفتاری، توق�ف خود�انه، آس�ب عمدی �ه جا�داد�ا، و سایر موارد تخ� � شود. �طور مثال، در �ای عمد، شکنجه و �

� المل� عمل�ات تال�� را �االی  ۲۲�۲۳شب  و�ای نظا� ب�� و�ای قطعه خاص ر�است امن�ت م� �ا �م�اری ن�� وری، ن�� ف��

داد وال�ت م�دان وردک و�ای  مواضع طال�ان در چندین ق��ه ولسوا� دا�م�� روی دست گرفتند. در ج��ان این عمل�ات، ن��

و�ا �ک  و اطفال و اقارب شان را از شو�ر و خانم زمی�� از مواد انفجاری برای تخ��ب دروازە �ای منازل استفادە کردند. این ن��

ون کردند، چشمان  ل �مسشو�ر اطاق �ای شان ب�� � ا�ه انتقال دادند. و �� جوا�ش را �س�ند و سایر اعضای خانوادە را �ه م��

ب �لوله در گرا  و�ای قطعه خاص ر�است امن�ت م� �ه �� خانه �ه قتل رس�د و �� مذکور توق�ف و ج �در خانوادە توسط ن��

  �ه �ا�ل منتقل شد. در ج��ان این عمل�ات، �ک مرد مل� د�گر در �مان ق��ه و در خانه اش �ه قتل رس�د. 

 اظهار � دارد که 
�
ک یوناما تکرارا ی �ا ندارند توسط �ر   ۳مادە مش�� کنوا�سیون �ای ژنیو، کشتار افرادی که سهم فعال در درگ��

 ممن�ع قرار دادە و را در �ر زمان و م�ان  ،جناح درگ�� 
�
 این عمل �احتا

�
 محسوب شود. یوناما �مچنان مجددا

�
ممکن جرم جن�

� المل�، قتل غ  محسوب � شود. کشور �ا م�لف تا��د � ورزد که �ه اساس قانون حقوق ��� ب��
�

قانو�� افراد نقض حق زند� ��

                                                           
مورد  ۳۹مجروح) شد. یوناما  ۳۶کشته و   ۷۹ (مورد تلفات مل� ۱۱۵، قطعه خاص ر�است امن�ت م� �اعث ۲۰۱۹در ج��ان شش ماە نخست  ٢٢

؛  � و�ای شا��� و�ای محافظت خوست و ن��  کشته) نا�� از عمل�ات �ای تال�� را �ه مل�شه �ای طرفدار دولت مانند ن��
�
مورد  ۲۵تلفات مل� (تماما

و�ای نظا�  مجروح) را �ه عمل�ات �ای تال�� توسط اردوی م� افغا�ستان؛ چهار  ۱۳کشته و   ۱۲تلفات مل� (  مجروح) را �ه ن��
�
مورد تلفات مل� (تماما

و�ای مختلف طرفدار دولت �س�ت داد.   �ه ن��
�
�ا � المل�؛ و مت�ا�� را مش��   ب��
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  قوۀ �س�ند تا استفادە از 
�

 حق زند�
ً
ا�� که احتماال و�ای شان را در چارچوب فعال�ت �ای تنف�ذ قانون و �� مرگ�ار توسط ن��

ی مسلحانه نقض شدە است، مورد تحقیق و برر� قرار د�ند.     ٢٣در ج��ان درگ��

 
ً
� �ه کرات انجام شدە است، یوناما از مقامات افغا�ستان � خوا�د تا تمام گروە �ای مسلح و مل�شه �ا �ه �مانطور�که ق�ال ن��

� را �دون تاخ�� خلع سالح و منحل نمودە �ا �س از ارز�ا�� دقیق سوابق  و�ای شا��� و�ای محافظت خوست و ن�� شمول ن��

و�ای م� امنی�� افغ  شامل چو�ات ن��
�
ا�ستان سازد؛ شفاف�ت و �اسخگو�� در برابر عمل�ات �ا�� قطعات شان، آن�ا را رسما

خاص ر�است امن�ت م� که خارج از سلسله مراتب رس� دولت قرار دارند، را افزا�ش �خشد؛ و �ر ن�ع ادعا �ای نقض حقوق 

، مورد تحقیق قر  � المل� را �ه منظور حصول اطمینان از �اسخگو�� دوستانه ب�� ی و نقض قانون ���   ار د�د. ���

 

  

سو، یوناما �طور س�ستمات�ک تلفات افراد مل� م�سوب �ه طرف �ای منازعه مسلحانه در افغا�ستان را �ه این  ۲۰۰۹از سال 

�ا استفادە از �ک روش منظم که ام�ان تحل�ل و گزارشد� سال �ه سال تلفات مل� را م�� سازد، مس�ند سازی نمودە است. 

� المل� ��� دوستانه اساس �ار یونا ما در راستای محافظت از افراد مل� را �شک�ل � د�د و روش اصول مندرج در حقوق ب��

ی عا� سازمان ملل  �ن روش �ای عم�، مشورە و ر�نما�� �ا�� دف�� �م�ش�� یوناما در ث�ت موارد تلفات مل�، استوار بر به��

                                                           
ـــخ گاصول ملل متحد در مورد جلو  ۱۷و  ۱۰، �۹ه فقرە �ای  ٢٣ ، خود�انه و صحرا�� که �ه تار�ـ ی و تحقیق موثر اعدام �ای فراقانو�� ��۲۴  �۱۹۸۹ 
شورای اقتصادی و اجتما� تص��ب شد، مراجعه شود. �مچنان �ه قطعنامه �ای شورای امن�ت و مجمع عمو�  ۶۵�۱۹۸۹سط قطعنامه شمارە تو 

امون  � المل� را رعا�ت نمایند، مراجعه گداخ� که در آنها از تمام طرف �ای در  منازعات مسلحانهملل متحد پ�� ی خواسته شدە تا قانون حقوق ��� ب�� ��
  ود. ش

و�ای م� امنی�� افغا�ستان   درصد ۱۸: ن��
 مورد تلفات مل�  ۶۸۵

)مجروح ۴۲۲کشته و   ۲۶۳(

� المل� و�ای نظا� ب��   درصد ۱۲: ن��
 مورد تلفات مل� ۴۵۷

)مجروح ۱۴۳کشته و   ۳۱۴(

دار گروە �ای مسلح طرف
  درصد ۲: دولت

 مورد تلفات مل� ۹۱
)مجروح ۳۹کشته و   ۵۲

و�ای نامشخص �ا متعدد طرفدار دولت   درصد ۴: ن��
مورد تلفات مل� ۱۶۴

)مجروح ۷۶کشته و   ۸۸(

  درصد ۳۸: طال�ان
 مورد تلفات مل� ۱۴۳۷

)مجروح ۱۰۱۴کشته و   ۴۲۳(

 ۱۱: داعش/شاخه خراسان دولت اسال� 
  درصد

 مورد تلفات مل� ۴۲۳
)مجروح ۳۳۴کشته و   ۸۹(

  درصد ۳: عنا� نامعلوم مخالف دولت
 مورد تلفات مل� ۱۰۸

)مجروح ۸۹کشته و   ۱۹(

  درصد ۱۲: ت�ادله آ�ش و سایر تا�ت�ک �ا
 مورد تلفات مل� ۴۴۷

)مجروح ۳۲۹کشته و   ۱۱۸(

 ی منازعۀ مسلحانهطرف �اتوسط تلفات افراد مل� 
۲۰۱۹جنوری تا جون 
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� الم . شد � �ا) OHCHRمتحد برای حقوق ��� ( ل� صورت گرفته وجود تلفات مل� �ه مع�� آن ن�ست که نقض حقوق ب��

� المل� بودە و�ا �ازتاب د�ندە اعمال ز�ان�ار برای مردمان  است �رچند شمار �لند تلفات مل� � تواند ب�انگر نقض حقوق ب��

� منازعه مسلحانه در تماس � �اشد تا معلومات �ا�� راجع �ه تلفات مل� جمع آوری نما�د و در  .مل� �اشد یوناما �ا طرف��

ی تلفات مل�، تفس�� حقوق �ن�ام تحل�ل و  اقعات تلفات مل� این معلومات را در نظر دارد. یوناما از تفاوت روشها برای پ�گ��

� المل� و منابع در�افت اطالعات که در ارائه آمار�ای متفاوت تلفات مل� �ه ش�� از اش�ال دخ�ل اند، مطلع  دوستانه ب�� ���

ک �ا�ش تلف � منازعۀ مسلحانهگفتگو ، یوناما متعهد �ه  استات مل� � �اشد. از آنجائ�که �دف مش�� �ه منظور  �ا طرف��

  �٢٤ �اشد.  محافظت به�� افراد مل�،

  
 

                                                           
، مراجعه نمای�د. گزارش مذکور در iiو  iیوناما راجع �ه تلفات مل� صفحات  ٢٠١٨برای معلومات ب�ش�� راجع �ه میتودولوژی، �ه گزارش سال   ٢٤

س است  https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reportsاینجا قا�ل دس��

  


