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ه ذیالً ک یوناما انترنتیِسایت در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه در گزارش و تمام گزارش ها این 

 http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports قابل دست رس می باشد: ذکر گردیده،

 

  .مربوط خبرگزاری رویترز می باشدو عکس روی جلد از عمر سبحانی 

باالی مسجد امام زمان که اگست  52به تاریخ که  باشد می ی حادثه ی حمله پیچیده ینیقربامردم در حال انتقال 

لیقه یک حمله کننده ج .صورت گرفتموقعیت دارد،  شهر کابل شیعیان می شود و در منطقه قلعه نجارای مربوطِ

انفجاری خود را در جریان نمازِ روز جمعه انفجار داده و بعد چهار حمله کننده ی دیگر عبادت کنندگان را توسط 

فرد ملکی مجروح  52فرد ملکی کشته شده و  52 حادثه متذکرهدر اثر فیر مرمی و نارنجک مورد هدف قرار دادند. 

 و شام مسئولیت حمله را بدوش گرفته است.المی عراق گردید. داعش یا شاخه خراسان دولت اس
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یچی تداماز سخنانِ  "ثیر جنگ تهیه می نماید،ارش معلومات معتبری را در مورد تأارقامِ تکان دهنده ی این گز "

ی آمارِ تلفات به تنهای مصیبت های مخوفِ انسان ،اما "یاماموتو، نماینده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان، 

 "را که باالی مردم عادی بخصوص زنان و کودکان تحمیل می گردد، به تصویر کشیده نمی تواند.

  .  5102تدامیچی یاماموتو، نماینده خاص سر منشی ملل متحد برای افغانستان، کابل، فبروری 

 

بخصوص موقعی که با اتوبوس مسافرت  می باشندوزمره ی شان افغان زمانی که مصروف زندگی ر افراد ملکیِ"

اجمان مه مانِ مورد هدفِساخت ا اینکه فقط در حال عبور از کنارِمی کنند یا در مساجد مصروف عبادت هستند و ی

پری سشته می شوند. مردم افغانستان سالهای متمادی به شکل دوام دار در ناامنی و ترس زندگی خود را ، کُمی باشند

کرده اند، در حالیکه آنهای که مردم را می کُشند و زندگی مردم را نابود می کنند مورد مجازات قرار نمی گیرند. 

بر اساس حقوق بشردوستانه بین المللی حمالت فوق الذکر ممنوع قرارداده شده و در بسیاری از موارد جرایم جنگی 

 "یص گردیده و مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند.بشمار می آید. مرتکبینِ حادثات متذکره باید تشخ

 . 5102زید رعد الحسین، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر، ژنو، فبروری 
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 مأموریت

ر بخش حقوق بش در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان توسط 5102 ساالنه یگزارش 

را در بر می  5102 دسمبر 50جنوری تا  0هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( تهیه گردیده و دوره زمانی 

 .گیرد

شورای امنیت ( 5102) 5522 موریت یوناما بر اساس قطعنامه شمارهأواحد حقوق بشر یوناما، این گزارش را طبق م

تقویت  نها،آمحافظت  هدف اطمینان از هت افراد ملکی، هماهنگی تالش ها ببه منظور نظارت بر وضعی"ملل متحد 

ان مندرج در قانون اساسی افغانستی و مقررات حقوق بشر یبنیاد یها یدر تطبیق کامل آزاد یپاسخ دهی و همکار

ز حقوق زنان ا کامل یکه به بهره مند و معاهدات بین المللی که افغانستان عضو آن ها می باشد، به ویژه معاهداتی

 .کرده استتهیه  "شان، ارتباط می گیرد یبشر

ملل متحد  امنیت یاهمیت نظارت دوامدار و گزارش دهی به شورا ،تیامن یشورا( 5102) 5522 شماره قطعنامهدر 

 .، تأکید شده استدر مورد وضعیت افراد ملکی در منازعات مسلحانه، بخصوص در مورد تلفات افراد ملکی

: انجام می دهدهدف کاهش اثرات جنگ بر افراد ملکی به شمول موارد ذیل ه سلسله فعالیت ها را بیوناما یک 

 یخواهی براداد یفعالیت ها ؛می شوندنظارت مستقل و بی طرفانه از حوادثی که در آن افراد ملکی کشته یا زخمی 

عایت عالیت هایی که باعث ترویج رف تقویت محافظت از افراد ملکی که در منازعات مسلحانه متضرر می گردند؛ و

 یف هاقوانین افغانستان در میان تمام طر حقوق بشر،  قانون اساسی و سایر ،بشردوستانه بین المللیحقوق مقررات 

 .درگیر می شود

 .باشد یم بشر حقوق یبرا متحد ملل یعال یشنریکم دفتر یکیتخن اتینظر یحاو گزارش نیا
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 (گزارش هیته روش) تودولوژییم

 و متنوع منابع سلسله کی با مشوره انجام با دادها،یرو ی ساحه در قاتیتحق اجرای با دارد امکان که حدی تا ونامای

 را یلکم افراد تلفات مورد در ها گزارش گردد، یم یابیارز آنها اعتبار و نانیاطم که یاطالعات انواع به توجه با

 بدست اطالعات تا بردی م کار به را خود تالش تینها ونامای داد،یرو هر یبررس و قیتحق زمان در. دینما یم قیتحق

 شمول به) ینظام نیفعال ده،ید بیآس افراد ،ینیع شاهدان اظهارات شمول به متنوع منابع با امکان حد تا را آمده

 و ها یولسوال روستاها، در یمحل نیمسؤول ،(یالملل نیب ینظام روهایین و دولت مخالف عناصر افغانستان، دولت

 .دینما صحت و سقم آنرا تثبیت و یبررس محل بزرگان و یمذهب رهبران ات،یوال

 حلم از شده آوری جمع مدارك و اقالم یکیفز شیآزما ،از ساحه میمستق دیبازد قیطر از را معلومات نیا ونامای

 تیامن و تیمصئون استیر گزارش ،ییویدیو ریتصاو و ها عکس ،یصح مراکز ریسا و ها شفاخانه از دیبازد حادثه،

 از شده آوری جمع اطالعات و ها رسانه گزارشات دوم، دست منابع اظهارات آن، های یندگینما ریسا و متحد ملل

 .آورد یم دست به سوم های طرف و یدولت ریغ نهادهای سوی

 وقوع تا اندد یم یالزم رامعتبر  منبع نوع سه اقل حد ونامای ،باشد داشته وجود یملکافراد  تلفات که ی واقعه هر در

 ری،یرگد نیطرف توسط قیتصد ،یمحل مقامات ،یصح کارمندان شاهدان، ،یقربان مانند کند، تیتثب را دادیرو

 محل در قاتیتحق و صحنه شهود ای و انیقربان هیاول اظهارات اساس بر قاتیتحق امکان، حد تا. رهیغ و یمحل بزرگان

 نباشد، ورمقد یتیامن های تیمحدود علت به یدسترس که یمحالت در خصوصب موارد، یبعض در. ردیگ یم صورت

 اطالعات، آوری جمع برای ها روش سلسله کی بر ونامای موارد، گونه نیا در. ستین ریپذ امکان قاتیتحق گونه نیا

 ده،یگرد یابیارز معتبر منابع آن که یمتنوع منابع سلسله کی قیطر از هم و معتبر های شبکه قیطر از بخصوص

 .کند یم اتکاء

های رومردان و نیز با کسانی که به گهنگام ثبت رویدادهای تلفات افراد ملکی، یوناما با منابعِ مختلفِ چون زنان و 

اقلیت نژادی، مذهبی،  قومی و طبقه های به حاشیه رانده شده ی جامعه تعلق دارند، مشورت می کند. در انجام این 

عمال تالفی جویانه به سبب ارائه معلومات، احتیاط به خرج می دهد که آن منابع را در برابر احتمال اَکار، یوناما 

ر مطابقت مصئون، انجام مصاحبه با زنان د محافظت کند؛ این تدابیر احتیاطی یوناما شامل مالقات با آن منابع در اماکنِ

، دره مواجه کننجام آن، منابع اطالعاتی را به مخاطبا نورم های رایج اجتماعی و توقف تحقیقات در صورت که ا

های فوق الذکر تأثیر منفی برجای می گذارد را نیز به های تلفات افراد ملکی که روی گرومی شود. یوناما رویداد

 طور فعاالنه نظارت و ثبت کرده و برای آن گروه ها دادخواهی می کند. 

 داده گزارش متذکره دادیرو آنصورت در نباشد، بخش قناعت اماونی برای دادیرو کی به مربوط اطالعات هرگاه
 نیا. ردیگ یم بر در را هفته نیچند قاتیتحق رد،یگ صورت رییگ جهینت آنکه از قبل موارد، یبعض در. شود ینم
 کسب اب تواندیم دادیرو کی از یناش یملک تلفات مورد در گزارش کی در ها رییگ جهینت که معناست نیبد
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 آن در اشد،نب روشن و واضح اطالعات هرگاه. شود دهیگنجان ها لیتحل در و دهیگرد یبررس دوباره شتریب اطالعات
 یم بسته هیضق رییگ جهینت بدون ای و ردیگ ینم صورت رییگ جهینت بخش، قناعت مدارك کسب زمان تا صورت

 .شود ینم دهیجانگن شده بسته اییقضا د،یآ یم عمل به تذکر یملک افراد تلفات ارقام از که یگزارش در زین و گردد

 ،موارد یعضب دردر تمام موارد، یوناما مطابق به نورم های قابل تطبیق حقوق بشردوستانه بین المللی عمل می کند. 
 یم ختالفا مورد تیوضع نیا ای و ثبیت کردت یقطع طور به توان ینم را شده داده گزارش انِیقربان بودن یملک

افته نباشند. های مسلح سازمان یعضوی نیروهای مسلح و یا عضو گرویوناما افراد ملکی به کسانی می گوید که . باشد
در صورتیکه افراد ملکی مستقیماً در جنگ ها شرکت کنند و کشته و یا زخمی شوند، یوناما مرگ و مجروحیت 

 مجروحیت افراد محافظت شده که مطابق آنان را به عنوان تلفات ملکی ثبت نمی کند؛ همین قسم، یوناما مرگ و
حقوق بشردوستانه بین المللی، افراد ملکی محسوب نمی شوند، مانند سربازانی که از میدان جنگ خارج شده و نیز 

 یملک مورد دریوناما  1ع تلفات افراد ملکی حساب نمی کند.ا نیز در جمرکارکنان صحی و مذهبی قوت های مسلح 
 ادعاهای ونهگ نیا بلکه .دهد ینم قرار قضاوت اریمع راآنان  سن ،اند دهیرس یجنگ سن به که یمردان بودن جنگجو ای

 .کند یم یابیارز دادیرو همان مورد در موجود های تیواقع براساس را انیقربان بودن جنگجو ای یملک به مربوط

 در ودخ های گزارش و ها لیتحل تا نمود جادیا را یکیالکترون یاطالعات گاهیپا کی الدییم 5112 سال در ونامای
 لیتسه بخاطر سیتابید ای یاطالعات گاهیپا نیا. کند ثبت را مسلحانه های رییدرگ در انینظام ریغ از محافظت مورد
 اساس رب اطالعات کیتفک منجمله اطالعات، مؤثر و منسجم یابیارز و لیتحل منظم، شکل به اطالعات آوری جمع
 .است شده یطراح گرید های بندی دسته و سالح نوع ک،یتاکت حادثه، نیمرتکب جنس، سن،

ی  حادثه کی مسؤول ف طر تا دینما یم تالش تینها ونامای باشند، یم جنگ رِیدرگ طرف نیچند کهیآنجائ از
 ا،ه اتیعمل طیمح از یناش های تیمحدود علت بهاما،  .دینما نیمع قیدق بطور دارد امکان که حدی تا را مشخص

 قیدق صیتشخ در دادهایرو از ارییبس در هیاول منابع ییتوانا عدم ی،نظام های اتیعمل از یبعض مشترك تیماه مانند
وی هیچ یک از س تیلئومس عدم پذیرش ای ، وانیشورش مختلف گروهای ای و ینظام مختلف روهایین انیم کیتفک ای

ی را یا ملک رادفاز طرفین درگیری، تثبیت عامل اصلی تلفات ملکی شاید همیشه ممکن نباشد. یوناما هر مورد تلفات ا
یا مشترکاً به هردو طرف نسبت می دهد؛ در خصوص مواد  عناصر مخالف دولت و طرفدار دولت ویا به روهایین به

نسبت می دهد، زیرا مواد باقی مانده از  "عاملین نامشخص"ت ملکی را به انفجاری باقی مانده از جنگ، یوناما تلفا
 یا شاید آن مواد از جنگ های قبلی برجای ن به یکی از طرف های جنگ نسبت داد ویجنگ را نمی توان به طور مطمئ

 مانده باشد. 

ا نمی ن تلفات افراد ملکی ردر قضیه درگیری های زمینی بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالف دولت که در آ 
 کی حتت به هر دو طرف نسبت داده و تلفات ملکی را ار تیلئومس ونامای ،توان به یک طرف درگیری نسبت داد

 ارقام که کند ینم ادعا ونامای ی کند.م ثبت "عناصر مخالف دولت وطرفدار دولت  روهایین" بنام مشخص کتگوری
 های تیمحدود به توجه با را یملک افراد تلفات و این را می پذیرد که شاید باشد یم کامل گزارش نیا در شده ارائه

  .باشد داده گزارش هست که آنچه از کمتر ،یجنگ طیمح به مرتبط

                                                           

  مراجعه شود. این گزارش تحت عنوان چارچوب حقوقی های فصلیکی از برای معلومات بیشتر، به . 0 



8 

 

 خالصه گزارش

کردیم، صدای فیر مرمی را  من با مادر و دختر برادرم در طبقه دومِ مسجد بودیم و زمانیکه جا نمازِ مان را پهن

 همگی به طرف دروازه های اصلی دویدند. آنها باالی ما از منزل تحتانی فیر شنیدیم و به محض شنیدن صدای فیر،

بود که مادر بیچاره ام مورد  یمردم همگی پس بطرف نماز خانه هجوم بُردند و این دقیقاً زمان ،، بنابر اینکردند

برادرم نیز مورد اصابت مرمی قرار گرفت و به زمین  زمین افتاد. در عینِ زمان دخترِاصابت مرمی قرار گرفت و به 

مین دست راستم اصابت نمود که بعد از آن به ز افتاد. من نیز مورد اصابت مرمی قرار گرفتم و مرمی در نزدیگی ارنجِ

 صورت گرفت و هم لی بزرگافتاده و خون زیادی از دست دادم. هیچ فردی به کمکِ ما نیامد و یک انفجار خی

سینه و صورتم را مجروح نمود. وقتیکه من دوباره به هوش آمدم، مادرم را  ،انفجار، شیشه های شکسته ی در نتیجه

دیدم که آنجا افتاده بود و نه نفس می کشید و نه هم حرکت می کرد. من وقتیکه اطرافم را نگاه می کردم، دیدم 

ده ترس صدمه روحی دیشدتِ از  ایشان نوز به هوش هست، اما من فکر می کنم کهکه دختر برادرم آنجا افتاده و ه

و از حرکت باز مانده بود. وقتیکه ما در شفاخانه بودیم، دوامدار در باره مادرم سوال می کردیم و برادر بزرگترم می 

رگشتیم، یم و به خانه بدیگر تحت تداوی می باشد. زمانیکه ما از شفاخانه مرخص شد ی گفت که مادر در شفاخانه

 5کشته شده بود. مسجدمان آن روز در  برادرم به ما گفت که مادرِ

در اثر  اتفاق افتاد.اگست در شهر کابل  52به تاریخ که قربانی حادثه ی ناشی از حمله پیچیده بر مسجد شیعیان --

فرد ملکی مجروح گردید. داعش یا شاخه خراسان دولت اسالمی عراق و  52فرد ملکی کشته شده و  52آن حادثه 

 شام مسئولیت حمله را بدوش گرفت. 

در اثر منازعات مسلحانه در افغانستان، افراد ملکی به شکل دوام دار آسیب دیده است. از اول  5102در جریان سال 

مجروح می  2102کشته و  5252فرد ملکی را که شامل  01225، یوناما تلفات 5102بر سال جنوری تا آخر دسم

 تاکنون 5105سال از و  درصدی داشته 2کاهشِ ، 5105با سال  رقم متذکره در مقایسه 3گردد، به ثبت رسانده است.

ان افراد د، رقمِ کشته شدگثبت می کند. هرچنرا تلفات افراد ملکی  رقم این اولین سالی هست که یوناما کاهش در

آمار ثبتِ درصد پایین آمده، اما تداومِ  00کاهش یافته و آمارِ مجروحین  5105سال  با ملکی دو درصد در مقایسه

ثر منازعات در ا 2باالی تلفات افراد ملکی نشان می دهد که هنوز افراد ملکی بهای سنگینی جنگ جاری را می پردازد.

                                                           

 . 5102سپتمبر  2هر کابل، . مصاحبه یوناما با قربانی حادثه، دفتر یوناما، ش5 
، ثبت نموده است. از رقمِ ه در آن افراد ملکی آسیب دیدهحادثه ی ناشی از مناعات مسلحانه را ک 2501، یوناما به تعداد 5102. در سال 5

را  و ارعاب و اذیت حادثه دیگر آسیب های مانند اختطاف، تهدید  222منجر به تلفات افراد ملکی گردیده و  ،حادثه 5252مجموعی به تعداد 

  نموده که افراد آسیب دیده ضرورتی برای تداوی و معالجه نداشته است. متوجه افراد ملکی

مجروح می گردد، ثبت نموده  2252کشته و  5201فرد ملکی را که شامل  00252، یوناما تلفات 5105. از اول جنوری تا آخر دسمبر سال 2 

 است. 
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فرد ملکی کشته شده و  52520 به تعدادِ ،5102تا آخر دسمبر سال  5112اول جنوری سال  از مسلحانه در افغانستان

  فرد ملکی مجروح گردیده است.   25555

 
جنگ های زمینی کمتر  ،5105بخاطر اینست که در مقایسه سال  5102دلیل اصلی کاهشِ تلفات افراد ملکی در سال 

به  2تلفات ناشی از تمام انواع تاکتیک های مواد انفجاری تعبیه شدهبه افراد ملکی آسیب رسانده است. درحالیکه 

ده و ناشی از حمالت پیچی همانا افزایش در تلفاتِ شکل دوام دار روند صعودی داشته و دلیل اصلی روند ذکر شده

 05 که 2درصدِ تمام تلفات افراد ملکی در افغانستان شده 55حمالت متذکره باعث بوجود آمدن  5انتحاری می باشد.

تلفات ناشی از حمالت پیچیده و  درصدِ تلفات ناشی از حمالت متذکره فقط در شهر کابل اتفاق افتاده است. 

شاهد بلندترین  5102تیجه، سال افزایش یافته است. در ن 5105سال به درصد در مقایسه  02انتحاری در سراسر کشور 

آمار تلفات افراد ملکی در اثر تاکتیک متذکره بوده و از زمانیکه یوناما ثبت تلفات افراد ملکی را به شکل سیستماتیک 

در حقیقت بلند ترین آمار تلفات افراد ملکی در اثر حمالت پیچیده و  5102شروع نمودند، سال  5112در سال 

 ص داده است. انتحاری را بخود اختصا

                                                           

های مواد انفجاری تعبیه شده شامل مواد انفجاری فشاری، انتحاری، مواد انفجاری که قابل کنترل بوده مانند مواد  . اصطالح تمام انواع تاکتیک2 

تاکتیک  عانفجاریی که از راه دور و با امواج رادیوی منفجر می گردد و نیز شامل مواد انفجاری مقناطیسی می گردد. آمار تلفات ناشی از تمام انوا

تعبیه شده فقط آن تلفاتی را شامل نمی گردد که توسط مواد انفجاری در جریان قتل های هدفمند و سازمان یافته صورت گرفته های مواد انفجاری 

 052و  2محاسبه می گردد. برای معلومات بیشتر به ماخد نمبر  "قتل های هدفمند و عمدی "است و تلفات ناشی از تاکتیک متذکره در تحت عنوان 

 مراجعه گردد. 

وع مهمات ن . بر اساس تعریف یوناما، حمله پیچیده حمله ی را می گوید که شامل عناصر ذیل باشد: دو یا بیشتر از دو حمله کننده، دو یا بیشتر از دو5 

ی که د انفجارو در عین زمان یکی از سالح ها باید مواد انفجاریی انتحاری باشد؛ مانند مواد انفجاری که در بدن انسان جاسازی می گردد و یا موا

 موتر انفجار داده می شود.  در موتر جاسازی شده و توسط موتروانِ

 مجروح( گردیده است.  0521کشته و  512فرد ملکی ) 5522، حمالت پیچیده و انتحاری باعث تلفات 5102. در جریان سال 2 
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مواد  نموده و جاسازیتمام انواع مواد انفجاری تعبیه شده که شامل مواد انفجاریی که افراد انتحاری در بدن شان 

انفجاری تعبیه شده ی غیر انتحاری که توسط عناصر مخالف دولت استفاده می گردد باعث بیشترین تلفات افراد 

که افراد را به شکل غیر قانونی و غیر قابل  یمواد انفجاریخصوص گردیده است؛ ب 5102ی در جریان سال ملک

مانند استفاده از بمب ها توسط افراد انتحاری و نیز مواد انفجاری فشاری در  ،تفکیک مورد حمله قرار می دهد

 5255کشته و  0552فرد ملکی) 2020ساحات پُر جمعیت. تمام انواع تاکتیک های مواد انفجاری باعث تلفات 

 اکثریتِ 2شامل می گردد. 5102درصدِ تمام تلفات افراد ملکی را در سال  21 رقمِ متذکره و 2گردیدهمجروح( 

 ستا تلفات افراد ملکی که در اثر مواد انفجاری صورت گرفته در جریان حمالت پیچیده و انتحاری بوقوع پیوسته

اکتیک د ملکی در میان تمواد انفجاری فشاری دومین عاملِ تلفات افرا عقیبِ حمالت پیچیده و انتحاری،و نیز به ت

تعبیه شده محسوب می گردد. نگرانی ویژه ی که وجود دارد اینست که یوناما یک  یبه مواد انفجاری های مربوط

مالت حکه انگیزه های فرقه ی دارند، ثبت نموده که این نوع ی را در آمار تلفات ناشی از حمالت افزایش شدیدی

وترهای که با م یمالت انتحاریحافزایش تلفات در نتیجه ی به این طرف در حال افزایش بوده و نیز  5105از سال 

مملو از مواد انفجاری تعبیه شده صورت می گیرد؛ مانند انفجار موترِ مملو از مواد انفجاری تعبیه شده که به  بزرگِ

  01ماه می در شهر کابل اتفاق افتاد. 50تاریخ 

                                                           
غیر انتحاری  تعبیه شده اعم از تاکتیک های انتحاری و یانفجاری . این رقم شامل تمام تلفاتی می گردد که توسط تمام تاکتیک های مربوط به مواد2 

ف قرار دبودجود آمده است؛ البته به استثنای آن تلفاتی که افراد ملکی در قتل های هدفمند و سازمان یافته توسط مواد انفجاری تعبیه شده مورد ه

 052و  2د نمبر ر به ماخفمند جمع آوری می گردد. برای معلومات بیشتگرفته است؛ تلفاتِ ناشی از تاکتیک متذکره در تحت عنوان قتل های هد

 تمام انواع تاکتیک های مواد انفجاری می گردد، مراجعه گردد.  که مربوطِ

 ی از، یوناما، در گزارش های شش ماهه و ساالنه خود در مورد محافظت افراد ملکی در مناعات مسلحانه، تلفات ناش5105تا سال  5112. از سال 2 

ثالً ممواد انفجاریی تعبیه شده ی غیر انتحاری و مواد انفجاریی که در حمالت انتحاری استفاده می گردید را به شکل جداگانه محاسبه می نمود؛ 

آن تلفاتی که توسط مواد انفجاریی فشاری، مقناطیسی و ریموت کنترل صورت می گرفت. بخاطریکه در حمالت پیچیده و انتحاری نیز مواد 

مراجعه گردد(، از لحاظ مشخصات، مشابهت های در حمالت توسط مواد انفجاریی تعبیه  2انفجاری تعبیه شده استفاده می گردد) به ماخذ نمبر 

استفاده از  یشده ی غیر انتحاری و انتحاری وجود دارد؛ بخصوص ماهیت غیر قابل تفکیک این تاکتیک ها از لحاظ هدف گیری؛ چون در نتیجه 

 فجاری یا بمب های تعبیه شده، نتایج حاصله از انفجار غیر قابل کنترل بوده و در مکان های مزدحم منفجر می گردد؛ به همین لحاظ، یونامامواد ان

ت است. هرچند بعضی از تلفاتِ ناشی از حمال ثبت نمودهتمام انواع تاکتیک های مربوطه به مواد انفجاری تعبیه شده را در این گزارش یکجا 

ده توسط فیر مرمی و سایر انواع سالحها و مهمات صورت می گیرد، اما اکثریتِ تلفات افراد ملکی در جریان حمالت پیچیده که در سال پیچی

 صورت گرفته، در نتیجه انفجار مواد انفجاریی تعبیه شده در وجود افراد انتحاری رخ داده است.  5102

 یوناما در مورد محافظت افراد ملکی مراجعه گردد.  5102 . برای معلومات بیشتر به گزارش شش ماهه سال01 
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بعد از تمام انواع تاکتیک های مواد انفجاری تعبیه شده، جنگ های زمینی دومین عاملِ تلفات افراد ملکی در جریان 

های وتلفات افراد ملکی در اثر جنگ های زمینی بین نیر ی بی سابقهمحسوب می گردد. بعد از آنکه آمار  5102سال 

درصد کاهش در تلفات  02به ثبت رسید، در سال جاری در حدود  5105در سال  مخالف دولت و طرفداران دولت

 5550کشته و  255فرد ملکی) 5222ناشی از این تاکتیک بوجود آمده و در مجموع تاکتیک متذکره باعث تلفات 

ز ا کاهش تلفات افراد ملکی در اثر جنگ های زمینی اینست که تلفات ناشی دلیل اصلیِ مجروح( گردیده است.

  00ن که توسط نیروهای دولتی و مخالفین استفاده می گردد، کاهش یافته است.ص هاوسالح های پرتابی بخصو

یوناما یک افزایش نگران کننده ی را در حمالت علیه عبادتگاها، بزرگان مذهبی و عبادت کنندگان ثبت نموده و 

است. در  کردهثبت  را مجروح( 522کشته و  515فرد ملکی ) 222، تلفات 5102در جریان سال  حادثه 52ثر در ا

در تلفات و ، این حمالت از لحاظ تعداد حادثه سه برابر شده و نمبر کشته شدگان دوچند 5105مقایسه سال 

درصد افزایش رُخ داده است. هم چنان، یوناما از افزایشِ بی پیشینه ی حمالتی که با انگیزهای فرقه  51مجموعی، 

به  5105شیعه به راه انداخته می شود، به شدت نگران می باشد. حمالت متذکره از سال  انانِی علیه تجمعاتِ مسلم

                                                           

مجروح می گردد و توسط هاون، راکت و نارنجک در جریان جنگ  522کشته و  511فرد ملکی را که شامل  222، یوناما تلفات 5102. در سال 00 

 تلفات افراد ملکی که در جریان جنگ های زمینی در سال ت داده می شود را ثبت نموده است.های زمینی صورت گرفته و به نیروهای دولتی نسب

مراجعه گردد( و گروهای مسلح  00به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده ، عاملی اصلی اش  نیروهای امنیتی و دفاعی افغان ) به ماخذ  5102

درصد کاهش را نشان  20در حدود  5105در مقایسه سال   222طرفدار دولت بوده که هیج یک به نیروهای بین المللی نسبت داده نمی شود. رقم 

عناصر مخالف دولت  5102مجروح( را به ثبت رسانده بود. در سال  0121کشته و  522فرد ملکی) 0222یوناما تلفات  5105می دهد، چون در سال 

فرد  222نیروهای متذکره باعث تلفات  5105مجروح( گردیده که در سال  222کشته و  005فرد ملکی) 222توسط عین تاکتیک باعث تلفات 

 درصد کاهش را نشان می دهد.   55مجروح( گردیده بود. رقم متذکره در سال جاری در حدود  202کشته و  021ملکی)
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ر د این طرف در حال افزایش بوده و غالباً توسط داعش یا شاخه خراسانِ دولت اسالمی عراق و شام انجام می شود.

جزئیاتِ یافته های خود را در مورد  یک گزارشِ ویژه ی را نشر نموده و 5102یوناما در ماه نومبر سال  این مورد،

 حمالت متذکره در گزارش موصوف گنجانیده بود. 

جهت تقویت محافظت افراد ملکی در جریان سال 05یوناما از اقدامات مهمی که توسط نیروهای امنیتی افغانستان

ه ب ی مربوطروی دست گرفته بود، قدردانی می نماید؛ بخصوص در جریان جنگ های زمینی و عملیات ها 5102

که نیروهای امنیتی افغانستان به عهده گرفته است شامل تصویب پالیسی ملی جهت جلوگیری و کاهش  یآن. اقدامات

عملی  هم چنان تصویب اقدامات به نیروهای امنیتی داده می شود؛ که مرتبطیتلفات افراد ملکی و نیز آموزش های 

حدودیت ال مقعیت پایگاه های نظامی از ساحات ملکی و نیز اِعمکه در ساحه جنگ اِعمال می گردد بشمول تغییر مو

   .می گردد ،ن و سایر سالح های پرتابی در جریان جنگ های زمینی در مناطق مزدحم ملکیها در استفاده از هاو

عواملِ دیگری که باعث کاهش تلفات افراد ملکی گردیده است قرار ذیل هست: بیجا شدن افراد ملکی بخصوص 

والیات و کاهش نسبی  اطقی که دوام دار خط مقدم جنگی بوده است؛ عدم انجام حمالت بزرگ علیه مراکزِاز من

؛ تغییرات مربوط به تاکتیک های 5105سال  با نیروهای مخالف دولت باالی مراکز ولسوالی در مقایسه حمالتِ

ه شدارهای کو نیز صدور ه نجا زندگی می کندجنگ های زمینی بخصوص در ساحات مزدحمی که افراد ملکی آ

به افراد ملکی داده می شود. هرچند جهت محافظت  توسط طرف های درگیر امکان قبل از عملیات های نظامی تا حدِ

جام داده بیشتر از اینها ان کارِ ، بایدآمده استافراد ملکی صرف نظر از کاهشی که در تلفات افراد ملکی بوجود 

ر زندگی افغان ها داشته و مادر و پد بر ثیرات زیان بار و شدیدی رادوام دار تأ جنگ های زمینی به شکلشود، چون 

نیم ملیون فرد ملکی را  . جنگ های متذکره در حدود تقریباًخانواده ها را از آغوش خانواده ها می گیرند و اطفالِ

شت شان را نیز تخریب منازعات مسلحانه خانه های مردم، وسایل زندگی و معی05بیجا نموده است. 5102در سال 

 یوناما یکهم چنان، نموده و در عین زمان مانع دست رسی مردم به تعلیم و صحت و سایر خدمات گردیده است. 

ارتباط قوی بین استفاده از سالح های مانند هاون، راکت و نارنجک در جریان جنگ های زمینی و تلفات ناشی از 

کل دوام دار را به ش (تشکیل می دهدتلفاتِ ناشی از مواد منفجر ناشده را )البته اطفال بخش اعظم  مواد منفجر ناشده

 ثبت نموده است. 

مجموعی که در  مشابه است. برخالف کاهشِ 5105، تلفاتی را که زنان متحمل گردیده با آمار سال 5102در سال 

شته آمار زنان کتلفات افراد ملکی رخ داده است، تلفات زنان در حدود کمتر از نیم درصد افزایش را نشان داده  و 

                                                           

ولیس پ. اصطالح نیروهای امنیتی افغان شامل تمام نیروهای امنیتی و دفاعی افغان می گردد؛ این یک اصطالحی هست که شامل پولیس سرحدی، 05 

 محلی، اردوی ملی، قوای قوایی، پولیس نظم عامه، پولیس ملی، نیروهای ویژه افغان و نیروهای مربوط به ریاست امنیت ملی می گردد. 

فرد بخاطر جنگ در افغانسان از خانه های شان فرار نموده است. منبع: افغانستان،  222552در حدود  5102دسمبر سال  50. از اول جنوری تا 05 

 (5102دسبمر  50 – 52) ملل متحد ارش هفته وارِ دفتر هماهنگی امور بشردوستانهگز
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صد افزایش یافته است. جنگ های زمینی عامل اصلی تلفات زنان بوده، با وجودیکه در آمار تلفات زنان در 2شده 

خ داده است. دومین عامل تلفات زنان حمالت پیچیده و انتحاری درصد کاهش ر 00جنگ های زمینی   در جریان

 آمار متذکره دوچند گردیده است.   5105سال  با است که در مقایسه

نشان  5105سال  با درصد کاهش را در مقایسه 01، تلفات اطفال 5102همگام با کاهش مجموعی تلفات در سال 

یده دمجروح( ثبت گر 5502کشته و  250طفل)  5022، تلفات 0251بر اساس یافته های یوناما در سال  02می دهد.

و عامل اصلی آمار متذکره جنگ های زمینی می باشد. اطفال توسط مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و مواد 

که در  یانفجاری تعبیه شده نیز به شدت آسیب دیده است. یافته های یوناما نشان می دهد که  همگام با روند کُلی

آمار تلفات اطفال توسط جنگ های زمینی و مواد انفجاری باقی  ،د تلفات ناشی از انواع این حادثات وجود داردمور

اطفال  ،مانده از جنگ کاهش یافته، اما در تلفات ناشی از حمالت هوایی افزایش رخ داده است. بر خالف روند کُلی

ان های شدیدی از ناحیه ی مواد انفجاری که غیر قابل توسط مواد انفجاری فشاری به طور فزاینده آسیب دیده و زی

 تفکیک عمل نموده و با قدم گذاشتن قربانی بر آن منفجر می گردد، بر اطفال وارد گردیده است. 

، باقی مانده والیت 05والیت افغانستان کاهش یافته است. در  52والیت از  55، تلفات افراد ملکی در 5102در سال 

دلیل اصلی برای  ،انتحاری و مواد انفجاریی عناصر مخالف دولت در ساحات مزدحمِ ملکیافزایش در حمالت 

افزایش تلفات افراد ملکی تلقی می گردد؛ هرچند که در بعضی از والیاتِ فوق الذکر، جنگ های زمینی نیز باعث 

یش موده که عاملِ این افزایوناما بلند ترین رقمِ تلفات افراد ملکی را در والیت کابل ثبت ن02افزایش بوده است.

کشته و  222) مورد تلفات 0250صورت می گیرد. از مجموعِ  اساساً حمالتی هست که به شکل غیر قابل تفکیک

پیچیده و انتحاریی بوده که  در صدِ آن ناشی از حمالت 22مجروح( که در والیت کابل صورت گرفته،  0525

بعد از کابل، بلندترین رقمِ تلفات افراد ملکی در  05شده است.نیروهای مخالف دولت در شهر کابل انجام  توسط

 02والیت هلمند، ننگرهار، کندهار، فاریاب، ارزگان، هرات، پکتیا، کندز و لغمان به ثبت رسیده است.

 

 

                                                           
 مجروح( را ثبت نموده بود.  0012کشته و  552طفل)  0252، یوناما تلفات 5105. در سال 02 

، پکتیا، لغمان، ننگرهار، نورستان. یافته های یوناما نشان می دهد که تلفات افراد ملکی در والیت فراه، فاریاب، هرات، هلمند، کابل، خوست، 02 

یت السرپُل و زابل افزایش یافته است. حمالت پیچیده و انتحاری وسایر تاکتیک های که در آن مواد انفجاریی تعبیه شده استفاده می گردد، در و

در تلفات  ستان و زابل افزایش اندکیحالیکه والیت فراه، فاریاب، لغمان، نورخوست و ننگرهار افزایش یافته، درکابل، پکتیا، هرات، هلمند، 

 ناشی از جنگ های زمینی رخ داده است. در والیت خوست، پکتیا و سرپُل تلفات ناشی از قتل های هدفمند نیز افزایش یافته است. 

شهر کابل به  حمالت پیچیده و انتحاری در ی مجروح( در نتیجه 0025کشته و  221فرد ملکی) 0505، در مجموع، تلفات 5102. در سال 05 

 ثبت رسیده است. 

 . برای معلومات بیشتر به جدولِ آمار تلفات افراد ملکی بر اساس والیت که ضمیمه ی این گزارش هست، مراجعه گردد. 02 
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 عاملینِ تلفات افراد ملکی

نیروهای  ،درصد 52آمار تلفات افراد ملکی یعنی  عامل اکثریتِ 5102یافته های یوناما نشان می دهد که در سال 

یر گروهای و سا 02درصد 01، داعش مسئول 02درصد 25مخالف دولت می باشد که از رقمِ متذکره طالبان مسئول 

تلفات افراد ملکی می باشد. نیروهای طرفدار  51درصدِ 05های تشخیص ناشده مسئول مخالف دولت بشمول گرو

 05می باشد. از رقمِ متذکره )نیروهای دولتی مسئول  5102درصدِ تلفات افراد ملکی در جریان سال  51دولت عاملِ 

درصد، نیروهای بین المللی 

مسئول دو درصد و نیز 

گروهای مسلح طرفدار 

دولت و نیروهای طرفدار 

غیر هویتِ شان دولت که 

 ،ل تشخیص بودهقاب

هریک، عاملِ یک یک 

درصدِ تلفات افراد ملکی 

می باشد.( فیر های متقابل میان نیروهای طرفدار دولت و مخالفین دولت که مسببِ اصلی آن تشخیص نگردیده، 

تلفات به مواد انفجاری باقی مانده از جنگ نسبت داده شده و نیز گلوله  درصدِ تلفات بوده، سه درصدِ 00 عاملِ

، ده استنموری های که توسط نیروهای پاکستانی از آن سوی مرز فیر شده و در داخل خاك افغانستان اصابت با

 یک درصدِ تلفات گردیده است. تقریباً باعث 

 

 

                                                           
محافظت افراد یوناما در مورد  5105. شبکه حقانی نیز مربوطه گروه طالبان می گردد. برای معلومات بیشتر به پاسخ طالبان به گزارش ساالنه ی 02 

ملکی)که در بخش ضمیمه ی ششُمِ گزارش آمده است( مراجعه گردد. طالبان در پاسخ شان گفته بود که شبکه حقانی یک گروه جداگانه 

 نیست بلکه عضو امارت اسالمی بوده و هیج تفاوتی میان امارت و شبکه حقانی وجود ندارد. 

ت داده شده توسط آن گروهای مربوطه به داعش صورت گرفته که رهبران شان به شکل . آمار تلفات افراد ملکی که به گروه داعش نسب02 

سوگند وفاداری یاد نموده و یا گروهی که ارتباط رسمی و قوی و شناخته شده به گروه شاخه خراسان دولت اسالمی عراق با داعش رسمی 

ارند. یوناما تلفاتی را که توسط جنگجویانِی که خود شان را داعش معرفی به بعد فعالیت د 5102وشام داشته و اساساً در والیت ننگرهار از سال 

می نماید صورت می گیرد، به شکل جداگانه تحت جنگجویان خود خوانده ی داعش ثبت می نماید. بخصوص در جاهای که عناصر مخالف 

با گروه داعش در ننگرهار یا با نهاد دولت اسالمی در یک  دولت خود را داعش معرفی نموده اما معلومات واقعی که بتواند ارتباط رسمی آنها را

 حوزه وسیع تر به اثبات برساند، وجود ندارد. 

مجروح( می گردد که به جنگجویانی که خود شان را داعش معرفی می کند، نسبت داده  5کشته و  52فرد ملکی) 52. این رقم شاملِ تلفات 51 

 شده است. 
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 عناصر مخالف دولت

رقمِ  مجروح( گردیده که 2252کشته و  5515فرد ملکی) 5252، عناصر مخالف دولت باعث تلفات 5102در سال 

که نیروهای دلیل اصلی این کاهش اینست 50.درصدی را نشان می دهد 5کاهشِ  5105متذکره در مقایسه سال 

مخالف دولت در جریان جنگ های زمینی بخصوص در استفاده از سالح های پرتابی مانند هاون، راکت و نارنجک 

جریان  کاهش ارتباط می گیرد به اینکه درکمتر باعث تلفات افراد ملکی گردیده است. هم چنان دلیل دیگری این 

مواد انفجاری تعبیه شده توسط نیروهای مخالف دولت، افراد ملکی کمتر مجروح گردیده  قتل های هدفمند و انفجارِ

 توسط عناصر مخالف دولتاست. بر اساس یافته های یوناما در آمار تلفات ناشی از حمالت پیچیده و انتحاری 

مرمی کشته و  هایافراد ملکی به شکل تصادفی در فیریز در تلفات ناشی از حادثاتی که و نبخصوص گروه داعش 

مجروح گردیده، بخصوص زمانیکه در جریان جنگ های زمینی و مشخصاً وقتیکه حمالت علیه پاسگاه های پولیس 

 . رُخ داده استتوسط نیروهای مخالف دولت صورت می گیرد، افزایش 

 0222)مورد تلفات 2522صورت گرفته، یوناما  5102نیروهای مخالف دولت در سال  که توسط مجموع تلفاتیاز 

 05و  شامل می گرددرا  5102درصدِ تمام تلفاتِ سال  25ت داده که مجروح( را به گروه طالبان نسب 5200کشته و 

حمله را که  022گروه طالبان مسئولیت  ،این حادثات . از مجموعِکاهش یافته است 5105درصد در مقایسه سال 

 0111یوناما تلفات 55، به عهده گرفته است.ه بودمجروح( گردید 250کشته و  522فرد ملکی) 0055منجر به تلفات 

درصد از مجموع تلفات افراد ملکی را به داعش یا شاخه خراسان  01مجروح( یعنی  510کشته و  522فرد ملکی) 

 55.نشان می دهد 5105درصد افزایش را نسبت به سال  00داده و رقمِ متذکره نسبت دولتی اسالمی عراق و شام 

حمله را به عهده گرفته است که در آن غالباً افراد ملکی را هدف قرار داده و منجر به  52گروه داعش مسئولیت 

 0122کشته و  551فرد ملکی) 0522مجروح( گردیده است. یوناما تلفات  255کشته و  511فرد ملکی) 255تلفات 

 52مجروح( را به سایر گروهای مخالف دولت بشمول عناصریکه غیر قابل تشخیص بوده، نسبت داده است.

                                                           

 مجروح( را به نیروهای مخالف دولت نسبت داده بود.  2252کشته و  5052فرد ملکی)  2115ات ، یوناما تلف5105. در سال 50 

حمله با مواد انفجاری  55حمله پیچیده و انتحاری،  52قتل هدفمند،  22به عهده گرفته است:  5102. طالبان مسئولیت حادثات ذیل را در سال 55 

، هشت مجازاتِ ناشی از  ساختار عدالت هزمینی که منجر به تلفات افراد ملکی گردید های جنگحادثه مربوطه به  50تعبیه شده ی غیر انتحاری، 

 موازی و سه حادثه ی اختطاف. 

. این آمار هم شامل آماری می گردد که داعش بطور علنی مسئولیت حمله را به عهده گرفته و هم آن تلفاتی را شامل می گردد که در والیت 55 

 اق افتاده و به داعش نسبت داده شده ولی داعش مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. کابل و ننگرهار اتف

فرد ملکی می گردد که توسط گروهای که خود شان را در والیت  20کشته و سه مجروح( و اختطاف  52فرد ملکی)  52. این شامل تلفاتِ 52 

رقم شامل آن آماریکه در تحت عنوان داعش به ثبت رسیده و یا آماری  جوزجان، سرپُل و غور داعش معرفی می کند، صورت گرفته است. این

به ثبت رسیده، نمی گردد. یوناما خاطر نشان می سازد که آن حمالت پیچیده و انتحاری را که  مخالفین که تحت عنوان عناصر غیر قابل تشخیصِ

بت سن نیست که به یکی از گروهای مشخصِ مخالف دولت نگروهای مخالف دولت مسئولیت شان را به عهده نمی گیرد، به شکل درست ممک

گی های هست که ممکن نیست عاملی که در همچون حمله دست دارد را به سادگی تشخیص داد و بتوان حمله را به داد و این با توجه به پیچید

که در کابل وجود دارد و نیز محدودیت  یک گروه مشخصِ از نیروهای مخالف دولت نسبت داد. در ضمن با توجه به شبکه های متعددی ترور
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 نیروهای طرفدار دولت

 با مجروح( را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده که در مقایسه 0555کشته و  222فرد ملکی) 5012یوناما تلفات 

دلیل اصلی این کاهش اینست که یک کاهش چشم گیر در تلفاتی 52ست.ی داشته ادرصد 55 کاهشِ 5105سال 

 ناشی از استفاده از سالح های پرتابی بخصوص هاون در جریان جنگ های زمینی بوجود آمده است.  

به نیروهای دولتی نسبت داده می شود،  5102، بیشتر از نصفِ تلفات افراد ملکی که در جریان سال 5105مانند سال 

ست که در جریان جنگ های زمینی با نیروهای مخالف دولت اتفاق افتاده است. بعد ی هتصادفی حادثاتِناشی از 

از جنگ های زمینی، حمالت هوایی نیروهای طرفدار دولت دومین عاملِ مهم در ایجاد تلفات افراد ملکی می باشد. 

نیروهای طرفدار دولت نسبت داده که  مجروح( را به حمالت هوایی 555کشته و  522فرد ملکی) 550یوناما تلفات 

درصد افزایش را نشان می دهد و در ضمن آمار کشته شدگان ناشی از حمالت ( 2هفت ) 5105سال  با در مقایسه

 مجروح( 501کشته و  22فرد ملکی) 512قوای هوایی افغان باعث تلفات  55درصد افزایش یافته است. 02هوایی 

مجروح( گردیده  25کشته و  022فرد ملکی) 552های بین المللی باعث تلفات ، در حالیکه حمالت هوایی نیروشده

مجروح( را به حمالت هوایی نسبت می دهد که توسط  52کشته و  25فرد ملکی) 25تلفات ناما یو، هم چناناست. 

 52نیروهای نامشخصِ طرفدار دولت صورت گرفته است.

جهت تقویت محافظت افراد  5102های امنیتی افغان در سال ان و نیروحکومت افغانست توسطتالش ها و کارهای که 

ملکی صورت گرفته را باید ستایش کرد. همانطوریکه در بخش دوم گزارش تحت عنوان نیروهای طرفدار دولت 

فراد ملکی کاهش تلفات اتصویب پالیسی ملی جهت جلوگیری و با جزئیات به آن پرداخته شده، این اقدامات شامل

های  آغاز آموزشومنجر به تلفات افراد ملکی  ش ها در مورد بهبود تحقیقات و تعقیب حادثاتِو نیز شامل تال

  . ددمورد تصویب قرار بگیرد، می گر البته قبل از اینکه به شکل رسمی ،مرتبط برای نیروهای امنیتی افغان

                                                           
مخالف دولت کار ساده ی نیست. بخاطر  یوناما در مورد جمع آوری معلومات استخباراتی، نسبت دادن همچون حادثات به یک گروه مشخصِ

نسبت  به شبکه حقانی طالبانبشمول حمالتی که به طالبان نسبت داده شده را به طور مستقیم  5102همین است که یوناما هیچ یکی از حمالت سال 

ین دولت( عناصر نامشخصِ مخالف"داده نتوانسته است. لذا، یوناما حمالتی را که گروهای مخالف دولت مسئولیت شان را نپذیرفته در تحت عنوان 

 ثبت نموده است.   

ط نیروهای امنیتی افغان صورت گرفته است. در توس ،به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده 5102. اکثریت تلفات افراد ملکی که در سال 52 

 مجروح( را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده بود.  0255کشته و  212فرد ملکی) 5250 ، یوناما تلفات5105ِسال 

 ه بود. مجروح( را به حمالت هوایی نیروهای طرفدار دولت نسبت داد 521کشته و  521فرد ملکی) 221، یوناما تلفات 5105. در سال 55 

 . فقط نیروهای طرفدار دولت در افغانستان حمالت هوایی را انجام می دهد. 52 
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 پیشنهادات:

فراد ملکی، ا محافظتیوناما پیشنهادات ذیل را به طرفین منازعه مسلحانه ارائه می نماید تا تالشهای آنها را به منظور 

ملکی و ایفای تعهدات شان براساس قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانۀ بین المللی، افراد جلوگیری از تلفات 

 حمایت نماید. 

 عناصر مخالف دولت

 قواعد حقوق بشردوستانۀ بین المللی:در مطابقت با 

 ِه در بدن جاسازی ک تعبیه شده به شمول مواد انفجاریی مواد انفجاری تمام مواردِ استفادۀ نامتناسب و بدون تفکیک

که در موتر جاسازی می شود را هم در حمالت انتحاری و هم در حمالت پیچیده در  یمی شود و مواد انفجاری

ا نیز فوراً راده از مواد انفجاری نوع فشاری اند متوقف نمایند. هچنان استف ونت افراد ملکیکه معموالً محل سک نقاط

 متوقف نمایند. 

 علیه افراد ملکی و اهداف ملکی به شمول مقامات دولتی که وظایف ملکی ایفأ می نمایند،  حمالت هدفمند

 عالمانلیه ع متوقف نمایند. حمالت هدفمند اًمدافعین حقوق بشر، قضات، سارنواالن و کارکنان کمک رسانی را فور

داعش ارتکاب می گردد، باید فوراً  توسط شاخۀ خراسانِ دین، مال امامان، و محالت فرهنگی وعبادی که اکثراً

 متوقف گردد. 

 به این محالت را متذکره ن، راکت و نارنجک از محالت مسکونی ملکی یا فیر نمودن مهمات فیر نمودن هاو

 نمایند.متوقف 
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 یند تطبیق ابیانیه های رهبری طالبان را که حمالت علیه افراد ملکی و محالت مسکونی افراد ملکی را منع می نم

که اعضای طالبان را به اجتناب و جلوگیری از  تلفات ملکی مامور می سازند نیز مورد اجراء قرار نمایند؛ امریه های 

 البان را همگانی بسازند. افراد ملکیِ ط محافظتِدهند؛ و پالیسی های 

  ده و از پاسخگویی آن ع منع می کنند، اتخاذ نمایندتدابیری را جهت تطبیق امریه های که استخدام اطفال را

 ل نمایند. صفرماندهان که اطفال را استخدام و استفاده می کنند، اطمینان حا

 را  د؛ آنهایبین المللی می باشن ق بشر دوستانهاطمینان حاصل نمایند که تمام دساتیر و امریه ها در مطابقت با حقو

 که افراد ملکی را هدف قرار می عناصر مخالف دولتتفکیک انجام می دهند و تمام  اعضای  غیر قابلکه حمالت 

ه ک قرار دهند. اطمینان حاصل نمایند ، مورد باز خواستنمایندیا اختطاف می  و شند، زخمی می کننددهند، می کُ

مکاتب، شفاخانه ها، کلینیک ها، و سایر محالت محافظت شده در حقوق بشر دوستانۀ بین المللی برای مقاصد نظامی 

استفاده نمی گردد. از ارتکاب هرنوع عمل که سبب ضیاع حق دسترسی افراد به باالترین سطح معیارتحصیالت و 

 خدمات صحی می گردد، خود داری نمایند.

 حکومت افغانستان

 بدون دید مستقیم( و حمالت هوایی به محالت مسکونی   پرتابی  و سایر مهماتِ ز استفادۀ هاون، راکت، نارنجکا(

افراد ملکی خود داری نماید؛ امریه های تاکتیکی، قواعد حمله و سایر طرزالعمل های واضح را در خصوص استفاده 

 ماید.از سالح های انفجاری و هواپیما های مسلح، تدوین و تطبیق ن

  پالن تطبیقی را که برای پالیسی ملی جلوگیری و کاهش تلفات ملکی تدوین گردیده است، نهایی ساخته و مورد

تطبیق قرار دهد، عالوه بر آن در پالن مذکور اهداف مشخص و تدابیر عملی بیشتر را جهت جلوگیری تلفات ملکی 

ملکی که در اثر واقعات جنگی به میان آمده، اطمینان  شامل سازد؛ و از تحقیق کاملِ تمام خسارات وارده بر افراد

 حاصل نماید. 

 قضِن و ملیشه ها را منحل و خلع سالح نماید و از پاسخگویی آنها به تمام مواردِ یتمام گروهای مسلح غیر قانون 

سلح در م  حقوق بشر اطمینان حاصل نماید. تالشهای دولت افغانستان به منظور قانونی ساختن اعضای این گروهای

العمل آنها و مطابق طرزاز قانونی و شفاف  معیارهای نظارتافغانستان، باید براساس  یچارچوکات نیروهای امنیت

 مِو ساختارهای پاسخگو با یک میکانیز رسمیجلب و جذب صورت گیرد و آنها را در قطعات و جزتام های 

 از افراد ملکی جا به جا سازد.  محافظت

 راجع به سالحهای  0221ل پنجم کنوانسیون ت اجرای تعهدات خویش براساس پروتکجه یک پالن تطبیقی را

 تصویب نماید و منابع کافی را برای تطبیق آن تخصیص بدهد.  مشخص متعارفِ
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 اری تعبیه ضد مواد انفج ثر برفرماندهی، کنترل و انجام حمالت مؤافغان جهت  به تقویت ظرفیت نیروهای امینتی

آنها به شمول استحصال آنها، ادامه بدهد؛ و منابع الزم را برای تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با  شده و خنثی سازی

 مواد انفجاری تعبیه شده، اختصاص بدهد. 

 اخته می را که مسئول شن ین المللی را تحقیق نماید و آنهایتمام موارد نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانۀ ب

داده و مجازات نماید؛ از جبران خسارتِ شوند به اقتضای قوانین داخلی و حقوق بین الملل مورد تعقیب عدلی قرار 

 اطمینان حاصل نماید.  -که باشد به شمول تبعیض جنسی یا قومی یبر هراساس -ثر و بدون تبعیض مؤ

 د؛ اماکن ، اطمینان حاصل نمایو بی طرف یث امکانات غیر وابستهاز احترام به اماکن، پرسونل و وسایط صحی منح

و پرسونل آموزشی را احترام نماید، همچنان اطمینان حاصل نماید که تمام مردم در افغانستان به باالترین سطح 

 معیارتحصیالت و خدمات صحی دست رسی دارند.

 نیروهای نظامی بین المللی

 ل های ماقبل عملیات جهت حفاظت افراد ملکی ادامه بدهند. همچنان به باز نگری و به باز نگری و تقویت پروتک

تحقیقات پسا عملیات ادامه بدهند و از شفافیت  در تحقیقات که به دنبال اتهام تلفات ملکیِ ناشی از عملیات هوایی 

ا بهبود لیاتی خویش رو عملیات جستجو صورت می گیرند، اطمینان حاصل نمایند با توجه به اینکه رویکرد عم

 بخشند و پاسخگویی را تقویت نمایند؛ همچنان از جبران خسارات به قربانیان و بازماندگان اطمینان حاصل نمایند. 

 ا ب در مورد جلوگیری وکاهشِ تلفات ملکی به حمایت های خویش از دولت افغانستان در تطبیق پالیسی ملی

طوح پالیسی، افغانستان در س ت های مرتبط از نیروهای امنیتینابع و سایر حمایاستفاده از تداوم ارائه آموزشها و تهیۀ م

عملیاتی و تاکتیکی ، ادامه بدهند؛ به خصوص تدابیری را اتخاذ نمایند که از واردشدن خسارت به افراد ملکی بر اثر 

 هوپیماهای مسلح، جلوگیری گردد.  ات که قوسی فیر می گردند یا حمالتمهم

 ه با مواد مبارز یثردهی، کنترل و اجرای عملیات های مؤن از نیروهای امنیت ملی افغانستان در فرمانبه حمایت شا

 انفجاری تعبیه شده و عملیات های خنثی سازی آن مواد، به شمول استحصال آنها، ادامه بدهند.

  منهدم  و پاکسازی آنها برای عالمت گذاری، افغانستان جهت تقویت ظرفیت حمایت شان از نیروهای امنیتیبه

للی و ق بشر دوستانۀ بین المکردن مواد انفجاری باقی مانده از جنگ در مطابقت با الزامات که دولت براساس حقو

 متعهد گردیده، ادامه بدهد.راجع به سالحهای متعارفِ مشخص  0221یون ل پنجم  کنوانسپروتک
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