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دپرس میباشد. در این عکس یک عبدالخالق از آسوشیتین گزارش مربوط به عکس پُشت جلدِ ا

مرد دخترِ را انتقال میدهد که در یک حمله انتحاری مجروح گردیده است. در این حمله فرد 

پاسگاه امنیتی را یک انتحاری با موتر مملو از مواد انفجاری اش در شهر لشکرگاه والیت هلمند 

را به قتل رسانیده و دو فرد ملکی را مجروح نموده  مورد حمله قرار داد و در نتیجه دو فرد ملکی

 بود. 

 . گرفته شده است ۵۱۰۲ماه مارچ سال  ۰2 عکس به تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

طرفهای درگیر در منازعه به دنبال منافع سیاسی و نظامی خود هستند؛ آنها نباید  در حالیکه 

فراموش کنند که افغانستان فقط یک قلمرو نیست؛ بلکه جای هست که تعداد زیاد از مردم آن 

ادعای پیشرفت ها و موفقیت ها در میدان جنگ که بارها از طرفهای را خانه خود شان میدانند. 

افراد ملکی)آن افراد ملکی  از نیده می شود؛ تازمانیکه آنها موفق به محافظتدرگیر در جنگ ش

که طرفین جنگ آرزوی حکومت کردن بر آنها را دارند یعنی زنان، اطفال و مردان افغانستان( 

؛ الزام است های که متوجه طرف های درگیرنگردد؛ از هیچ ارزشی برخوردار نیست. مسئولیت 

افراد از آور بوده و باید موفقیت های طرفهای درگیر بر اساس کامیابی های شان در محافظت 

 . سنجیده شودملکی؛ 

 . 6102نیکوالس هایسم، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، کابل، فبروری 

 

المللی ممنوع تلقی  مردم افغانستان از حمالت وحشیانه و غیر اصولی که بر اساس حقوق بین

می گردد؛ مدام رنج می برند. این نوع حمالت تقریباً با معافیت کامل انجام می پذیرد. مرتکبینِ 

و  پاسخگو قرار داده شونداین تخطی ها که توسط یوناما و کارمندان من به ثبت می رسد؛ باید 

 افظت گردد. فحقوق افراد ملکی ح که جامعه بین المللی باید به شدت تمام تأکید به عمل آورد

  . 610۲ ژنو، فبروریزید رعد الحسین، کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر، 

 

  



 

 

 مأموریت

افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان  محافظتدر مورد  610۲ساالنه ی سال گزارش این 
 0توسط بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( تهیه گردیده و دوره زمانی 

 گیرد. را در بر می 610۲دسمبر  10جنوری تا 

( شورای امنیت ملل 610۲)سال  6601عنامه شماره طاین گزارش طبق ماموریت یوناما بر اساس ق
ها غرض حصول اطمینان از  به منظور نظارت از وضعیت افراد ملکی، هماهنگی تالش"متحد 

های بنیادی و مقررات حقوق  دهی و همکاری در تطبیق کامل آزادی محافظت آنها، تقویت پاسخ
باشد، به  ها می المللی که افغانستان عضو آن بشری مندرج در قانون اساسی افغانستان و معاهدات بین

 تهیه گردیده است. "گیرد شان، ارتباط می مندی کامل زنان از حقوق بشری معاهداتی که به بهره ویژه

دهی به  ( شورای امنیت روی اهمیت نظارت دوامدار و گزارش610۲)سال  6601قطعنامه شماره 
شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افراد ملکی در منازعات مسلحانه، به خصوص در مورد 

 کند. افراد ملکی تاکید میتلفات 

هایی را با هدف کاهش اثرات جنگ بر افراد ملکی به شمول موارد ذیل روی  یوناما یک سلسله فعالیت
طرفانه از حوادثی که در آن افراد ملکی کشته یا زخمی شده اند؛  دست می گیرد: نظارت مستقل و بی

ه در منازعات مسلحانه متضرر های دادخواهی برای تقویت محافظت از افراد ملکی ک فعالیت
، حقوق بشر یالملل هایی که باعث ترویج رعایت مقررات حقوق بشر دوستانه بین گردند؛ و فعالیت می

 شود.  های درگیر می و قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان در میان تمام طرف

 می باشد. بشردفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق این گزارش حاوی نظریات تخنیکی 
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 میتودولوژی )روش تهیه گزارش(

مشوره با یک سلسله یوناما تا حدی که امکان دارد با اجرای تحقیقات در ساحهء رویدادها، با انجام 
منابع متنوع و با توجه به انواع اطالعاتی که اطمینان و اعتبار آنها ارزیابی می گردد، گزارش ها در مورد 
تلفات افراد ملکی را تحقیق می نماید. در زمان تحقیق و بررسی هر رویداد، یوناما نهایت تالش خود را 

مکان با منابع متنوع به شمول اظهارات شاهدان عینی، به کار می برد تا اطالعات بدست آمده را تا حد ا
و نیروهای نظامی بین  ، عناصر ضد دولتافراد آسیب دیده، فعالین نظامی )به شمول دولت افغانستان

المللی(، مسؤولین محلی در روستاها، ولسوالی ها و والیات، رهبران مذهبی و بزرگان محل بررسی و 
 تصدیق نماید.

ریق بازدید مستقیم، آزمایش فزیکی اقالم و مدارك جمع آوری شده از محل حادثه، این معلومات از ط
بازدید از شفاخانه ها و سایر مراکز صحی، عکس ها و تصاویر ویدیویی، گزارش ریاست مصئونیت و 
امنیت ملل متحد و سایر نمایندگی های آن، اظهارات منابع دست دوم، گزارشات رسانه ها و اطالعات 

 .شده از سوی نهادهای غیر دولتی و طرف های سوم به دست می آید جمع آوری

تا  در هر واقعه ای که تلفات ملکی را در بر داشته باشد، یوناما حداقل سه نوع منبع را الزمی می داند
، کارمندان صحی، مقامات محلی، تصدیق توسط ان، مانند قربانی، شاهدع رویداد را تثبیت کندووق

و غیره. تا جایی که ممکن باشد، تحقیقات بر اساس اظهارات اولیه  یرگان محلطرفین درگیری، بز
قربانیان و یا شهود صحنه و تحقیقات در محل صورت می گیرد. در بعضی موارد، به خصوص در 
محالتی که دسترسی به علت محدودیت های امنیتی مقدور نباشد، این گونه تحقیقات امکان پذیر 

رد، یوناما بر یک سلسله روش ها برای جمع آوری اطالعات، بخصوص از نیست. در این گونه موا
طریق شبکه های معتبر و باز هم از طریق یک سلسله منابع متنوعی که آن منابع معتبر ارزیابی گردیده، 

  .اتکاء می کند

هرگاه اطالعات مربوط به یک رویداد برای یوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت رویداد متذکره 
گزارش داده نمی شود. در بعضی موارد، قبل از آنکه نتیجه گیری صورت گیرد، تحقیقات چندین هفته 

گیرد. این بدین معناست که نتیجه گیری ها در یک گزارش در مورد تلفات ملکیِ ناشی از  را در بر می
نیده شود. هرگاه یک رویداد میتواند با کسب اطالعات بیشتر دوباره بررسی گردیده و در تحلیل ها گنجا

اطالعات واضح و روشن نباشد، در آن صورت تا زمان کسب مدارك قناعت بخش، نتیجه گیری 
صورت نمی گیرد و یا بدون نتیجه گیری قضیه بسته می گردد و نیز در گزارشی که از ارقام تلفات افراد 

  .ملکی تذکر به عمل می آید، قضایای بسته شده گنجانیده نمی شود
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موارد ملکی بودن قربانیان گزارش داده شده را نمی توان به طور قطعی تصدیق کرد و یا این در بعضی  
وضعیت مورد اختالف می باشد. در این گونه موارد، یوناما از معیارهای قابل تطبیق حقوق بشر دوستانه 

سن  اند بین المللی استفاده نموده و در مورد ملکی یا جنگجو بودن مردانی که به سن جنگی رسیده
بلکه این گونه ادعاهای مربوط به ملکی یا جنگجو بودن قربانیان را  قرار نمی دهدقضاوت  شان را معیار

بر اساس واقعیت های موجود در مورد همان رویداد ارزیابی می کند. هرگاه وضعیت یک یا چند 
اد ملکی گنجانیده قربانی نامشخص باقی  بماند، در آن صورت مرگ آنها در شمار مجموعی تلفات افر

  .نمی شود

میالدی یک دیتابیس الکترونیکی را ایجاد نمود تا تحلیل ها و گزارش های خود  6112یوناما در سال 
در مورد محافظت از غیر نظامیان در درگیری های مسلحانه را ثبت کند. این دیتابیس بخاطر تسهیل 

و مؤثر اطالعات، منجمله تفکیک  جمع آوری اطالعات به شکل منظم، تحلیل و ارزیابی منسجم
اطالعات بر اساس سن، جنس، مرتکبین حادثه، تاکتیک، نوع سالح و دسته بندی های دیگر طراحی 

  .شده است

یوناما نهایت تالش می نماید تا طرفِ مسؤول یک جائیکه چندین طرف درگیر جنگ می باشد، از آن
. ، مثالً طالبان ویا اردوی ملی افغانستانعین نمایدحادثه مشخص را تا حدی که امکان دارد بطور دقیق  م

به علت محدودیت های ناشی از محیط عملیات ها، مانند ماهیت مشترك بعضی از عملیات های نظامی 
و عدم توانایی منابع اولیه در بسیاری از رویدادها برای تشخیص دقیق یا تفکیک میان طرفهای مختلف 

و یا , زمانی که هیچ یک از طرف ها مسؤولیت را به عهده نمی گیرندنظامی و شورشیان کافی نبوده یا 
برای تشخیصِ دقیقِ مرتکیبین یک حادثه ی منتج به تلفات افراد ملکی چه در بین نیروهای دولتی و چه 

در همچو موارد یوناما مسؤولیت یک رویداد  در میان نیروهای مخالف دولت؛ مشکل ایجاد می گردد،
  روهای طرفدار دولت و یا عناصر ضد دولتی نسبت می دهد.نی یا بهمشخص را 

در قضایای جنگ های زمینی بین نیروهای دولتی و مخالفین دولت، زمانیکه تلفات به یکی از طرفین به 
طور مشخص ممکن نیست که  نسبت داده شود، یوناما مسئولیت را به هردو طرف نسبت داده و تحت 

یوناما ادعا نمی کند که  دولتی و مخالفین دولت( ثبت می نماید.یک کتگوری مشخص بنام )نیروهای 
ارقام ارائه شده در این گزارش کامل می باشد؛ اما این احتمال وجود دارد که یوناما تلفات افراد ملکی 

 را با توجه به محدودیت های مرتبط به محیط جنگی، کمتر از آنچه که هست گزارش داده باشد.
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 خالصه گزارش

و  نوشیدمآب  اندکی از آنکه من طفلم را غذا دادم و آن را دوباره در جایش گذاشتم تا بخوابد؛ بعد"

دوباره در رختخوابم برگشتم. در این موقع یک انفجار شدیدی بوقوع پیوست و سقف خانه ی ما 

وقتی که  بیهوش گردیدم. از آن که سقف باالی من  افتاد و بعد  به یاد دارممن داشت فرو می ریخت. 

. من تالش کردم که ایستاد ریزی داردخون مو پشت ها پا ،چشمانم را گشودم؛ متوجه گردیدم که دستها

شوم ولی نتوانستم. بعد از بیست دقیقه متوجه شدم که شوهرم مکرراً چیغ و فریاد می زند و میگوید که 

وح ساخته بود. برادر مجر به شدت ایشان و بچه ام راانفجار   "ران؟ کجاست پدرم؟کجاست دیگ"

. ما یک فامیل فقیر هستیم و همه چیزِمان را از دست داده ه بودشوهرم هردو چشمانش را از دست داد

 1"ایم.

موتر مملو از مواد  کیتوسط  یحمله انتحار کیخانم در  نی؛ ا610۲هفت اگست سال  خیتار به --

 یفرد ملک 0۲فوق الذکر در حدود  حملهبود.  دهیشهرِ کابل مجروح گرد دیدر منطقه شاه شه یانفجار

حمله در حدود  نیرا مجروح نموده بود. همچنان در ا یفردِ ملک 681را به قتل رسانده و در حدود 

 بود.  دهید بیو آس دهیگرد بیصدها خانه تخر

بر  و آسیبهای شدیدی را به افراد ملکی وارد نموده منازعات مسلحانه در افغانستان ،610۲در سال 

بیشترین  610۲سال  ،از لحاظ ارقام تلفات افراد ملکی به این طرف 6112از سال  ،اساس یافته یوناما

 و 6101 .  به تقیبِ افزایش آمار تلفات در سالهایرا بخود اختصاص داده استرقمِ تلفات افراد ملکی 

 به حانه در مقایسهنیز کشته شدگان و مجروحین افراد ملکی در اثر منازعات مسل 610۲در سال   ،6102

از اول جنوری بر اساس یافته های یوناما . را نشان می دهد در حدود چهار درصد افزایش 6102سال 

فرد ملکی مجروح گردیده  72۲7فرد ملکی به قتل رسیده و  1۲2۲در حدود  ،610۲دسمبر سال  10تا 

 ملکی رسیده که در مقایسه فرد 00116است. مجموع تلفات افراد ملکی در دوره زمانی فوق الذکر به 

درصد در ارقام  2خ داده و در حدود کاهش رُ چهار درصد در آمار کشته شدگان ،6102سال  به

                                                 
0
 ؛ یوناما با قربانی حادثه در شهر کابل مصاحبه نموده است. 610۲اگست سال  02. به تاریخ  
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از زمانیکه یوناما به شکل منظم و سیستماتیک تلفات افراد  2مجروحین افزایش صورت گرفته است. 

یافته های یوناما  ،610۲دسمبر سال  10تا  6112یعنی از اول جنوری سال  رسانیدهملکی را به ثبت 

فرد ملکی در این دوره زمانی به قتل رسیده و در حدود  60161نشان می دهد که در مجموع در حدود 

مجموع تلفات افراد ملکی در دوره زمانی فوق  ،فرد ملکی دیگر مجروح گردیده است. در نتیجه 17201

  فرد ملکی می رسد.  ۲8712الذکر به 

 

را که متوجه افراد ملکی در افغانستان  610۲سال  منازعات مسلحانه قطعیاین گزارش آسیبهای آنی و 

تخطی های حقوق بشری ناشی از برآیندِ به ثبت رسانیده است. نتایج زیان بارِ منازعات مسلحانه و  بوده

نسبت به قتل و جرح افراد ملکی؛  های حقوق بشردوستانه بین المللی نورم این منازعات و نیز نقض

خشونت های  ،610۲. در جریان سال گذاشته استشدید تری را در جامعه بجا  تأثیرات عمیق تر و

و اموال مردم را تخریب نموده و هزارها خانواده را  یشتمع وسایل ه ها،ناشی از منازعات مسلحانه خان

ر ضمن این منازعات محدودیت های را فراروی آزادی دست رسی به آموزش و بیجا نموده است. د

                                                 
6
فرد ملکی مجروح گردیده  2811فرد ملکی کشته شده و  1710؛ در حدود 6102. بر اساس یافته های یوناما؛ در سال  

 فرد ملکی می رسید.  01۲12بود. مجموع تلفات در سال متذکره به 
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کشته شدگان و مجروحین افرادِ ملکی از جنوری تا دسمبر سال 

۵۱۱9 - ۵۱۰۲ 

 مجروحین کشته شدگان
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پیامدهای کوتاه مدت و دراز مدتِ ناشی از  ،پرورش، صحت، و سایر خدمات ایجاد کرده است. عالوتاً 

ناامنی های فزاینده، ضعف در روند محافظت افراد ملکی و عدم احترام به حقوق بشر و نورمهای 

تأثیرات دوام دار و طوالنی مدت را نسبت به اثر آنی منازعات میتواند  ،ین المللیحقوق بشردوستانه ب

وانی و تأثیرات ناگواری که جنگ ها از لحاظ ر ازمتعددِ از باشندگان افغانستان داشته باشد. نسلهای 

ی نهاد هابه شدت رنج می برد. این دسته مردم هیچ حمایتی را از جانب  فزیکی بر آنها گذاشته است

آن  ،دولت افغانستان دریافت نکرده و اگر گاهی یا در جای حمایت های حکومتی هم صورت گرفته

 بوده است.  اندكهم بسیار 

آسیب پذیرترین قشرِ جامعه را به شکل فزاینده ی متضرر خشونت های ناشی از منازعات مسلحانه 

یک نفر زن و از هر چهار نفر  ،از هرده نفر کشته و مجروح افراد ملکی ،610۲در سال  :نموده است

یک نفر طفل را شامل می گردید. در حالیکه ارقام مجموعی تلفات افراد ملکی در  ،کشته و مجروح

که در مجموع  صعود نمودهدرصد  17اما ارقام تلفات زنان در حدود  ،حدود چهار درصد افزایش یافته

تَن می  0622مجموع تلفات زنان به  ،جهزن مجروح گردیده است. در نتی 201زن به قتل رسیده و  111

درصد افزایش در ارقام تلفات اطفال رُخ داده که در  02در این دوره زمانی، در حدود  ،رسد. همچنان

طفل مجروح گردیده است. در نتیجه مجموع تلفات اطفال به  6122طفل به قتل رسیده و  711مجموع 

 تَن می رسد.  6862

افراد ملکی بوده و به  (یتحوجرم)قتل و جنگ عاملِ بیشترین رقمِ تلفاتجنگ های زمینی بین طرفهای 

تلفات باالی را بر افراد  قیبِ آن مواد انفجاری تعبیه شده و حمالت انتحاری و پیچیده به ترتیبعت

قیبِ آن عملکی وارد نموده است. جنگ های زمینی بیشترین رقمِ افراد ملکی را به قتل رسانیده که به ت

 قتل های هدفمند و عمدی باعثِ بیشترین رقمِ قتل افراد ملکی گردیده است. 
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به افزایش حمالت انتحاری و  ،610۲ش در مجموع تلفات افراد ملکی در سال یاساساً ریشه اصلی افزا

پیچیده و قتلهای هدفمند و عمدی توسط نیروهای مخالف دولت، به افزایش تلفات افراد ملکی در 

فیرهای متقابل بین های زمینی و حمالت هوائی نیروهای طرفدار دولت و افزایش آمار تلفات در  جنگ

 3ارتباط می گیرد. طرفهای درگیر بخصوص در والیت قندز؛

 مرتکبینِ تلفات افراد ملکی

درصدِ تلفات افراد ملکی توسط نیروهای مخالف دولت  26یافته های یوناما نشان میدهد که در حدود 

درصد به نیروهای  02)5درصدِ تلفات به نیروهای طرفدار دولت 07 ،هم چنان 4گرفته است. صورت

                                                 
1
فراد ملکی . به گزارش ویژه یوناما و دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر، در مورد حقوق بشر و محافظت ا 

دسمبر نشر گردید؛ مراجعه گردد. این گزارش در آدرس ذیل قابل دست رس می  06در جنگ والیت قندز که به تاریخ 

باشد: 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/civcas/Special%20Report%20on%2
0Kunduz%20province_12%20December%202015.pdf. 

2
این اصطالح تمامِ افراد و گروه های مسلح و یا مخالفین مسلحی را که در حال حاضر در درگیری های نظامی علیه .  

بین المللی سهم دارند، در بر می گیرد. این اصطالح، همچنین به کسانی اطالق می دولت افغانستان و یا نیروهای نظامی 

عملیات های  

 هوائی

1% 

 قتل های هدفمند وعمدی

01% 

 حمالت انتحاری و پیچیده

07% 

 مواد انفجاری تعبیه شده

60% 

 جنگ های زمینی

17% 

مواد انفجاری باقی مانده از 

 جنگ

2% 

 سایر

۲% 

 کشته شدگان و مجروحینِ افراد ملکی براساس نوع حادثه

 ۵۱۰۲ - ۵۱۱9جنوری تا دسمبر سال 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/civcas/Special%20Report%20on%20Kunduz%20province_12%20December%202015.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/civcas/Special%20Report%20on%20Kunduz%20province_12%20December%202015.pdf
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گروپهای مسلح طرفدار  به امنیتی افغانستان، دو درصد به نیروهای نظامی بین المللی و یک درصد 

درصدِ تلفات افراد ملکی در جنگ های زمینی بین  07در حدود دولت( نسبت داده شده است. 

خالف دولت و نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته که به هیچ یکی از طرفین بطور نیروهای م

تلفات افراد ملکی در نتیجه انفجار مواد انفجاری باقی  6مشخص نسبت داده شده نمیتواند. چهار درصدِ

مانده از جنگ که به هیچ یکی از طرفین درگیر بطور مشخص نسبت داده شده نمیتواند؛ صورت گرفته 

  7است.

                                                                                                                                                  

یا افراد و گروه های منسجم و مسلح غیر دولتی که به شکل مستقیم در جنگ ها سهم گرفته  "طالبان"شود که به عنوان 

نبش اسالمی ازبکستان، شوند، مانند شبکه حقانی، حزب اسالمی، جو با مشخصات یا هویت های مختلف شناخته می

و دیگر گروه های  شبه نظامی و گروه های مسلحی که به دنبال و داعش جیش محمد  ،اتحاد جهاد اسالمی، لشکر طیبه

اهداف سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی می باشند، به شمول گروه های مسلح جنایت کاری که به طور مستقیم در اعمال 

 فعالیت می نمایند. ،درگیرخصمانه به نمایندگی از یک طرف 
۲
این نیروها تمام نیروهای دولتی و سایر نیروهایی را در بر می گیرد که در عملیات ضد تروریزم در قالب نیروهای .  

نظامی و شبه نظامی فعالیت میکنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترول دولت افغانستان می باشند. این نیروها 

وی ملی، پولیس ملی، پولیس سرحدی، نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی، پولیس محلی و سایر شامل دسته های ارد

در ضمن این نیروها شامل  .که در تحت تشکیالت قانونی حکومت عمل می کنند نیروهای محافظتی محلی می گردند

ت تشکیالت رسمی حکومتی ملیشه ها و گروپهای مسلح طرفدار دولت نیز می گردد که مبنای قانونی نداشته و در تح

نیروهای طرفدار دولت همچنان شامل نیرو های نظامی بین المللی و سایر نیرو های امنیتی و اطالعاتی عمل نمی کنند. 

 نظامی بین المللی مراجعه شود(.  خارجی می گردد )به نیرو های
2
. یوناما در حدود کمتر از نیم درصد تلفات را به گلوله باری های نیروهای پاکستانی که از آن سوی سرحد بطرف  

 خاك افغانستان فیر می گردد؛ نسبت می دهد. 
7
موادی هست که مرتکبین شان قابل شناسای نبوده و یا هم از جنگ  . بقایای مواد انفجاری باقی مانده در میدان جنگ 

 ای قبل باقی مانده است. های ساله
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 نیروهای مخالف دولت

فرد ملکی  610۲ به تعداد ،610۲دسمبر سال  10یافته های یوناما نشان میدهد که از اول جنوری تا 

فرد ملکی توسط این نیروها مجروح  2۲22 به تعداد توسط نیروهای مخالف دولت به قتل رسیده و 

تَن رسیده که  28۲2گردیده است. مجموع تلفات ناشی از عملیات ها و حمالت نیروهای فوق الذکر ه 

این کاهش در حقیقت در نتیجه  8درصد کاهش را نشان میدهد. 01در حدود  6102سال به  در مقایسه 

کاهش در آمار تلفات ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده و جنگ های زمینی گروهای مخالف دولت؛ 

افراد ملکی منسوب به عناصر ضد یافته های یوناما نشان میدهد که در تلفات  ولیاست.  بدست آمده

صد افزایش رُخ داده و نیز در تلفات در 02ناشی از حمالت گروهی پیچیده و انتحاری در حدود دولت 

                                                 
8
مجروح( را به نیروهای مخالف دولت نسبت  2222کشته شده و  6277فرد ملکی) 7221؛ یوناما تلفات 6102. در سال  

 داده بود. 

 نیروهای مخالف دولت

2۵% 

 نیروهای طرفدار دولت

۰7% 

جنگ های زمینی بین  

نیروهای طرفدار دولت و 

 مخالفین دولت

۰7% 

 سایر

4% 

کشته شدگان و مجروحینِ افراد ملکی توسط طرفهای درگیر در 

 منازعه

   ۵۱۰۲ - ۵۱۱9جنوری تا دسمبر سال 
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در مورد محافظت افراد ملکی در افغانستان ۵۱۰۲سال  ی گزارش ساالنه  

 تلقی می گردد؛ در حدود 610۲در سال  ناشی از قتلهای هدفمند که دومین عاملِ اصلی قتل افراد ملکی 

 9صورت گرفته است. درصد افزایش 67

تلفات افراد ملکی در اثر جنگ های زمینی منسوب به نیروهای مخالف دولت در  ،در این گزارش

 61و نیز تلفات ناشی از مواد انفجاری در حدود  10درصد کاهش 18در حدود  6102سال با مقایسه 

کس منع 610۲درصد کا هش را نشان میدهد که این کاهش با روندی که در گزارش شش ماه اول سال 

شده بود؛ کامالً سازگای دارد. کاهش در ارقام تلفات ناشی از مواد انفجاری دالیل و عوامل مختلفی 

جهت مقابله علیه مواد  ی نیروهای امنیتیتالش ها افزایشِ جمله یکی از دالیل همانا دارد که از

. باشد می نحوه هدف قرار دادن در  ی بالقوه نیرو های مخالف تولدپیشرفت ها انفجاری و نیز 

  دور یوناما تعداد زیادی از تلفات افراد ملکی را در جریان ،6102همچنان باید یاد آور شد که در سال 

یکی از و نیز و جون به ثبت رسانیده بود.  لاپری های ماهدر انتخابات ریاست جمهوری  اول و دوم

 ،که در کاهش تلفات افراد ملکی منسوب به نیروهای مخالف دولت باید مد نظر گرفت را نکات مهمی

ب اصلی مرتکهمانا افزایش تلفات افراد ملکی در اثر جنگ های زمینی و فیرهای متقابلی هست که 

 قضیه مشخص شده نمی تواند. 

 نیرو های طرفدار دولت 

با عث تداوم افزایش تلفات ملکی  610۲نیرو های طرفدار دولت به ویژه نیرو های امنیتی افغان در سال 

نیرو های طرفدار  به دستمجروح(  0611کشته و  260مورد تلفات ملکی ) 08۲2گردیدند. یو نا ما 

                                                 
2
درصدِ قتلهای هدفمند را یوناما به نیروهای مخالف دولت نسبت داده و متباقی توسط گروپ های  22در حدود .  

قتل های هدفمند و عمدی باعث کشته شدن بیشترین رقمِ پولیس محلی صورت گرفته است. مسلح طرفدار دولت و 

یوناما و دفتر  610۲سال  اول گزارش شش ماه   ۲6در صفحه گردیده بود.  610۲افراد ملکی در شش ماه نخست سال 

 منازعات مسلحانه مراجعه گردد. کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر، در مورد محافظت افراد ملکی در 
01

جنگ های زمینی منسوب به نیروهای مخالف دولت در حقیقت به این معنا نیست  اثرِ . کاهش تلفات افراد ملکی در 

که نیروهای مخالف دولت مسئول آمار کمترِ تلفات افراد ملکی محسوب می گردد؛ زیرا، تلفات ناشی از جنگ های 

درصد افزایش  82به هیچ یکی از طرفین منازعه به طور مشخص نسبت دهد؛ در حدود آن را زمینی که یوناما نمیتواند 

 یافته است. 
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مشابه   11نشان می دهد. 6102افزایش را به مقایسه سال  ٪68دولت را مستند سازی نمود که این رقم  

یو ناما  در مورد  تلفات  مردم ملکی در  610۲در گزارش شش ماهه سال  به رویداد های مندرج

است،  در  بوجود آمده منازعات مسلحانه  ، بیشترین تلفات ملکی ایکه توسط نیرو های طرفدار دولت

سالح های غیر مستقیم و انفجاری مانند توپخانه، هاوان  ها، از جنگهای زمینی و عمدتاً از اثر استفاده 

. یو ناما مالحظه می کند که  ازدیاد در تلفات ملکی ستراکت ها و بمب های دستی به وقوع پیوسته ا

عملیات های امنیتی ایست که توسط  نسبت داده شده به نیرو های امنیتی افغان، احتماال نتیجه افزایش

 نیرو های امنیتی افغان از بدو إحراز مسوولیت های امنیتی در سراسر افغانستان إچرا شده اند. 

افغان و بین المللیدر سال  امنیتی ملکی ناشی از عملیات های  هوایی توسط هردو نیرو های افراد تلفات

 گردیده استزخمی (  027کشته و  022ات ملکی )مورد تلف  622سبب  وافزایش یافته   81٪ 610۲

که این افزایش سیر نزولی تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوائی که در سال های گذشته ثبت شده 

که توسط نیرو های امنیتی افغان انجام یافته، حمالت تحاجمی هوا به زمین   بود را معکوس کرده است.

است.  تلفات  گردیدهحمالت هوایی  ناشی از تلفات ملکی  فی صد (تمام 21تقریباً با عث نصف )

، 12به مقایسه نیمه اول  610۲ملکی ناشی از حمالت هوایی نیرو های امنیتی افغان در نیمه دوم سال 

انتقال امنیت و  چارچوب که این افزایش  را باید در تذکر می دهد سه برابر افزایش یافته است. یو ناما 

رو های افغان در انجام حمایت های نزدیک هوایی بدون اتکاء به قوت های بین ارتقای توانمندی نی

 .مد نظر گرفتالمللی 

 

 

                                                 
00

زخمی( را که توسط نیرو های طرفدار دولت واقع  821کشته و  201مورد تلفات ملکی) 02۲1یو ناما   6102در .  

 شده بود به ثبت رسانید.
06

زخمی ( را از اثر عملیات های   61مورد تلفات ملکی) پنج کشته و  68، یو ناما 610۲جنوری  11جنوری و  0. بین  

دسامبر مقایسه  10زخمی( از اول جوالی الی  ۲7کشته و  20مورد تلفات ملکی) 28قوای هوایی ثبت نمود ، این رقم با 

 شد.
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 تلفات ملکی که به یک  طرف مشخص نسبت داده نشده است  

کشته و  221مورد آن ) 088۲مورد تلفات ملکی که توسط یوناما ثبت شده ست،  00116از جمله 

فی صد تمام تلفات ملکی را تشکیل میدهد، به هیج یک از طرف های درگیر  07زخمی(، که  0126

نسبت داده نشده است. بیش ترین قسمت این تلفات ملکی ناشی از درگیری ها زمینی بین نیروهای 

   میباشد.دولت و عناصر ضد دولت  طرفدار

نشان می دهد و عمدتاً از اثر در گیری های  6102فی صدی را نسبت به سال  21این یک افزایش 

می باشد که یو ناما نتوانست  تلفات مذکور را   13اکتوبر 01سپتامبر الی   68زمینی در شهر کندز  بین 

 به هیچ یک از طرف های جنگ نسبت دهد.

 جنگ های زمینی 

 2017 عثبا که فی صد افزایش یافته است 0۲تا   610۲تلفات ملکی ناشی از جنگهای زمینی در سال 

 0812فی صد( ) 22نیم  این تلفات ) تقریباً. گردیده است زخمی( 1160کشته و  0002تلفات )مورد 

بین عناصر  اثر جنگهای زمینی، عمدتاً آتش متقابل، اززخمی(  0126کشته و  276مورد تلفات  شامل 

به  بوجود آمده است ولی امکان آن وجود نداشته است که آنرا مخالف دولت و نیرو های طرفدار دولت

  14 .درگیری نسبت دادیک طرف مشخص 

 مالحظه می شود تلفات ملکی در جریان جنگهای زمینی  که به تنهایی به عناصر مخالف دولتچنانچه 

نسبت داده شده اند کاهش یافته و تلفات ملکی ایکه منحصراً به نیرو های طرفدار دولت  نسبت داده 

 15شده افزایش یافته است.

                                                 
01

  . به متن اصلی گزارش که به والیت قندز اختصاص یافته مراجعه گردد. 
02

زخمی( را که امکان نسبت دادن آن به یکی از  227کشته و  627مورد تلفات ملکی ) 222یو ناما  6102در سال .  

   طرف ها وجود نداشت ثبت نموده است .
0۲

 توضیحات مزید لطفاً بخش جنگهای زمینی را در مابعد مالحظه نمایید.برای .  
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 مالحظات 

در تالش برای  طرف های در گیر در جنگ در تضمین نمودن مصونیت مردم ملکی در  610۲در سال 

در حالیکه طالبان وسایرعناصرضد دولت مسوول ارضی  ویا سیاسی  ناکام ماندند. ،نظامی کسب منافع

بیشترین موارد تلفات ملکی باقی مانده اند، یو ناما کاهش تلفات در اثر کاربرد تکتیک های مشخص 

ایرا که از سوی گرو ه ها به کار رفته، به شمول هردو، جنگهای زمینی  و مواد انفجاری تعبیه شده  ثبت 

بدون آنکه  انجام حمالت انتحاری و پیچیده در ساحات مزدحمنموده است. عناصر مخالف دولت به 

در  -کمترین توجهی به افراد ملکی که در حوالی هدف مورد نظر شان زندگی می کردند داشته باشند،  

 ادامه دادند. -بسا موارد بدون مالحظه ماهیت ملکی بودن هدف 

بر   رویدولت کنترول  مسلح مخالف(، عناصر مخالف دولت) طالبان و سایر گرو ه های 610۲ در سال

برای آنرا   را تصرف نموده ولسوالی  چندین مراکزو  و  تحت اداره اش را به چالش کشیدند قلمرو

آنها برای مدت کوتاهی شهر کندز،  تحت تصرف خو نگهداشتند. قبل ها مدت طوالنی تر نسبت به سال

تصرف نمودند. عناصر مخالف  6110ال اولین مرکز یک والیت را بعد از سقوط حکومت شان در س
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کشته شدگان و مجروحینِ افراد ملکی توسط طرفهای درگیر در 

 منازعه

 ۵۱۰۲ - ۵۱۱9جنوری تا دسمبر سال 

 سایر نیروهای طرفدار دولت نیروهای مخالف دولت
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متمرکز ساختند  شهر ها، شهرك ها و قریه جات کالن( ) مراکز مزدحم االیبحمالت خود را دولت  

انجام حمالت منظم، و  به  ،یدند و در عین حالبه چالش کش کنترول دولت بر این مناطق راهمزمان و

. طالبان مسوولیت بیشتر از نصف داده اند ادامهمرگبار انتحاری در شهر های بزرگ به خصوص کابل 

 16رفتند.پذی ،حمالت انتحاری و پیچیده ایرا که باعث تلفات ملکی گردیده است

 ، طالبان به طور پیهم بیان کردند که تحفظ مردم ملکی یکی از اهداف اساسی آنها610۲در سراسر سال 

و انجام حمالت در محالت با احتمال باعث بیشترین تلفات ملکی این گروه کماکان    می باشد، ولی 

. اگرچه آنها بطور علنی از باعث شدن تلفات ملکی در دو حادثه که بوده اند مردم ملکیآسیب دیدن بلند

کمتر  بر مردم ملکی را حمالت واقعی آن اتمسوولیت آن را پذیرفته بودند،  اذعان نمودند، اما آنها اثر

در حالیکه   "بطور سطحی زخمی شدند"نها چند تن از ملکی ها . طالبان ادعا نمودند که تجلوه دادند

)برای توضیحات  تن دیگر را زخمی ساخت. 26هردو حمله جهار تن افراد ملکی را به قتل رسانید و 

  .در مورد اعالمیه های طالبان پیرامون تحفظ مردم ملکی مراجعه شود( فصل این گزارش مزید به 

را  کشور  انتقال سیاسی، امنیتی و اقتصادی زمانیکه کافی قلمرو و مردم در در تامین امنیتدولت 

 انتقالیکجا با وضعیت پیش آمده از اثر کرد. تقارب گرایشات باال  همزمان تجربه می کرد، تقال می

نیرو   610۲در معرض خطر قرار داد. در سال  فزایندهمردم ملکی را به گونه  مسئولیت ها به دولت 

تنها چهار  6102در سال تصرف نمودند در حالیکه این رقم در  را 17مرکز ولسوالی 62بان  های طال

خت که همزمان در چندین جبه با طالبان مجبور سامرکز ولسوالی بود. این امر نیرو های امنیتی را 

                                                 
02

مورد آن را  20طالبان تنها مسوولیت  ،که باعث تلفات افراد ملکی گردیده است  حمالت انتحاری و پیچیده 72. از  

که بطور علنی در ویب سایت و تویتر آنها ادعا شده است.  این تلفات ملکی  اینها تنها آن مواردی اند قبول کرده اند.

اذعان نکرده اند، آنها شامل پوشش  توسط یو ناما به طالبان نسبت داده شده است. در موارد ایکه طالبان مسوولیت آن را

 اصطالح عناصر  مخالف دولت گردیده است.  
07

. مراکز ولسوالی هاییکه در 6102جنوری  02شهر کابل،  -جلسه یو ناما با دیپارتمنت مصوونیت و امنیت ملل متحد.  

توسط طالبان تصرف شدند:  شامل جوند، یمگان، چهار دره ، دشت ارچی ،واگل،کوهستانات،نوزاد،موسی  610۲سال 

قلعه،راغستان،وردوج،بهارك، خاك صفا، خواجه غار، امام صاحبف قلعه ذال،تاله و برفک ، خم آب ، غورك ، باال بلوك 

های  یمگان، دو آب ، چهار سده و کران و منجان  طالبان ولسوالی 6102، غورماچ، درقد، و ریگ  می باشند .  در سال 

 را تصرف کردند.
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 ولسوالی  مذکور تحت کنترول طالبان باقی ماند. 62چهار ولسوالی از  ،610۲در ختم سال . جنگندب 

از دست  که به  توانمندی آنها را در تحفظ مردم ملکی تظعیف نمودتلفات دوامدار نیروهای امنیتی افغان

 د. یرفتن اعتماد مردم نسبت به دولت منتج گرد

نیرو های امنیتی افغان و  ،در پاسخ به تشدید حمالت ایکه توسط  عناصر مخالف دولت صورت گرفت

ی های را مالحظه نموده ت به مردم ملکی گردیدند.  یو ناما نگرانبین المللی هردو باعث افزایش صدما

به سالح های انفجار قوی  اتکاء مینمایند ویا  همواره در دفاع از خود که نیرو های امنیتی افغان است 

  می شوند.س نخست متوسل به استفاده از اینگوه سالح ها به عنوان چاره

مورد تلفات در  06111امنیتی افغان در میدان نبرد )بیشتر از نیرو های  تلفات بی سابقه ی به تعقیب 

خیزش "بخش هایی از دولت به  تسلیح گروپ های مسلح طرفدار دولت و حمایت از 18(  610۲سال 

شروع نمودند در حالیکه همزمان وعده می سپردند که این چنین گروپ ها را خلع  "های مردمی 

و   6102حمایت از  حقوق بشر در سال در زمینه  19آشکار های این موضوع نگرانی .سالح می کنند

شاهد ظهور عملیاتی  گروپ های عناصر  همچنان  610۲بعد از آن را افزایش بخشیده است .   سال 

(  یا داعش بود که  با رویکرد ISIL) شامنهایت متشدد ضد دولت به شمول دولت اسالمی عراق و 

برای مردم به میان  ی تازه ی راجغرافیایی محدود تهدیدخطر ناك و جدید هرچند در یک محدوده 

 آوردند. 

                                                 
08

کشته و  2۲20مورد تلفات را میان نیرو های امنیتی افغان )  UNDSS 0622. 6102جنوری  UNDSS 07. ایمیل  

در یافته است که میزان  UNDSSرا ثبت نموده است .  6102فی صد به مقایسه سال  61زخمی ( یک افزایش  7268

تحمیل شده بود در  610۲بنا بر ممانعت گزارش دهی که توسط دولت در اخیر  610۲فات ماه های نوامبر و دسامبر تل

 دست نیست.
02

پالیسی دولت افغانستان را تصریح نموده   610۲اکتوبر  02رئیس جمهور افغانستان در جریان بازدید از کندز در .  

شرایطی تشکیل نخواهند شد و پاسخ دهی  برای افراد به یک   قوت های ملیشه تحت هیچ "خاطر نشان ساخت که 

.   مالحظه فرمایید. بیانیه مطبوعاتی منتشره در ویب سایت ریاست جمهوری "مجلس مخصوص محول خواهد گردید

http://president.gov.af/en/news/54437    قابل دسترس گردیده است  6102جنوری  02که بار اخیر در

 مالحظه شود.

http://president.gov.af/en/news/54437
http://president.gov.af/en/news/54437
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، نیرو های امنیتی بین المللی از ماموریت جنگی به ماموریت آموزشی، کمک رسانی 610۲جنوری  0در  

ناتو/آیساف، نیروهای امنیتی  جنگی و مشوره دهی  مبدل گشتند. با وجود خاتمه یافتن رسمی ماموریت

هم سازی مستقیم حمایت نظامی به همتاهان افغان شان ادامه دادند. چنانجه جنگ بین المللی به فرا

ظهور  ،.  بر عالوهکشیده شدمیدان جنگ به   کمافی السابق قوت های بین المللی پای شدت پیدا کرد،

و یا داعش  و پارچه  شامنوع جدید گروه های عناصر ضد دولت وابسته به  دولت اسالمی عراق و 

نیرو های طرفدار دولت در بخش هایی  ظهور مال عمر و همچنان  مرگن به تعقیب افشای شدن طالبا

 مردم ملکی را بیشتر از پیش پیچیده ساخت.  تامین امنیت و حفاظت از کشور ، تالش ها برای 

در دو زون  شمال شرق و مرکزی افغانستان تمرکز یافت. هرچند  610۲افزایش تلفات ملکی در سال 

انکشافاتی مانند  ازدیاد در قتل های هدفمند و عمدی مردم ملکی و افزایش تلفات ملکی ناشی از 

یو ناما کاهش تلفات ملکی را با آنهم ، بطور یکسان صورت گرفت حمالت هوایی در تمام نقاط کشور

در تلفات مردم ملکی در  کاهش . این کاهش شامل شش فی صد.موددر همه زون های دیگر ثبت ن

ملکی بعد از  افراد متحمل بلند ترین رقم تلفات  این حوزه ،هم که با وجود آن می شودزون جنوب 

 .شده استمرکز زون شمال شرق و زون 
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مال شرق در در ش 610۲اثر درگیری های مکرر در کندوز و نواحی اطراف آن، تلفات ملکی در سال  از

، 610۲. به تعقیب پیشروی ها در ماه های اپریل و جوالی افزایش یافت دو برابر 6102مقایسه با سال 

سپتامبر شروع و آنرا تصرف نمود که این امر باعث  68طالبان حملۀ خویش باالی شهر کندوز را در 

اکتبر تأیید  01شهر را در بروز دو هفته جنگ شهری گردید و تا هنگام که آنها رسما عقب نشینی از 

این جنگ دوام کرد؛ نیروهای امنیتی افغانستان در همان زمان کنترل شهر را دوباره بدست  ند،نمود

، اما با بودجنگ های زمینی بین نیروهای امنیتی افغان و طالبان  ناشیاز. اکثریت زیاد تلفات ملکی ندگرفت

های موازی و  و مجازات رهای هدفمند، محاکمهیوناما موارد تلفات ملکیِ ناشی از کشتا ،آن هم

( در MSFعملیات هوایی به شمول حمله هوایی ایاالت متحده امریکا بر شفاخانۀ داکتران بدون مرز )

 اکتبر را مستند سازی نموده است.  1

 08کابل، حمالت گروهی پیچیده و حمالت انتحاری باعث  شهردر مناطق مرکزی، مخصوصا در 

 1۲۲اگست باعث  7ملکی گردید. به طور مثال دو حمله انتحاری در  افراد ر تلفاتدرصد افزایش د

زخمی( گردید که باالترین رقم کشته و زخمی شدن افراد  101کشته و  26ملکی )افراد مورد تلفات 
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جنوب  شمال شمال شرق زون شرق
 شرق

 غرب جنوب

2009 942 27 785 262 188 959 2440 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 2686 814

2015 1753 58 1646 1978 858 1470 2537 702

 کشته شدگان و مجروحینِ افراد ملکی براساس زون های مختلف

 ۵۱۰۲ - ۵۱۱9جنوری تا دسمبر سال 
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تا  -زمانیکه یونا به طور منظم به ثبت وقایع تلفات ملکی اقدم کرد -6112ملکی در یک روز از سال  

 می باشد.اکنون 

یوناما راجع به محافظت افراد  6102 نه یساال ات شش ماهه ودر گزارشدر ادامه گرایشات ثبت شده 

در سال در مقایسه با تلفات سایر اقشار جامعه ملکی در منازعات مسلحانه،روند تلفات زنان و اطفال 

میدهد )بیشتر از درصد کل تلفات ملکی را تشکیل  00تلفات زنان  سیر صعودی داشته است. 610۲

درصد کل تلفات ملکی را تشکیل میدهد )بیشتر  62(  در حالیکه تلفات اطفال 6102در  یدرصد 2رقم 

 (.6102در  یدرصد 62رقم از 

نشان دهنده تغیر ماهیت  610۲کشته و زخمی شدن هزاران نفر در جریان خشونت های مسلحانه در 

درقسمت محاظفت افراد ملکی از آسیب های منازعات منازعه مسلحانه وناکامی طرفین درگیرمنازعات 

مسلحانه می باشد. یوناما بازهم تأکید میکند که نورم های حقوق بشردوستانه بین المللی، طرفین منازعه 

را ملزم  می داند تا اقدامات معنی داری را جهت محافظت افراد ملکی از آسیب های ناشی از منازعات 

ای حصول اطمینان از جوابگویی در قبال موارد نقض حقوق بشر و نقض مسلحانه به شمول تدابیر بر

ت وحمایت از افراد ملکی که از منازعات متأثر گردیده رحقوق بشر دوستانه بین المللی و جبران خسا

 اند، اتخاذ نمایند. 

فات در همین ارتباط، یوناما یک بار دیگر از طرفین درگیر می خواهد که جهت کاهش قابل مالحظۀ تل

، به پیروی از مکلفیت های شان در حقوق بشردوستانۀ بین المللی  اقدامات عملی را 6102ملکی در 

اتخاذ نمایند تا از تلفات ملکی جلوگیری گردد. مخصوصا عناصر مخالف دولت باید از انجام حمالت 

ارهای منفجره  گروهی پیچیده و حمالت انتحاری علیه اهداف ملکی  و همچنان از حمالت با هرنوع ابز

در محالت دارای افراد ملکی، خود داری نمایند. عناصر مخالف دولت باید فوراً کشتارعامدانه افراد 

 فشاری را متوقف نمایند.  نوع ملکی و استفاده غیر قانونی و کورکورانه مواد انفجاری
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دست گیرند تا از تلفات تمام طرفین به شمول نیروهای امنیتی افغان، باید احتیاط الزم و عملی را روی  

ملکی در جریان عملیات های شان جلوگیری نمایند و استفادۀ سالحهای سنگین و جنگ افزارهای 

 منفجره و تیراندازی بی هدف در مناطق دارای افراد ملکی را متوقف نمایند. 

 یوناما درخواست خویش را از تمام طرفین درگیر در منازعه مسلحانه مبنی بر حصول اطمینان

ازجوابگویی  نیروهای مسلح و افراد مسلح در برابر کشتن و زخمی ساختن عامدانه، کورکورانه و سهل 

 انگارانه افراد مکلی، قویا تکرار میکند. 

یوناما توصیه های ذیل را به تمام جوانب درگیر منازعه جهت محافظت افراد و اجتماعات ملکی و 

طرفهای مذکور به نورمهای حقوق بشردوستانۀ بین  جلوگیری از تلفات ملکی و رعایت التزامات 

 المللی و حقوق بشر بین المللی، ارائه میکند. 

 توصیه ها:

 عناصر مخالف دولت:

 در مطابقت به التزامات شان به حقوق بشردوستانۀ بین المللی:

  هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی، محالت ملکی مخصوصا: کارمندان امداد، مقامات ملکی

مراکز و  عبادتگاه هادولتی، ژورنالیست ها، مدافعین حقوق بشر، قضات، و سارنواالن و 

به کار   "ملکی"از  ]افراد و محالت[  یفرهنگی را متوقف نمایند و دراین خصوص تعریف

 دوستانه بین المللی سازگار باشد. گیرند که با حقوق بشر 

  از استفاده مواد منفجره تعبیه شده به ویژه در حمالت گروهی پیچیدۀ کورکورانه و نامتناسب بر

محالت که معموال افراد ملکی در آن حضور دارند خود داری نمایند و همچنان استفاده مواد 

 فشاری را متوقف سازند.  نوع ممنوعه انفجاری

  های هاوان، راکت و نارنجگ به محالت مسکونی افراد ملکی و از این محالت جداً از انداخت

 خود داری نماید.
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  بیانیۀ رهبری طالبان که حمله بر افراد مکلی و محالت مسکونی افراد ملکی را در آن ممنوع

لکی اعالن کرده است، اجراء نمایند؛ امریه های که بر افراد طالبان دستور میدهند که از تلفات م

جلوگیری و خود داری نمایند، تطبیق نمایند و آن عده اعضای طالبان را که افراد ملکی را 

 هدف قرار میدهند و می کشند یا زخمی می سازند، مورد پیگرد قرار دهند.

  بیانیۀ رهبری طالبان در خصوص حقوق بشری زنان و دختران را در ساحات تحت نفوذ

ت بر آموزش وپرورش دختران، معلمین  و درکل سکتور خویش اجراء نمایند؛ تهدید و حمال

 معارف را متوقف سازند. 

  اطمینان حاصل نمایند که جنگ جویان مکاتب، شفاخانه ها، کلینیک ها و سایر مراکز محافظت

شده را برای اهداف نظامی به کار نمی گیرند؛ تمام حمالت و تهدیدات علیه کارمندان صحی 

 ولیو و کمپاین مبارزه علیه پولیو را متوقف سازند. به شمول واکسیناتورهای پ

 حکومت افغانستان:

  استفادۀ هاوان، راکت و نانجگ و سایر تسلیحات پیچیده و حمالت هوایی در محالت

مسکونی افراد ملکی را متوقف نماید. یک رهنمود تاکتیکی واضح، مقررات عملیات و 

 فجاری و هواپیما های نظامی را تدوین نماید. طرزالعمل های مرتبط به استفاده از تسلیحات ان

  پالیسی ملی راجع به کاهش تلفات ملکی را نهایی سازد و آنرا با یک پالن تطبیقیِ دارای

اهداف عملی جهت جلوگیری تلفات ملکی در جریان درگیری ها، حمایت نماید ؛ و همچنان 

ای ناشی از واقعات از ایجاد یک واحد اختصاصی در دولت برای تحقیق تمام آسیب ه

 منازعات مسلحانه، اطمینان حاصل نماید. 

  را منحل و خلع سالح نماید.  "قیام های مردمی"تمام گروهای مسلح، ملیشه ها و 

 بشر دوستانه بین المللی توسط نیروهای ق تمام اتهامات تعدی بر و نقض حقوق بشر و حقو

طوری که قوانین داخلی و قواعد بین  امنیتی و گروهای مسلح طرفدار دولت را تحقیق نماید؛

المللی اقتضا میکنند، آنهای را که مسؤل ]ارتکاب موارد فوق[ شناخته می شوند تعقیب و 
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مجازات نماید. در قسمت دریافت خسارت و دست رسی به خدمات اساسی به منظور بلند  

 بردن سطح آگاهی عامه، آگاهی دهی نماید.

 منیتی ملی را در خصوص فرماندهی، کنترل و اجرای ارتقای بیشتر ظرفیت نیروی های ا

آنها، در اولویت قرار و استحصال علمیات علیه مواد منفجره تعبیه شدۀ و خنثی سازی آنها 

دهد. منابع الزم را برای حصول اطمینان از تطبیق کامل استراتیژی مبارزه با مواد منفجره تعبیه 

 شده بی هدف، تخصیص دهد. 

 فاخانه ها، و کلینیک ها برای مقاصد نظامی را فورا متوقف سازد و از احترام استفاده مکاتب، ش

 بر تأسیسات صحی منحیث مراکز بی طرف مطمئن گردد. 

 ۵۱نیروهای نظامی بین المللی

  یک تحقیق موثر، شفاف، مستقل و غیر جانبدارانه در قسمت حملۀ هوایی بر شفاخانۀ داکتران

نماید و یافته های آنرا در دست رس عموم قرار دهد و از ( راه اندازی MSFبدون مرز )

جوابگویی کسانی که مسئول این واقعه هستند اطمینان حاصل نماید. دولت های که بر پرسونل 

دخیل شان در این واقعه صالحیت قضایی دارند، باید مطمئن گردد که افراد مسئول که این 

فاف، غیر جانبدارانه، موثر و سریع مورد حمله را تجویز واجراء کردند در طی یک روند ش

تحقیق قرار می گیرند.  افراد که داللتا مظنون به دست داشتن در جرایم جنگی اند و اراده الزم 

را در آن داشته اند، باید توسط یک دیوان قانونی با حفظ حقوق متهم مورد تعقیب عدلی قرار 

 ز جبران خسارت بردارد.گیرند. و همچنان قدم های الزم را برای اطمینان ا

  پروتوکول موجود راجع به هدف گیری و پالیسی های عملیاتی و معیارهای هدف گیری قبل از

عملیات را مورد باز نگری قرار  دهد تا ازحمالت علیه محالت مسکونی ملکی به شمول 

 شفاخانه ها جلوگیری نماید.

                                                 
61

، معلومات به روز را در "یاداشت ثبت". یوناما مستحضر است که مأموریت حمایت قاطع ناتو در قسمت تطبیق  

 را مالحظ نمایید. در متن کامل این گزارش   1ارائه کرد. ضمیمه شماره  6102 فبروی 1تاریخ 
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 در آن نیروهای امنیتی یا  به تعقیب بروز اتهامات تلفات ملکی  در جریان عملیات که

استخباراتیِ بین المللی دخیل اند،  مخصوصا در حمالت هوا پیما های بی پلوت )پهپاد( و 

 عملیات جستجو، از بررسی و تحقیق شفاف بعد از این عملیات ها اطمینان حاصل نماید.

  های دولت افغانستان را در تدوین و تطبیق پالیسی کاهش تلفات ملکی درجریات علمیات

 جنگی حمایت نماید.

  در مرحله پالیسی، عملیاتی و تاکیتکی با در نظر داشت نیاز به پروتوکولهای مناسب، برنامه

های آموزشی و تدابیر کاهش تلفات ملکی در قسمت استفاده از تسلیحات پیچیده و 

ی هواپیماهای نظامی،  به تدویر برنامه های آموزشی، تهیۀ منابع و حمایت های الزم برا

 ادامه دهد.  6102نیروهای امنیتی افغان بعد از 

  خنثی به حمایت از نیروهای امنیتی افغان در قسمت فرماندهی، کنترل و اجرای علمیات های

ادامه  و بعد از آن 6102در سال  ،آنبهره برداری از مواد منفجره تعبیه شده به شمول سازی 

 بدهد. 
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 کشته شدگان و مجروحین افراد ملکی بر اساس زون های مختلف

 ۵۱۰۲جنوری تا دسمبر سال 

 مجموع مجروحین کشته شدگان


