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در اثر حمله  6102جوالی سال  62قربانیانِ آماده می گردد که به تاریخ قبرهای که در تصویر مشاهده می کنید برای 

انتحاری کشته شده اند. حمله کننده انتحاری تظاهرات صلح آمیز قربانیان را در چهار راهی دهمزنگِ کابل مورد 

ه که در آن افراد به این طرف این حمله مرگبار ترین حمله ی ناشی از منازعات مسلحانه بود 6110حمله قرار داد. از 

 58ملکی به شدت آسیب دیده و توسط یوناما به ثبت رسیده است. بر اساس یافته های یوناما در این حمله در حدود 

فرد ملکی که اکثریت از قوم هزاره و اقلیت شیعه مذهبِ مسلمان بودند،  302فرد ملکی کشته شده و به تعداد 

 ی والیت خراسان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.مجروح گردیدند. داعش یا همان دولتی اسالم

 عکس پُشت جلد توسط رحمت علی زاده از شینهوا گرفته شده است
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 زارشگ ی خالصه

ی ما شدند. شوهرم تصمیم گرفت که ما باید قریه را قبل از طالبان یک روز قبل از ماه مبارک رمضان داخل قریه"

منطقه ما حمله کنند، ترک نماییم. از آنجائیکه من هفت روز پیش یک  در نیروهای اردوی ملینکه طالبان باالی آ

، ما در آنجا باقی مانده بودیم. شوهرم، مکودک به دنیا آورده بودم و چنان سخت بیمار بودم که قادر به راه رفتن نبود

ار در حرکت شدیم. هنگامیکه ما به ی همجومادر شوهرم )خشویم(، سه کودکم، طفل نوزادم و من به سوی قریه

ی شوهرم در حرکت بودیم، یک مرمی هاوان در نزدیکی ما اصابت کرد. من و مادر شوهرم به طرف سه چرخه

زمین افتادیم و زخمی شدیم و طفل نوزادم که پارچه )چره( در سینه اش اصابت کرده بود، پس از چند لحظه در 

 ".0گذشت

در جریان درگیری زمینی که باعث از بین رفتن دو فرد ملکی به شمول یک طفل قربانی شلیک یک مرمی هاوان 

به وقوع  جون 3در ولسوالی باال بلوک والیت فراه شد؛ این اتفاق به تاریخ  6نوزاد و مجروحیت دو فرد ملکی دیگر

 2.پیوست

منجر این درگیری ها چنانچه  ،شدهتلفات سنگین در افغانستان باعث  6102در سال  منازعات خشونت های ناشی از 

که یوناما آغاز به ثبت سیتماتیک تلفات افراد ملکی  611۲پس از سال  ،تلفات افراد ملکیبه ثبت بلند ترین آمار 

درگیری های  در نتیجه . گردیده است ظت افراد ملکیفحاشده و در کل باعث وخامت وضعیت منموده است، 

 ،ی که باید از خطر جنگ مصئون می بودند نیز به میدان جنگ تبدیل شدندزمینی طوالنی، پناهگاه های افراد ملک

چنانچه  حمالت انتحاری در مساجد و حمالت هدفمند علیه مراکز ولسوالی ها، بازارها و منازل رهایشی صورت 

 گرفته و از مکاتب و شفاخانه ها به مقاصد نظامی استفاده به عمل آمده است. 

                                                           

 .6102جون  03 ی تلیفونی یوناما با قربانی، شهر فراه،مصاحبه 0 

های غیرمستقیم )مقوس( و یا طالبان و نیروهای امنیتی افغان برای چندین روز طول کشید؛ استفاده هر دو جانب از سالح درگیری میان  6 

 سالح های انفجاری باعث گیر ماندن افراد ملکی در داخل خانه های شان شد.

ئولیت این حمله را از طریق یک اعالمیه در ویب سایت پشتو شان  به عهده گرفتند ولی مسئولیت مس 6102جون  8لبان به تاریخ اط 2 

در ویب ذیل قابل دسترس بود:  6102دسامبر  8ه برای آخرین بار به تاریخ تلفات افراد ملکی را نپذیرفتند. به این اعالمی
http://alemara1.org/?p=53236 

 

http://alemara1.org/?p=53236
http://alemara1.org/?p=53236


 مسلحانه در افغانستان های در مورد محافظت افراد ملکی در جنگ 6102ی  گزارش ساالنه
 

6 
 

 

( را به ثبت رسانیده مجروح 2۲61 کشته و 23۲5تلفات افراد ملکی )مورد  00305  یونامادسامبر،  20جنوری الی  0از 

  ،آماردهد. این  و شش درصد افزایش در مجروحیت افراد ملکی را نشان می کشته ها است که دو درصد کاهش در 

بدینسو،  611۲. از سال 3دهد نشان میرا  6108ه با سال با مقایسدر  در مجموع تلفات افراد ملکی  سه درصد افزایش

فرد ملکی دیگر 38232   را گرفته و باعث مجروحیتفرد ملکی  63530 درگیری های مسلحانه در افغانستان جان

 است. شده 

درگیری های زمینی، حمالت انتحاری و حمالت ناشی از تلفات افراد ملکی ی آمار بی پیشینه  6102 در سالیوناما 

 حمالت از برخاسته و همچنان بلندترین رقم تلفات افراد ملکی  جنگ باقیمانده ازمنفجر ناشده ی پیچیده و مواد  

و مجروحیت افراد ملکی از اثر این تاکتیک ها باعث کشته  افزایش در 8.ه استثبت کرد را 611۲پس از سال  هوایی

تعبیه شده منفجره یش در مجموع تلفات افراد ملکی گردیده در حالیکه تلفات افراد ملکی از اثر مواد سه درصد افزا

 است.کرده و قتل های هدفمند و عمدی کاهش پیدا 

در مناطق حکومت به ویژه های طرفدار  عناصر ضد دولت و نیرومیان درگیری های زمینی ، 6108 مانند سال

افراد ملکی بوده و به تعقیب آن تلفات ، عامل بیشترین که افراد ملکی بیشتر رفت و آمد دارند یمسکونی و مناطق

                                                           

 0به صفحه . مجروح( را ثبت کرده بود  232۲کشته و  2828مورد تلفات افراد ملکی ) 00123در مجموع  6108یوناما در سال  3 

 یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه مراجعه شود.  )6108گزارش ساالنه )

 .بود رسانده ثبت به هوایی حمالت نتیجه در را زخمی 623 و کشته 255 شمول به  ملکی افراد تلفات 266 تعداد یوناما 611۲ سال در  8
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سایر عومل عمده تلفات افراد و قتل های هدفمند و عمدی  ،حمالت انتحاری و پیچیده، تعبیه شدهمنفجره مواد 

 . 2ملکی می باشد

مورد تلفات اطفال  2806 است. یونامامتاثر کرده  ارا شدیدکودکان افغانستان  6102های مسلحانه در سال درگیری 

تلفات بیشترین رقم و  6108افزایش نسبت به سال درصد  63ثبت کرد که این رقم ( را مجروح 685۲کشته و  ۲62)

. افزایش نامتناسب تلفات 5، نشان می دهد2ثبت کردهتوسط یوناما  که بدینسو 611۲از سال  ،رایک سال اطفال طی 

منفجر ناشده مواد  اثر  ازافراد ملکی تلفات درصدی  22 ناشی از افزایش در افغانستان عمدتاً 6102 درسال اطفال

 . تشکیل می دهندکودکان این تلفات را که اکثر  ،می باشد باقیمانده از جنگ

درصد کاهش  دورا ثبت کرد که این رقم ( مجروح 522کشته و  230زنان )مورد تلفات  0605، یوناما 6102 در سال

 2میالدی  6108نسبت به سال زمینی درگیری های از برخاسته . تلفات زنان ۲نشان می دهد 6108 سالبا مقایسه را در 

عدلی و های  است. قابل نگرانی است که عناصر ضد دولت به مجازات زنان از طریق ساختاردرصد افزایش یافته 

 ند.ه اموازی ادامه دادقضایی 

 
                                                           

 ( یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه مراجعه شود. 6108گزارش ساالنه )به  2 

  .است کرده آغاز 611۲ سال از را ملکی افراد تلفات سیستماتیک ثبت یوناما   2

 مجروح( را ثبت کرده بود.  6013کشته و  222مورد تلفات اطفال )6531، یوناما 6108در سال  5 

 مجروح( را ثبت کرد. ۲02کشته و  223مورد تلفات افراد ملکی ) 0632، یوناما 6108 دسامبر 20جنوری الی  0از  ۲ 
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مسلحانه درگیری های است. یافته افغانستان )از هشت زون( افزایش زون  در پنج ، 6102تلفات افراد ملکی در سال 

مجروح( در  0۲22کشته و  0182مورد تلفات افراد ملکی ) 6۲5۲ به تعدادچنانچه بیشتر زون جنوب را متاثر نموده 

تلفات بلند رقم  دومین   .01نشان میدهد 6108 با ساله در مقایسدرصد افزایش را  02آن به ثبت رسیده که این رقم 

کشته و  823مورد تلفات افراد ملکی ) 6235 به طوری که این رقم  است.  رسیدهبه ثبت در زون مرکز افرادملکی 

اساسا ناشی از  نشان می دهد؛ این افزایش 6108سال با درصد افزایش را در مقایسه  23مجروح( میرسد که  0503

. هر چند زون های شمالشرق و شرق شاهد کاهش در تلفات 00انتحاری و پیچیده در شهر کابل می باشدحمالت 

 مورد08۲8 افراد ملکی بودند، این دو زون آمار قابل توجهی از تلفات افراد ملکی را به ثبت رسانیدند طوری که 

 555کشته و  256فات افراد ملکی )تلمورد  0621 ( در زون شرق ومجروح 0026کشته و  322تلفات افراد ملکی ) 

( مجروح ۲25کشته و  253ملکی )افراد تلفات مورد  0226 . یوناما06( در زون شمالشرق به ثبت رسیده استمجروح

تلفات مورد  522، 03( را در جنوب شرقمجروح 822کشته و  231تلفات افراد ملکی ) مورد ۲12، 02را در زون شمال

                                                           

مجروح( را در زون جنوبی افغانستان که شامل والیات  0282کشته و  ۲12مورد تلفات افراد ملکی ) 688۲، یوناما 6108در سال  01 

 گان و زابل است، به ثبت رسانید.  هلمند، کندهار، نیمروز، ارز

 مرکز تعریف کرده است. زون اما والیات کابل، کاپیسا، لوگر، میدان وردک، پروان و پنجشیر را به عنوان  یون 00 

به عنوان حوزه شمال شرق تعریف کرده است. در حوزه شرق که والیات کنر،  رایوناما والیات بدخشان، بغالن، تخار و کندز  06 

سه درصد کاهش یافته چنانچه که یوناما در سال  6108در مقایسه با سال  افراد ملکی لغمان، ننگرهار و نورستان را شامل می شود، تلفات

  مجروح( را در این حوزه ثبت کرده بود.  0022کشته و  353مورد تلفات افراد ملکی ) 0232به تعداد  6108

تلفات افراد ملکی در حوزه ده است. سمنگان و سر پل را به عنوان حوزه شمال تعریف کریوناما والیات بلخ، فاریاب، جوزجان،  02 

مورد تلفات افراد ملکی  526میالدی  6108درصد افزایش یافته چنانچه که یوناما در سال  85میالدی  6108شمال در مقایسه با سال 

 مجروح( را ثبت کرده بود.  823کشته و  6۲5)

شرق تعریف کرده است. تلفات افراد ملکی در این حوزه در  یوناما والیات غزنی، خوست، پکتیا و پکتیکا را به عنوان حوزه جنوب 03 

کشته  803مورد تلفات افراد ملکی ) 0321میالدی  6108درصد کاهش یافته چنانچه که یوناما در سال  2۲میالدی  6108مقایسه با سال 

 مجروح( را ثبت کرده بود.  ۲82و 
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( مجروح ۲1کشته و  68ملکی )افراد تلفات  مورد 008 و، 08( را در زون غربمجروح 3۲6کشته و  233افراد ملکی )

 است. کرده ثبت  02مرکزی مناطق مرتفعرا در 

بین المللی با عدم احترام به حقوق بشر و حقوق  بشردوستانه همراه تشدید جنگ های زمینی و ناامنی های کلی 

گردیده افراد ملکی از منجر به بدتر شدن کلی حفاظت  توسط طرفین درگیر در جنگ به خصوص عناصر ضد دولت

برعالوه ی تعداد غیر قابل قبول کشته ومجروحین افراد  که با عدم پاسخگویی، به صورت فراگیر تقویت یافته است. 

بیجاشدگان ناشی از جنگ همراه با از دست دادن معیشت و ملکیت شان  میزان بلند شاهد ثبت  6102ملکی، سال 

 دسترسی محدود آنها به مراکز صحی و معارف، بوده است.      وهمچنان

گران جدی به رویکرد های نتوجه  افراد ملکی در منازعات مسلحانه ( در مورد محافظت 6102ساالنه )ارش زگ

به شمول تاثیرات مخرب و ویرانگر درگیری های زمینی باالی افرادملکی، حمالت روز افزون عمدی انتحاری کننده 

و پیچیده علیه افراد ملکی، اثرات زیانبار استفاده مداوم از مواد منفجره تعبیه شده باالی افراد ملکی، و پیآمد های 

. این گزارش همچنان دارد اطق ملکی باالی کودکان در من مواد منفجر ناشده باقی مانده از جنگ جدی موجودیت 

 یرد. می گ بررسی نیز به  و عقیده را تاثیرات جنگ  بر آزادی بیان و آزادی مذهب 

 

 مسوولیت تسابان

به نیروهای درصد را  63 و 02طالبان(عمدتا ) عناصر ضد دولترا به تلفات افراد ملکی در صد از  20یوناما مسوولیت 

درصد به نیروهای  6درصد به ملیشه های طرفدار دولت و  6، افغانملی درصد به نیروهای امنیتی  61طرفدار دولت )

                                                           

وزه غرب تعریف کرده است. تلفات افراد ملکی در این حوزه در مقایسه با یوناما والیت بادغیس، فراه، غور و هرات را به عنوان ح 08 

 308کشته و  655مورد تلفات افراد ملکی ) 212میالدی  6108درصد افزایش یافته چنانچه که یوناما در سال  0۲میالدی  6108سال 

 مجروح( را ثبت کرده بود. 
 6108از والیات بامیان و دایکندی به نام مناطق مرتفع مرکزی یاد می کند. تلفات افراد ملکی در این حوزه در مقایسه با سال یوناما  02

 مجروح( را ثبت کرده بود.  65کشته و  21مورد تلفات افراد ملکی ) 85یوناما  6108درصد افزایش یافته چنانچه که در سال  ۲5میالدی 

گروه های مخالف دولت افغانستان یا نیرو های مسلحانه یا  ل تمام افراد و گروه های مسلح دخیل در درگیریعناصر ضد دولت شام 02 

و همچنان افراد و گروه های مسلح غیر دولتی می  "طالبان"ی چون یهای نظامی بین المللی می شود. این عناصر دربرگیرنده گروه ها

مل گروه های مختلف به شمول شبکه حقانی، تحریک اسالمی ازبکستان، جنبش جهاد گردد که در درگیری ها سهم مستقیم داشته و شا
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های زمینی درگیری به را درصد تلفات افراد ملکی  01مسوولیت؛ همچنان این نهاد ه استنسبت داد 05بین المللی(

زیرا نسبت دادن تلفات افراد ملکی ناشی از این  ه است،نسبت داد  0۲میان عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت

ممکن نبود. مسوولیت پنج درصد باقیمانده تلفات افراد ملکی به هیچ یک از طرفین  61تاکتیک به یک طرف مشخص

  60.می باشند مواد منفجر ناشده باقیمانده از جنگ درگیر نسبت داده نشد زیرا این تلفات عمدتاً ناشی از 

                                                                                                                                                                                           

خراسان و سایر گروه های مسلح و ملیشه می شوند که در پی والیت / حکومت اسالمی "داعش"اسالمی، لشکر طیبه، جیش محمد و 

گردد که به نمایندگی از یکی از طرفین درگیر اهداف سیاسی، ایدیولوژیکی یا اقتصادی بوده و نیز شامل گروه های مسلح جنائی می 

 مستقیماً در جنگ های مسلحانه سهیم هستند. 

شامل نیرو های امنیتی دولت افغانستان و سایر نیرو ها و گروه های که در عملیات های نظامی و  "نیرو های طرفدار دولتاصطالح  05 

شبه نظامی ضد شورشی فعالیت می کنند و به گونه مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترول دولت افغانستان می باشند، می گردد. این نیرو ها 

، پولیس سرحدی، امنیت ملی و پولیس محلی که در چوکات تشکیل دولت افغانستان هستند، بوده ولی شامل اردوی ملی، پولیس ملی

محدود به اینها نمی باشد. گروه های مسلح طرفدار حکومت و ملیشه ها که هیچ اساس در قانون افغانستان ندارند و در چوکات نظام 

طالح شده و این عبارت نیرو های نظامی بین المللی و سایر نیرو های استخباراتی قانونی افغانستان نیز فعالیت نمی کنند نیز شامل این اص

 مراجعه شود.  "اصطالحات"امنیتی خارجی را نیز در بر می گیرد. برای معلومات بیشتر به بخش 

رو های طرفدار به نیگیری های زمینی مجروح( که در جریان در 06۲0کشته و  356مورد تلفات افراد ملکی ) 0222از مجموع  0۲ 

مورد  028مجروح( را به نیرو های اردوی ملی افغان،  238کشته و  683مورد تلفات افراد ملکی ) 5۲۲، یوناما حکومت نسبت داده شد

مجروح( را به  58کشته و  05مورد تلفات افراد ملکی ) 012مجروح( را به نیرو های پولیس ملی و  ۲2کشته و  36تلفات افرد ملکی )

کشته( شد و  2فرد ملکی ) 2گیری زمینی نیز می شود که منجر به تلفات ی طرفدار دولت نسبت داد. این ارقام شامل دو مورد درملیشه ها

 مسوولیت آن به نیرو های نظامی بین المللی نسبت داده شد. 

 به را( مجروح 00 و کشته شش –مورد تلفات افراد ملکی  02درصد از تلفات افراد ملکی ) 0یوناما مسوولیت کمتر از یک چهارم  61 

 . داد نسبت افغانستان به پاکستان از هاوان شلیک

 شامل مواد منفجر ناشده و مواد منفجره متروک می شود.  "مواد منفجره باقی مانده از جنگ  " 60 
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 )دولت اسالمی والیت خراسان(  داعش عناصر ضد دولت و

درصد کل تلفات افراد ملکی  ازطریق حمالتی که زندگی غیرنظامیان را  20عناصر ضد دولت باعث  6102در سال 

 در مناطق مزدحم، گردیده اند.  قابل تشخیص  مواد انفجاری تعبیه شده بصورت غیر به شمول انفجار ،نادیده گرفتند

زخمی( را به عناصر ضد دولت  3522کشته و  6020فرد ملکی ) 2۲۲3دسمبر، یوناما تلفات  20 الیاول جنوری  از

این افزایش اندک میتواند ناشی از  66دو درصد افزایش را نشان میدهد. 6108نسبت داده است که در مقایسه با سال 

در تلفات افراد ملکی از اثر  افزایش تلفات افراد ملکی به سبب حمالت انتحاری و حمالت پیچیده با وجود کاهش

 مواد انفجاری تعبیه شده و قتل های عمدی، باشد. 

، 6102زخمی( نسبت داده شده به عناصر ضد دولت در سال  3522کشته و  6020فرد ملکی ) 2۲۲3ازمجموع تلفات 

مورد تلفات ملکی  5۲۲ 62؛ه استزخمی( را به طالبان نسبت داد 2228کشته و  0205فرد ملکی ) 3۲82یوناما تلفات  

 502کشته و  652مورد تلفات ملکی )01۲۲زخمی( را به داعش/ دولت اسالمی والیت خراسان؛   2۲1کشته و  61۲)

                                                           
مراجعه  6108دولت نسبت داد. به گزارش سالیانه یوناما در مورد محافظت افراد ملکی سال  زخمی( را به عناصر ضد 3،832کشته و  6،263فرد ملکی ) 2،520،  یوناما تلفات ثبت شده ی 6108در سال  66

 .3نماید. ص 
گردیده است،  زخمی( را به طالبان نسبت داد..این ارقام شامل حمالت ادعا شده و ادعا ناشده ی طالبان که باعث تلفات ملکی 6،802کشته و  0،823فرد ملکی ) 3،181، یوناما تلفات 6108در سال  62

 میباشد.

نیروهای مخالف دولت

20%

نیروهای طرفدار دولت

63%

تلفات ناشی از حنگ های  

ی و زمینی بین نیروهای دولت

مخالفین دولت که به هردو

طرف نسبت داده شده است

01%

سایر

8%

کشته شدگان و مجروحیِن افراد ملکی توسط طرف های درگیر در منازعه از 
2016جنوری تا دسمبر 
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زخمی( را به عناصر ناشناخته ضد دولت که هیچ کس بطور علنی مسئولیت آنرا بدوش نگرفت ویا نسبت دادن آن به 

  63.یک گروه مشخص امکان نداشت، نسبت داده است

نزدیک به ده برابر   6108در مقایسه با سال  رقم تلفات افراد ملکی توسط داعش/شاخه خراسان،، 6102در سال 

ثبت را داعش  توسط  6102زخمی(  در سال  2۲1کشته و  61۲فرد ملکی ) 5۲۲افزایش یافته است. یوناما تلفات 

زخمی( به ثبت رسیده بود. داعش/شاخه  32ه و کشت 2۲فرد ملکی ) 56رقم این تلفات  6108نمود در حالیکه سال 

خراسان از حمالت انتحاری و قتل های هدفمند به عنوان تاکتیک اصلی علیه افراد ملکی استفاده نمود، به خصوص 

 پیروان اقلیت مذهبی شیعه را با استفاده از این تاکتیک هدف حمله قرار داد.

از مواد انفجاری تعبیه شده به صورت غیر قابل نتیجه ی استفاده اکثر تلفات افراد ملکی توسط عناصر ضد دولت در 

زخمی( ناشی از مواد انفجاری  0382کشته و  211فرد ملکی ) 6082و غیر قانونی بوده است. یوناما تلفات  تفکیک

رقم  تنها عناصر ضد دولت از مواد انفجاری تعبیه شده استفاده مینمایند. این – 68ه است.تعبیه شده را ثبت نمود

، یوناما تلفات 611۲از اول جنوری سال  62( درصد کاهش را نشان می دهد.۲نه ) 6108درمقایسه با تلفات سال 

حمله ی مواد انفجاری تعبیه شده به ثبت رسانیده  8۲18زخمی( را در  02026کشته و  2520فرد ملکی ) 0۲۲۲2

 است.

درحالیکه ماموریت ملل متحد کاهش در رقم تلفات افراد ملکی از اثر مواد انفجاری تعبیه شده ی نوع کنترول از راه 

به ثبت رسانیده را بدون فرد انتحار کننده و مواد انفجاری تعبیه شده نوع مقناطیسی  مواد تعبیه شده در موتردور، 

یا مواد انفجاری که توسط فشار پای قربانی فعال  تعبیه شده فشاری و مواد است، اما تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار

زخمی(  262کشته و  322فرد ملکی ) 0011افزایش یافته است که باعث تلفات  6102میگردد، چهار درصد در سال 

را  فکیکقابل تتلفات افراد ملکی ناشی از چنین سالح های غیرقانونی و غیر نیمی از واین بیشتر از  62گردیده است

                                                           
زخمی(, حزب اسالمی تلفات هفت فرد ملکی  2کشته و  0فرد ملکی باقیمانده را قرار ذیل نسبت میدهد. )هیچ یک از آن بطور علنی ادعا نشده(. شبکه حقانی تلفات چهارفرد ملکی )  38یوناما تلفات  63

زخمی( به طور مشترک به طالبان و  02کشته و  8فرد ملکی ) 05زخمی( و تلفات  3کشته و  5فرد ملکی ) 06طالبان پاکستانی تلفات کشته(, تحریک  3زخمی( , لشکر طییبه تلفات چهار فرد ملکی ) 2)

 داعش در جنگ های زمینی نسبت داده شده است.  
پیچیده نمیگردد. )که دربرگیرینده حمالت مواد انفجاری تعبیه شده میباشد( و یا قتل هدفمند توسط ارقام تلفات ملکی از اثر مواد انفجاری تعبیه شده شامل تلفات افراد ملکی ازاثر حمالت انتحاری و  68

درج گردیده که منجر به تلفات افراد ملکی گردیده اند,  عناصر ضد دولت با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده. این حادثات قسمت حمالت انتحاری وپیچیده و قتل های هدفمند توسط عناصر ضد دولت

 است. برای معلومات بیشتر به فصل مواد تعبیه شده ی انفجاری مراجعه نماید.
 زخمی( را ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده به ثبت رسانیده بود. 0282کشته و  20۲فرد ملکی ) 6،228، یوناما تلفات 6108در سال  62
 زخمی( را ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری, به ثبت رسانیده بود. 8۲2 کشته و 328فرد ملکی ) 0،185،  یوناما تلفات 6108در سال  62
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است که توسط فرد قربانی فعال میگردد و هرکسی ه طراحی شد یتشکیل می دهد. مواد تعبیه شده ی فشاری به شکل

که از روی آن عبور کند، منفجر می شود. عناصر ای ویا هرواسطه   –به شمول کودکان  –که روی آن قدم بگذارد 

در مناطق عامه مانند سرکها، در داخل ویا اطراف دفاتر ضد دولت به جاسازی مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری 

های بس که بیشتر توسط غیرنظامیان استفاده می شود  ادامه داده  ادگاهدولتی، بازارها و درمجاورت مکاتب و ایست

 اند.

تلفات  ، یوناما باالترین رقم تلفات افراد ملکی از اثر حمالت انتحاری و پیچیده را از زمانیکه ثبت6102در سال 

 2۲5فرد ملکی ) 0۲22آغازنمود، به ثبت رسانیده است. تلفات  611۲غیرنظامیان را به شکل سیستماتیک در سال 

 65نشان میدهد. 6108زخمی( ناشی از این تاکتیک ها یک افزایش هفت درصدی را در مقایسه به سال  0828کشته و 

باقی مانده و دومین علت عمده ی  6102لکی در سال حمالت انتحاری و پیچیده سومین علت عمده ی تلفات افراد م

 درصد کل تلفات افراد ملکی را سبب شده است.  02تلفات افرادملکی نسبت داده شده به عناصر ضد دولت، و 

ضد دولت جهت بدست آوردن و یا حفظ اراضی منجر به افزایش  گروهای  سایرتشدید تالش ها توسط طالبان و 

 0020کشته و  215فرد ملکی ) 032۲، یوناما تلفات 6102نگ های زمینی گردید. در سال تلفات افراد ملکی در ج

 زخمی( در جریان جنگی های زمینی را به عناصر ضد دولت نسبت داد.

درصد کاهش را در تلفات افراد ملکی از اثر قتل های هدفمند توسط عناصر ضد دولت به ثبت رسانیده  02یوناما 

اما قتل های عمدی غیرنظامیان، به  - 6۲زخمی( می باشد 833کشته و  823فرد ملکی ) 0005تلفات  این رقم –است 

شمول کارمندان ملکی دولت، کارمندان معارف، کارمندان صحی، بزرگان قوم، کارمندان خیریه و ماین پاکی 

می کردند از دولت عناصر ضد دولت کارمندان ملکی دولت و غیرنظامیانی را که تصور  21کماکان ادامه یافته است.

حمایت میکنند، به شمول بزرگان مذهبی و محلی، مقامات قضایی، بزرگان قومی، افسران پولیس در جریان رخصتی 

 و افرادیکه از پروسه صلح حمایت می کردند، را هدف قرار داده و کشتند. 

                                                           
 زخمی( را ناشی از حمالت انتحاری و پیچیده به ثبت رسانیده بود. 0،826کشته و  215فرد ملکی ) 0،531، یوناما تلفات 6108در سال  65
( را ناشی ازقتل های هدفمند و قصدی توسط نیروهای طرفدار دولت به ثبت رسانیده است. به فصل قتل های دیگر توسط نیروهای زخمی 68کشته و  50فرد ملکی ) 012، یوناما تلفات 6102در سال  6۲

درصد آنرا که  ۲3دولت مسوولیت  زخمی( را ناشی از قتل های هدفمند به ثبت رسانیده بود که عناصر ضد 826کشته و  582فرد ملکی ) 0،368, یوناما تلفات 6108طرفدار دولت مراجعه نماید. درسال 

 زخمی( میشد, داشتند. 838کشته و  2۲6فردملکی ) 0،222شامل تلفات 
 دیده مراجعه نمایدجهت دریافت تعریف یوناما از قتل های هدفمند به واژه نامه و باب قتل های هدفمند توسط عناصر ضد دولت که منجر به تلفات غیرنظامیان گر 21



 مسلحانه در افغانستان های در مورد محافظت افراد ملکی در جنگ 6102ی  گزارش ساالنه
 

14 
 

 6102علیه عبادتگاه ها در سال  یوناما با نگرانی شدید به افزایش شش برابری در تلفات افراد ملکی از اثر حمالت

 36فرد ملکی ) 82زخمی( را در مقایسه به تلفات  6۲0کشته و  52فرد ملکی ) 225اشاره می نماید. یوناما تلفات 

به ثبت رسانیده است که این تلفات عمدتاً  ناشی از حمالت عمدی فرقه گرایانه  6108زخمی( در سال  03کشته و 

 ده است.علیه اقلیت مسلمان شیعه بو

 نیروهای طرفدار دولت

 6102ضمن تمجید از تالش های نیروهای نظامی ملی و بین المللی جهت کاهش زیان به افرادملکی، یوناما در سال 

 63زخمی( را به نیروهای طرفدار دولت  نسبت داده است، که این رقم  0568کشته و  ۲12فرد ملکی ) 6265تلفات 

را نشان میدهد. یوناما  6108در صد افزایش نسبت به آمار سال  32شکیل داده و درصد کل تلفات افراد ملکی را ت

درصد کل تلفات افراد ملکی را به نیروهای امنیتی افغانستان، دو درصد را به نیروهای نظامی بین المللی  61مسوولیت 

 و دو درصد را به ملیشه های مسلح طرفدار دولت نسبت میدهد. 

افزایش شمار عملیات  در نتیجهشاهده نمود که افزایش حمالت توسط عناصر ضد دولت و ، یوناما م6102در سال 

های زمینی توسط نیروهای امنیتی افغانستان در افزایش کلی مرگ و مجروحیت افراد ملکی توسط نیروهای امنیتی 

نیروهای امنیتی افغانستان  زخمی( را به 06۲0کشته و  356فرد ملکی ) 0222افغانستان سهم داشته است.  یوناما تلفات 

 20، چهل درصد افزایش را نشان میدهد.6108در جریان عملیات های زمینی نسبت میدهد که در مقایسه با سال 

هاوان در مناطق پرجمعیت غیرنظامی بوده  عمداًاکثریت تلفات افراد ملکی ناشی از استفاده از سالح های انفجاری 

 است.

ای زمینی، عملیات های هوایی دومین عامل عمده تلفات افراد ملکی توسط نیروهای بعد از درگیری ه 6102در سال 

، ماموریت ملل متحد باالترین رقم تلفات غیرنظامیان را از اثر عملیات های 6102. در سال استطرفدار دولت بوده 

المللی و نیروهای  به اینطرف، به ثبت رسانیده است. حمالت هوایی که توسط نیروهای بین 611۲هوایی از سال 

ر با رقم ب( گردید که تقریبآ دوبرازخمی 231کشته و  681) یفرد ملک 8۲1هوایی افغانستان انجام شد باعث تلفات 

                                                           
 زخمی( را به نسبت درگیری های زمینی به ثبت رسانیده است. 022کشته و  232فرد ملکی ) 0623تلفات  ، یوناما6108درسال  20
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درصد تلفات ناشی ازعملیات های هوایی را تشکیل میدهند.   86زنان و اطفال    26میباشد. 6108ثبت شده سال 

جدی به  زافزایش چشمگیر تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی توسط نیروهای نظامی، نشان دهنده نیا

 یباشد.بازنگری مستمر معیارهای هدفگیری و اقدامات احتیاطی پیشگیرانه درعملیات های تهاجمی و تدافعی، م

مسئله ی افزایش میزان تلفات افراد ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت در جریان عملیات های زمینی را میتوان با 

تصویب و اجرایی نمودن پالیسی ملی در مورد جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی وهمچنان از طریق امریه های 

 رمستقیم و سالح های انفجاری بر طرف نمود. تاکتیکی، آموزش وتمرینات هدف گیری توسط سالح های غی

را به زخمی( را توسط گروه های مسلح طرفدار دولت  022کشته و  86فرد ملکی ) 058، یوناما تلفات 6102در سال 

زمانیکه یوناما به صورت  از 22، چهل و دو درصد افزایش را نشان میدهد.6108که در مقایسه با سال ثبت رسانده 

تلفات غیرنظامیان را ثبت مینماید، این باالترین رقم تلفات افراد ملکی دریک سال توسط گروه  سیستماتیک ارقام

 های مسلح طرفدار دولت میباشد.

 

                                                           
با مقایسه  6102ال زخمی(  را در اثر عملیات های هوایی به ثبت رسانیده است. بنابراین تلفات افراد ملکی از اثر عملیات های هوایی در س 032کشته و  03۲فرد ملکی ) 6۲2، یوناما تلفات 6108در سال  26

 درصد افزایش پیدا نموده است. ۲۲،  6108به سال 
 زخمی( را از اثر فعالیت های گروه های مسلح طرفداردولت، به ثبت رسانیده است.  56کشته و  35فرد ملکی ) 021، یوناما تلفات 6108درسال  22
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 ۶۱۰۲درگیری های مسلحانه باالی افراد ملکی در سال  مالحظات در مورد تاثیر

شدیدی را به افراد ملکی به خصوص زنان و های ، ناامنی های ناشی از جنگ و خشونت، آسیب 6102در سال 

کودکان وارد نمود. تشدید درگیری های مسلحانه بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد دولت بخاطر به دست 

آوردن و یا ازدست دادن مناطق منتج به میزان بلند آسیب به افرادملکی به شمول بلندترین رقم تلفات کودکان و رقم 

. در پانزدهمین سال جنگ جاری و طوالنی بین ه است، گردیدسوبه  611۲افراد ملکی از سال بی سابقه بیجاشدن 

دولت و طالبان، افغانستان همچنین ثبت تلفات افراد ملکی را از اثر درگیریهای زمینی، حمالت انتحاری و پیچیده و 

میان از اثر عملیاتهای هوایی از سال ، برعالوه ی بلندترین رقم تلفات غیرنظامنفجر ناشده باقیمانده از جنگمواد 

 به اینطرف، تجربه می نماید. 611۲

توسط عناصر ضد دولت به خصوص حمالت با مواد تعبیه  تفکیف ناشدهادامه حمالت علیه افراد ملکی و حمالت 

موارد قابل سرزنش بوده و در بسیاری  و شده ی انفجاری و حمالت انتحاری در مناطق پرجمیعت ملکی، غیر قانونی

د، در قبال چنین نمی تواند جرایم جنگی محسوب شود. الزم و ضروری است که عامالن این جرایم، هرکسی که باش

 اعمالی پاسخگو قرارداده شوند. 

باوجودیکه عناصر ضد دولت به طورعمده طالبان هنوز باعث تلفات اکثریت افراد ملکی میگردند، افزایش دوامدار 

یروهای طرفدار دولت نگران کننده است.  آسیب دوامدار افراد ملکی توسط نیروهای تلفات افرادملکی توسط ن

طرفدار دولت، عمدتاً ناشی از استفاده این نیروها از سالح های غیرمستقیم و یا سالح های انفجاری مانند توپخانه، 

های هوایی توسط نیروهای عملیات ناشی از وان، راکت و نارنجک در جریان درگیری های زمینی بوده و همچنان ها

 هوایی افغانستان و نیروهای نظامی بین المللی  میباشد. 

عواقب قابل  منفجر ناشده باقیمانده از جنگافزایش قابل مالحظه در کشتار ومجروحیت کودکان ازاثرمواد 

آنرا ها ی مهمات باقی مانده از جنگ در میدان نبرد را نشان میدهد که طرفین درگیر پس از درگیر پیشگیری

 23پنجم مواد انفجاری باقیمانده از جنگالحاقی پروتوکول به ین زمینه، افغانستان که اخیراً اپاکسازی نکردند. در

                                                           
) 6، 0در مورد استفاده از سالح های  متعارف و پروتوکول الحاقی  0۲51امضا رسانید که درآن افغانستان به عضویت کنوانسیون یک سند الحاقیه را به  6102جنوری سال  08وزیر خارجه افغانستان در  23

با تصویب کنوانسیون ها و پروتوکهای آن جوالی در تطابق  62یک کاپی از سند به یوناما رسیده است. وزارت امور خارجه اسناد مذکور را به تاریخ  –در آمد.  8و  3، 2اصالح شده بود(،  0۲۲2که سال 

از طریق ایمایل که بین یوناما، مرکز هماهنگی مین پاکی و وزارت امور خارجه تبادله شده بود دریافت گردید.  6102به دفتر شورای امنیت سازمان ملل متحد تحویل داد. این معلومات در ماه جنوری سال 

 افغانستان را نیز در بر می گیرد. 6102جنوری سال  62ه کنوانسیون و پروتوکولهای الحاقی آن از به اساس این معلومات یوناما معتقد است ک
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روی  رااکنون باید تدابیر مستقیمی  پیوسته است،سالح های متعارف  استفاده ازدرمورد  0۲51کنوانسیون  مربوط

تا اطمینان حاصل شود که مواد باقی مانده از جنگ در مناطق تحت کنترول دولت به شکل درست  بگیرد،دست 

    28عالمه گذاری، پاکسازی و یا منهدم می شوند.

زون شرق افغانستان را  افزایش ظرفیت داعش/شاخه خراسان که مناطق فراتر از ساحات تحت حضور و نفوذ اش در

شده است. ماهیت حمالت انجام شده در آن منطقه امنیتی وضعیت خامت وو ضربه میزند، باعث تشدید جنگ 

دهنده تالش آنها برای گسترش درگیری های فرقه یی می باشد که سبب افزایش  توسط داعش/شاخه خراسان نشان

نگرانی ها در خصوص حفاظت افراد ملکی گردیده است. برعالوه، خشونت و مقیاس تلفات افراد ملکی از اثر 

توسط داعش/شاخه خراسان که در آن مسلمانان اقلیت شیعه هدف قرار گرفتند سبب نگرانی های جدی  در حمالت 

مورد ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و تاثیرات گسترده ی این حوادث باالی حق آزادی مذهب و 

 در مجموع محافظت از اقلیت ها شده است. 

تعهدات اعالم شده ی دولت جهت کاهش تاثیرات جنگ باالی افراد ملکی از یوناما پیشرفت هائی را دررابطه به 

طریق تدوین پالیسی ملی جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی مشاهده نموده است. یوناما تشکیل گروپ کاری به 

سطح ارشد را جهت رهبری گفتمان وحمایت از روند تدوین پالیسی ها جهت تقویت حمایت از افراد ملکی را 

مالحظه نموده است. انتقال مسوولیت های بورد جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی )سی ای ام بی( از ماموریت 

حمایت قاطع به دولت افغانستان باید سبب تشدید تالش ها جهت استحکام تعهدات در زمینه حفاظت افراد ملکی 

وی نیروهای امنیتی افغان در سطوح عملیاتی به منظور گردد. این انتقال مسئولیت باید منتج به معرفی تدابیر عملی از س

 کاهش زیان ها به افراد ملکی در جریان عملیاتی های نظامی علیه عناصر مخالف دولت گردد. 

محتمل به نظر نمیرسد. اگرچه امضای توافقنامه صلح بین دولت افغانستان و حزب  6102چشم انداز صلح در سال 

ماه جوالی دلگرم کننده بود ولی گفتگوها با طالبان تاهنوز مثمر ثمر نبوده است. این ( درحکمتیار اسالمی )گلبدین

معافیت های گسترده ی را برای حکمتیار و  – باشد طالبان با گفتگو برای الگو سند یک میتواند که –توافقنامه صلح 

( اعطا نموده که می تواند باعث جلوگیری از تعقیب عدلی افرادی حکمتیار دیگر اعضای حزب اسالمی )گلبدین

شود که ممکن است در قبال جرایم جنگی، قتل عام، جرایم علیه بشریت و دیگر موارد تخطی های حقوق بشری 
                                                           

 (6)2، ماده 6102نومبر  65( استفاده از سالح های متعارفدر مورد  0۲51مواد باقی مانده از دوران جنگ )پروتکل به ارتباط کنوانسیون  روتوکولپ 28
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مسئولیت حقوقی داشته باشند. این گونه عفو و بخشش ها در مغایرت با مکلفیت های دولت افغانستان تحت قوانین 

المللی و نیز در تضاد با نورم هائی قرار دارد که از سوی سازمان ملل متحد مد نظر گرفته می شود. عاله براین،  بین

عفو گسترده معافیت از مجازات را تشویق نموده و میتواند تالش ها برای یک صلح واقعی و پایدار و مصالحه را 

قه ی قربانیان موارد نقض های جدی و صریح حقوق خدشه دار سازد. برعالوه، در این توافق نامه صلح حقوق ح

بشری و خانواده های آن قربانیان در زمینه دست یافتن به عدالت رعایت نشده است. یوناما تاکید مینماید که در 

 مذاکرات صلح در هرسطحی که باشد، حفاظت ازحقوق زنان باید مد نظر گرفته شود. 

بی سابقه ی افزایش یافته است، ولی طرفین منازعه، به خصوص عناصر ضد درحالیکه رقم تلفات افراد ملکی به سطح 

اگرچه طرفین درگیری ها مسوولیت بعضی از رویداد های   22دولت کماکان وسعت این تلفات را انکار مینماید.

ص آن تلفات افرادملکی درنتیجه عملیات های نظامی را پذیرفته اند، ولی تعداد کثیری از این رویداد ها به خصو

. سطح تلفات افراد ملکی، مانده استرویداد هائی که به طالبان نسبت داده می شود، بدون پذیرفتن مسئولیت باقی 

رنج افراد ملکی احتماالً در حد باال باقی خواهد ماند، مگر اینکه تمام طرفین و بیجاشدن آنها و دیگر اشکال درد 

 گی به پیامدهای عملیات های شان را روی دست گیرد.    درگیر در جنگ تالش های جدی جهت بازنگری و رسید

مبنی بر اینکه مکلفیت های قانونی خود را جهت جلوگیری از  اتمنازع نیاز به یک تعهد قوی از طرفین درگیر در

کشتن و مجروحیت افراد ملکی رعایت نموده و اقدامات ضروری بیشتری را جهت حفاظت افغانهای ملکی روی 

وجود دارد. کاهش تلفات افراد ملکی و تقویت حفاظت از حقوق بشر باید سنگ بنای ثبات بهتر و  دست می گیرند،

 تالش ها در راستای صلح در افغانستان باشد.

 

 

 

 

                                                           
 دروزمره قضایای مربوط به تلفات افراد ملکی و حوادث مهم را با طرفهای درگیر شریک می ساز به عنوان کار همیشگی یوناما بطور 22
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 پیشنهادات 

آنها در  هایجنگ، به حمایت تالش هیئت معاونت ملل متحد )یوناما( پیشنهادات ذیل را به طرف های درگیر در

بشر  حقوق بر اساسعملی نمودن مکلفیت های شان  جهت محافظت افراد ملکی، جلوگیری از تلفات افراد ملکی و

 و حقوق بشر ارائه می دارد.  بین المللی دوستانه

 به عناصر مخالف دولت 

 بین المللیبشر دوستانه  اساس حقوقمکلفیت ها بر 

ملکی به شمول مقامات دولتی، ژورنالیستان، مدافعین حقوق بشر، قضات هدف قراردادن تمام افراد ملکی و اهداف  

    به شکل عمدی باید متوقف گردد.  و حارنواالن،  مدد رسانان و محالت عبادی و فرهنگی

در آن  انفجاریکه مواد مواد انفجاری تعبیه شده به شمول واسکت های انتحاری و خودروهای انواع تمام از استفاده 

غیر متناسب  بکار بردن این چنین وسایل بدون تفکیک و بخصوصپچیده،  جریان حمالت انتحاری و در تعبیه شده

نباید  غیر مجازو مواد انفجاری تعبیه شده  نوع فشاری  در ضمن باید متوقف گردد. در محالت تجمع افراد ملکی

  استفاده گردد. 

  متوقف گردد.  و در محالت مزدحم افراد ملکیمزدحم  محالتنارنجک از  شلیک خمپاره، راکیت و

صادر شده است، محالت مزدحم  توسط رهبری طالبان بر ممنوع قراردادن حمالت علیه افراد ملکی و های که بیانیه 

، از تلفات افراد ملکی جلوگیری و خود داری نمایند دستور میدهد تابه اعضای طالبان  رهنمود های کهتطبیق گردد. 

  همگانی گردد.  طالبان باید خط مشی محافظت افراد ملکینیز  و عملی گردیده

کسانیکه مرتکب .بشر دوستانه بین المللی باشد حقوقسازگار با  اتیرحصول اطمینان از اینکه تمام امریه ها ودس

شته و مجروح می یا آنها را ک، قرار دادهکه افراد ملکی  را هدف  هر عضو طالبان حمالت بدون تفکیک میشوند و

مسؤل پنداشته شود؛ حصول اطمینان از اینکه عناصر مخالف دولت از مکاتب، کلنیک های صحی و بقیه  سازند،

؛ همه ی حمالت و تهدیدات استفاده نظامی نکند بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی مکان های محافظت شده
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.  خودداری از هر متوقف گردد و کمپاین واکسیناسیون لفلج اطفاعلیه کارمندان صحی به شمول واکسیناتورهای 

 عملی که مانع دسترسی حقوق افراد به عالیترین استاندارد های قابل حصول تعلیم و صحت میشود.

که این موانع زمانیدختران جهت دسترسی آنان به تعلیم،  صحت وکار  فرا روی آزادی های  قانونی زنان و موانعتمام 

 ساختار های عدالت موازی بر مبنایعمال مجازات اِ ، به شکل فوری برچیده شود.شرعی ندارند قانونی و ایهیچ مبن

 به شکل فوری متوقف گردد. 

 به حکومت افغانستان 

 خمپاره ها، راکت ها، نارنجک ها و اسلحه ی دیگر، و حمالت هوای در محالت مزدحم ملکی مِیغیر مستق هاستفاد

 استفاده از اسلحه ی انفجاری و تاکتیکی، مقررات جنگی و روش های دیگر در ارتباطِ رهنمودهای گردد.متوقف 

 توسعه و تطبیق گردد.  هوا پیمای نظامی

که شامل اهداف  اتخاذ و تطبیق گردد،؛ پالن کاری پالیسی ملی راجع به ممنوعیت و کاهش تلفات افراد ملکی

؛ از ایجاد یک نهائی گردد از تلفات افراد ملکی در جنگ جلوگیری بعمل آورد تامشخص  و تدابیر بیشتری باشد 

نهاد اختصاصی در چوکات حکومت جهت بررسی تمام  رویداد های ناشی از برخورد مسلحانه که به افراد ملکی 

 اطمینان حاصل گردد.  آسیب می رساند

 از استفادهمنحل و خلع سالح گردد.  مردمیحرکت های خود جوش  و تمام گروپ های مسلح غیر مسؤل، ملیشه ها

  متوقف گردد.  نیروهای غیرمنظم، ملیشه ها و گروپ های مسلح در عملیات های نیروی های امنیتی افغان

نقض  حقوق بشر بین المللی و ، قواعدبشر دوستانه بین المللی حقوقحصول اطمینان از اینکه به تمام اتهامات نقض 

 طرفدارمسلح  های ید، به شمول نقض حقوق زنان توسط نیروهای امنیتی افغان و گروپحقوق بشر تحقیق بعمل آ

مورد تعقیب عدلی و بین المللی  مقررات واساس قوانین افغانستان  برکه مسؤل پنداشته میشود  آنهایحکومت؛ 

 مجازات قرار گیرد. 

 



 مسلحانه در افغانستان های در مورد محافظت افراد ملکی در جنگ 6102ی  گزارش ساالنه
 

21 
 

؛ از اقدامات متعارف اتخاذ گردددر مورد جنگ افزار های  0۲51کنوانسیون  Vبرای تطبیق پروتوکول  پالن عملی    

. ظرفیت های ملی و اطمینان حاصل گردد ثیرات مواد انفجاری باقی مانده از جنگأمؤثر جهت کاهش خطرات و ت

 تقویت گردد.  جهت پاکسازی مناطق آسیب دیده از مواد انفجاری پالن عملیاختصاص منابع برای تطبیق 

حقوق  قواعدبشر دوستانه بین المللی و نقض جدی  حقوقز اجرای حق جبران خساره به تمام قربانیان نقض جدی ا

بشر بین المللی  از طریق دسترسی مؤثر به عدالت، پرداخت غرامت به شمول اعاده حیثیت، جبران خساره، توان 

ه نقض حقوق بشر و مکانیزم غرامت دسترسی به معلومات مرتبط ب بخشی وتضمین های عدم تکرار )خشونت( و

  اطمینان حاصل گردد.  بدون تبعیض در هر زمینه به شمول جنسیت و ملیت

عملیات های ضد مواد  اتخاذ اقدامات مؤثرِ اولویت  بیشتر به توسعه ظرفیت نیروهای امنیتی افغان جهت کنترول و

از تمام منابع مؤثری که تطببق  22ل بهره برداریانفجاری تعبیه شده، خنثی کردن مواد انفجاری تعبیه شده به شمو

 ، تداوم یابد. کامل استراتژی ملی ضد مواد انفجاری تعبیه شده را  تضمین کند

بی طرف  و تأسیسات نهادهاوسایط نقلیه طبی به عنوان  و گذاشتن به کلنیک های صحی، کارمندان صحی از احترام

 اطمینان حاصل گردد.  از دسترسی  تمام مردم افغانستان به عالیترین معیار های تعلیمی و صحی و مدد رسان و

 

 به نیروهای مسلح بین المللی

از دولت افغانستان در راستای تطبیق پالیسی ملی برای کاهش تلفات افراد ملکی در هنگام جنگ و انکشاف پالن 

 ، حمایت صورت گیرد. مناسب که شامل اهداف مشخص کاهش تلفات افراد ملکی در هنگام نبرد باشد یعمل

                                                           

و پخش معلومات و مواد است که از ساحه انفجار مواد تعبیه پروسیس مواد تعبیه شده ی انفجاری، پروسه ای شناسایی، جمع آوری،  استحصال 22 

تخباراتی، تقویه روند مبارزه با روش جا سازی مواد تعبیه شده ای انفجاری، کاهش دادن منابع شده بدست میاید تا در راستای اقدامات تعقیبی اس

ه ای شورشیان و برای حمایت از پیگیری عدلی بکار گرفته شود. این بهره برداری شامل حفظ و نگهداشت، شناسایی و بازیافت اجزاء مواد تعبیه شد

ی و بایومیتریک میباشد که توسط نهادهای مجاز و متخصص اجرا میگردد. بهره برداری از مواد انفجاری بخواطر آزمایش های تخنیکی، طب عدل

 تعبیه شده ای انفجاری یکی از اجزاء موثر و با دوام تدابیر مبارزه با مواد تعبیه شده ای انفجاری میباشد. 
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 باید ادامه داشته باشد. 6102فراهم سازی آموزش، منابع و حمایت های الزم برای نیروهای مسلح افغانستان پس از 

البته با در نظر داشت  ؛این حمایت ها در عرصه های پالیسی و عملیاتی و همچنان در سطح تاکتیک ادامه یابد

پروتکل های مناسب و آموزش برای کاهش تلفات افراد ملکی در ارتباط با استفاده غیر مستقیم از سالح و طیارات 

 بشردوستانه بین المللی. حقوقجنگی بخاطر رعایت الزامات 

مه حمایت نیروهای امنیتی افغان در رهبری، کنترول و اجرای عملیات های مؤثر ضد مواد انفجاری تعبیه شده و ادا

 و پس از آن. 6102مواد تعبیه شده ی انفجاری در  استحصالخنثی سازی آن، بشمول 

ه نیروهای بین المللی اقدامات و تحقیقات شفاف بعد از عملیات و بدنبال ادعای تلفات افراد ملکی در عملیات های ک

عملیات های هوایی و کشفی بخاطر بهترسازی  بربشمول نیروهای امنیتی و استخباراتی، با توجه ویژه  ؛دخیل اند

همچنان بخاطر مطمئن شدن از اینکه عملیات ها با در نظرداشت  صورت گیرد. ،اقدامات عملیاتی و مسؤلیت پذیری

اجرا شده است و اطمینان از اینکه قربانیان و  قواعد حقوق بشر بین المللی بشردوستانه بین المللی و حقوقالزامات 

  ، اقدامات مناسب مد نظر گرفته شود. بازماندگان غرامت دریافت میکنند

 

 



 مسلحانه در افغانستان های در مورد محافظت افراد ملکی در جنگ 6102ی  گزارش ساالنه
 

23 
 

 

0
500

1000
1500
2000
2500
3000

مرکز مناطق مرتفع 
مرکزی

مناطق شرقی شمال شرق شمال جنوب شرق جنوب غرب

2009 942 27 785 262 188 959 2441 365

2010 641 8 975 479 381 1387 2940 351

2011 1242 3 1262 606 369 1775 2057 528

2012 1183 14 1183 376 848 1442 2021 523

2013 1255 53 1606 573 667 1624 2050 810

2014 1488 67 1813 929 1060 1677 2687 814

2015 1753 58 1647 1982 862 1470 2559 703

2016 2348 115 1595 1270 1362 903 2989 836

کشته شدگان و مجروحینِ افراد ملکی بر اساس زون

6102-611۲از جنوری تا دسمبر 


