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 اففانستان
 محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه

۲۰۲۰ سالگزارش   
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  ب ی و   در به آن ارجاع داده شده،    نجا یدر ا  کهمسلحانه در افغانستان    یدر مناعه    محافظت افراد ملیک  در مورد   ها   گزارش  تمام  و   گزارش  نیا

 reports-civilians-of-http://unama.unmissions.org/protection : است رس دست قابل  لیذ نکیل در  وناما ی تیسا

دسمبر    12  خی     تار   به  د،یگرد  آغاز   طالبان  و   افغانستان  اسالیم  یجمهور   ی   ب  افغانستان   صلح  مذاکره  آنکه  از   بعد   ماه  سه:  جلد   پشت  عکس

ی   ساحه  ک ی  در راکت    یها  ، مریم2020
  را نشان یم   افغان   پس   کی  و . عکس از محل همان حادثه هست  نمود   اصابت  کابل  شهر   مسکون 

 ت یمسئولعراق و شام(    خراسان دولت اسالیم  تی) بخش ول   داعشرود.    خود یم  یشکسته بطرف خانه    یها  شهیش  ان یاز م  دهد که

  راکت    یحمله    کی  تیمسئول  داعش. همچنان،  د یمجروح گرد  کشته شده و دو فرد ملیک  مرد ملیک  کی  جهیرا به عهده گرفت و در نت   حمله

به عهده گرفت. حادثه متذکره    ب   نومبر در شهر کابل صورت گرفت را ن  21  خی     به تار   عت  یماه قبل از حادثه فوق الذکر    کیاز    کمب    که  یگر ید

 . د یگرد   فرد ملیک 50و مجروح شدن  فرد ملیک 10باعث کشته شدن 

  / عامد  هللا تیهدا از  عکس

 

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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زارشــــــــــگی  هصل ــــــــــــ خ  
را یک سال   2020بعد از چندین دهه جنگ، ملیون ها افغان سال  

دوجانبه نامه    توافقیک صلح واقیع یم دیدند.    امیدوار کننده برای

وری    ماهو طالبان در  امریکا  ایالت متحده  میان    صلحی     ۲۰۲۰فبر

همان   سپتمبر   در ماه  فغانستانامذاکرات صلح  و سپس  ء شد  امضا 

. جنگ ها در جریان سال دوام پیدا آغاز گردید به شکل رسیم  سال  

از   ،متوایل در جریان تعطیالت دو عید   مؤقت  کرد، اما دو آتش بسی  

دهبه شکل  لحاظ جغرافیانی   ه ماه اول سال،   گسب 
ُ
صورت گرفت. در ن

برعکس، در  یک کاهشی در آمار تلفات افراد ملیک مشاهده گردید.  

سه ماه آخر سال یک افرایش غب  عادی در آمار تلفات افراد ملیک 

جنگ را نشان    هیتمشاهده گردید که این وضعیت شاخص مهیم ما

با تمرکز روی افزایش سطح خشونت های پایان   2020میداد. سال  

 و امیدواریها برای یک صلح پایدار را کاهش داد.   پذیرفت

 
ی

در حالیکه کاهش در استفاده از بعض  از تاکتیک های مشخصی جنگ

در جریان سال افراد ملیک را در مقابل آسیب های ناشی از جنگ به  

حظه ی در سطح بهب  قرار داده بود. برعکس، افزایش  طور قابل مال 

افزایش تلفات افراد ملیک گردید   در بعض  از تاکتیک های دیگر باعث

و در مجموع ارقام آسیب ها علیه افراد ملیک را بال ُبرد. به تعقیب 

توافق میان ایالت متحده و طالبان، یوناما کاهش تلفات افراد ملیک 

رگ بالی مراکز شهرها توسط عنارص مخالف  را در نتیجه حمالت بز 

همینطور آمار ناشی از   –دولت بخصوص طالبان، به ثبت رسانید  

وهای بی   الملیل را   هرچند این کاهش با افزایش   –حمالت هوانی نب 

در آمار تلفات افراد ملیک در نتیجه قتل های هدفمند توسط عنارص 

مخالف دولت، مواد انفجاریی تعبیه شده ی فشاری توسط طالبان،  

تداوم سطح  افغان و هم چنان  حمالت هوانی توسط قوای هوانی 

، اندیک خنثا گردید.   تلفات افراد ملیک در جریان جنگ های زمیت 

 ملیک تلفات  مورد    ۸۸۲۰، یوناما  ۲۰۲۰دسمبر    ۳۱تا    جنوری  ۱از   

درصد   ۱۵رقم  این  که    هرا ثبت کردمجروح(    ۵۷۸۵کشته و    ۳۰۳۵)

ین   ۲۰۱۹در سال    ملیکتعداد تلفات  را در مقایسه با  کاهش   و کمب 

ان تلفات   اگرچه یوناما از    . را نشان یم دهد  ۲۰۲۰سال  در    ملیکمب  

در   ملیکتلفات  هان   گنا نگران افزایش    اما   ،این کاهش استقبال یم کند

564 740 840 891

823

1388
1673

1901
1387

2128

2513
2792

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

مارچ-جنوری : ربع اول جون-اپریل : ربع دوم سپتمبر-جوالی : ربع سوم دسبمر-اکتوبر : ربع چهارم

آمار کشته شدگان و مجروحیِن افراد ملکی به شکل ربعوار
2020دسمبر 31جنوری تا 1

کشته مجروح
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اینکه این امر با آغاز رسیم به ویژه    یم باشد   ۲۰۲۰سه ماه آخر سال  

 . مصادف یم باشد  ۲۰۲۰سپتامبر    ۱۲مذاکرات صلح افغانستان در  

این اولی   باری بود که یوناما بعد از آغاز ثبت سیستماتیک  تلفات 

، مشاهده نمود که آمار تلفات افراد ملیک  2009افراد ملیک در سال  

 از رب  عی قبیل یم باشد. افزون بر   ثبت شده در رب  ع
چهارم سال بیشب 

آن، یافته های یوناما نشان میدهد که تلفات افراد ملیک در سه ماه 

با عی   مدت سال    2020آخر سال   درصد   45،  2019در مقایسه 

تعبیه شده و   افزایش یافته که عامل اصیل استفاده از مواد انفجاریی 

دیگر افزایش نگران کننده ی تشویشی  قتل های هدفمند یم باشد.  

فضای   هست که  های  تاکتیک  توسط  ملیک  افراد  علیه  ها  آسیب 

وحشت و ترس را تشدید یم کند و بخش های وسییع از جامعه را 

 فلج یم کند.  

درد و    یوارد شد، ادامه   افراد ملیکبه    ۲۰۲۰آسیب هانی که در سال  

افغانستان مردم  است که  مسلحانه  ی  درگب  از  ناشی  طول   رنج  در 

اند دهه  چندین   ی مسلحانه  متقبل شده  از درگب  . درد و رنج ناشی 

ده بوده گهمچنان   قوم  هر  جنس،  هر  هر سن،  در  و توسط مردم    سب 

اجتمایع در شهرها و مناطق روستانی احساس یم    -اقتصادی  روه  گو  

ی مسلحانه   آسیب روان   باعث  شود. فراتر از آسیب جسیم، درگب 

 
 (. ۲۰۲۰ جون )  ۱۹-کوویدبیماری همه گب    علیه مراقبت های صیح در جریانگزارش ویژه یوناما را ببینید: حمالت   1
س است: ، ۲۰۲۰مارچ  ۲۳مورخ آنتونیو گوترش  رسمنشی پیام ویدیونی  کنید،   مشاهده 2   که در لینک ذیل قابل دسب 

https://www.un.org/fa/globalceasefire   

دوستانه و   افراد ملیکو بسیاری از  نب   شده  و فقر   را به کمک های بسی

ش محدود به   . در سال استوابسته ساخته  و عدالت  معارف  دسب 

ی های ۲۰۲۰ بیماری برای لزم  صیحتدابب  با همزمان  جاری، درگب 

 . 1به وقوع پیوست ۱۹- کوویدگب   همه

ین راه برای پایان دادن به یک  یوناما   بار دیگر تأکید یم کند که بهب 

ی  توقف    ،در افغانستانافراد ملیک  به    آسیب روز افزون و    ها درگب 

سیاش ره   توافق  باشدگاز  یم  مذاکرات  متحد   رسمنشی .  ذر  ملل 

دوستانه  برای آتش بس  همه را    ش یگوتر   و یآنتون با   مبارزه  جهتبسی

ی  انسان    ۱۹-کووید  بیماری همه گب  ک  نب   ه که دشمن مشب  است و 

دوستانه و حفظ حیات انسان ها  در سطح   برای توزی    ع کمک های بسی

ده توسط مردم در   دعوت متذکره  2دعوت نمود.   جهان به طور گسب 
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کشته مجروح

یم کند که   تأکید  برای   یگانهیوناما  راه 

رهای انباشته شده بالی   قطیع  ختم رص 

مردم ملیک افغانستان اینست که جنگ  

ها توقف نموده و یک توافق سیاش بر 

 مبنای مذاکره بوجود آید. 

 

https://www.un.org/fa/globalceasefire
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جهان عضو3رسارس  مللو    4، کشورهای  امنیت   5متحد   شورای 

  . گردید پشتیبان   حمایت و 

افغانستان  در جنگ   از طرف های درگب    
هم چنان، جامعه جهان 

خواستند که روی یک آتش بس توافق کنند تا یک فضای مساعد  

حکومت  درحالیکه  ایجاد گردد.  صلح  موفقیت گفتگوهای  برای 

ز آتش بس حمایتش را اجمهوری اسالیم افغانستان به شکل مکرر  

اعالم نمود، اما طالبان تمام درخواست ها برای آتش بس را به شکل 

 سیستماتیک رد نمود.  

سال   نوسانات  ۲۰۲۰یط  یوناما  ان  ،  مب   در  ملیک تلفات  را   افراد 

  " ها  کاهش خشونتهفته    تحولت سیاش ثبت کرد. "با    همزمان

نامه   توافق  امضای  از  در امریکا  ایالت متحده  میان  قبل  و طالبان 

وری  ۲۹دوحه در   ی قدرت  ۰ ۲۰۲  فبر ، نشان داد که طرفی   درگب 

ی و محدود  گجلو  در صورتیکه   را دارند افراد ملیک  آسیب به  ساخی    ب 

، نگران   به بعد   مارچسپس، از ماه    چنی   تصمییم اتخاذ نمایند. آنها  

افزایش سطح خشونت یافت   زمان    ها در مورد  یوناما  که    6افزایش 

و مراکز الی کارمندان  و حمله ب  افراد ملیکی از تلفات  تعداد فزاینده

ی کوویدگهمه  شیوع  را در اوایل    صیح  ی ادامه در  .  7ثبت کرد  ۱۹-ب 

( و یم  ۲۶تا    ۲۴قت در ایام عید سعید فطر )ؤ سال، دو آتش بس م

 
 re.avaaz.org/campaign/en/global_ceasefire_loc/https://secu ببینید،  3
س  پشتیبان    ۱۹-کوویددر جریان بحران  متحد امضا کننده از درخواست آتش بس ملل   ۱۷۰، متحد نگاه کنید به، اخبار ملل  4 کردند، که در لینک ذیل قابل دسب 

  https://news.un.org/en/story/2020/06/1066982 است:   
 مراجعه کنید. متحد ( شورای امنیت ملل ۲۰۲۰)  ۲۵۳۲به قطعنامه  5
and ceasefire-towards-work-and-violence-reduce-further-parties-calls-https://unama.unmissions.org/unama ;مثال ببینید:  6
-https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters

ent%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20need%20for%20an%20immomepage_en/76616/Afghanistan:%20Statemh
;  ediate%20and%20permanent%20ceasefire 

 (. ۲۰۲۰ جون )  ۱۹-کوویدبیماری همه گب   علیه مراقبت های صیح در جریان گزارش ویژه یوناما را ببینید: حمالت   7
را   افراد ملیک درصد افزایش در تلفات  ۴۵که این رقم ه  را ثبت کرد  ( مجروح ۱۹۰۱کشته و   ۸۹۱) افراد ملیک تلفات  مورد  ۲۷۹۲، یوناما ۲۰۲۰دسامبر  ۳۱اکتبر تا  ۱از  8

افراد  درصدی تلفات  ۶۹. یوناما همچنی   افزایش نشان یم دهد ، ۲۰۱۹( در مدت مشابه در سال  مجروح ۱۲۰۵کشته و   ۷۲۶) مورد تلفات ملیک  ۱۹۳۱در مقایسه با 
ثبت   ۲۰۱۹ناشی از قتل های هدفمند را در مقایسه با مدت مشابه سال  افراد ملیک درصدی تلفات  ۶۲ افزایشو  تعبیه شده غب  انتحاریناشی از مواد منفجره  ملیک

 کرده است. 
  ۶۶۳کشته و   ۳۰۲)مورد تلفات افراد ملیک  ۹۶۵، یوناما ۲۰۲۰( و در نوامبر مجروح   ۸۵۷کشته و    ۴۰۰) مورد تلفات افراد ملیک ۱۲۵۷، یوناما ۲۰۲۰در اکتبر سال  9

 . ه است( را ثبت کردمجروح
، در  د ب  دیه قرار یم گ خارج از دوره گزارشاین مدت در  ادامه داشت. در حایل که  ۲۰۲۱  جنوریحمالت تا  چنی   تهیه این گزارش،  حی   یوناما خاطرنشان یم کند که  10

ویو اوایل  جنوریاواخر   مختلف علت  شد. دولت گزارش داده است   کنشگران، توسط  حوادث، اتهامات و انکار مسئولیت، به ویژه برای برخ  از جدیدترین  ۲۰۲۱ فبر
مأموریت دیپلماتیک   ۱۵، ۲۰۲۱  جنوری  ۳۱طالبان ارتباط دارند. در تاری    خ    ، بشمولدولت  مخالفكه افراد دستگب  شده در ارتباط با برخ  از این حمالت با عنارص 

( قربان  ایل   ۳۱عید  وهای  ستگآ   ۲  جولی  نب  بی     امنیت  میل  ( 

  . بسیار کاهش دادایام  را در آن افراد ملیک  به و طالبان آسیب افغانستان 

 از جمهوری   ۱۲تاری    خ  ه  ب
ی

، تیم های مذاکره کننده به نمایندیک سپتمبر

در   را  افغانستان  صلح  مذاکرات   
ً
رسما طالبان  و  افغانستان  اسالیم 

وضعیت    یدوحه حال،  این  با  آغاز کردند.  ملیک قطر  بهبود    افراد 

منظم   ثبتآغاز  ، یوناما برای اولی   بار از  آن  نیافت. در سه ماه بعد  

ان  ، افزایش  بدینسو   ۲۰۰۹در سال  ]تلفات ملیک[    ملیک افراد  تلفات  مب  

سوم را ثبت کرد. عالوه   رب  عچهارم سال نسبت به    رب  ع  ی  ثبت شده

افراد ملیک در مقایسه  درصد افزایش در تلفات    ۴۵بر این، این دوره  

مواد ، به ویژه از طریق استفاده از  ۲۰۱۹سه ماه مشابه در سال  با  

 ماه اکتوبر را نشان یم دهد.    ،8و قتل های هدفمند  تعبیه شدهمنفجره  

ین تلفات  شاهد   در سال ری  گنسبت به هر ماه دی  افراد ملیکبیشب 

ان  بالترین    ، یوناما بوده است و در ماه نومبر   ۲۰۲۰ افراد تلفات  مب  

وع  ر  گدیماه نومبر  را در مقایسه با هر    ملیک منظم    ثبتاز زمان رسی

. در ه استکرد  ثبت   9بدینسو   ۲۰۰۹در سال  ]تعداد تلفات ملیک[  

که   روبرو شدند ی از قتل های هدفمند  مجموعه مردم با  ،  ماه دسمبر 

  
ً
ا ، فعالن  ها   رسانه  کارمندان  شموله  ب افراد ملیک    عنوان ترور به  اکبر

دولت، و کارمندان ملیک اداری  و    ئیهقوه قضاکارمندان  جامعه مدن  و  

 .  10شد یم های نظامیان، نامیده خانواده اعضای ملیک همچنی   

https://secure.avaaz.org/campaign/en/global_ceasefire_loc/
https://news.un.org/en/story/2020/06/1066982
https://unama.unmissions.org/unama-calls-parties-further-reduce-violence-and-work-towards-ceasefire
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/76616/Afghanistan:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20need%20for%20an%20immediate%20and%20permanent%20ceasefire
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/76616/Afghanistan:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20need%20for%20an%20immediate%20and%20permanent%20ceasefire
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage_en/76616/Afghanistan:%20Statement%20by%20the%20Spokesperson%20on%20the%20need%20for%20an%20immediate%20and%20permanent%20ceasefire
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تلفات    کماکاندولت    مخالف عنارص   ین  ملیک  بیشب  سبب را  افراد 

را تشکیل   ۲۰۲۰در سال    افراد ملیکدرصد کل تلفات    ۶۲که    شدند 

دهد.   تلفات  یم  یوناما  حایل که  ملیک  در  افراد  ی  به    کمب  شاخه را 

شام  خراسان   و  عراق  اسالیم  خر   –دولت  داعش اشاخه  و   –  سان 

دادطالبان   تلفات  اما  ،  هنسبت  ملیکتعداد  ع  افراد  نارص توسط 

از طرف   به یگآن را  مسئولیت  دولت که یوناما نیم تواند    مخالف

برابر شده   ،نسبت دهد  مشخصهای   با سال قبل دو  مقایسه  در 

  است. 

وهای   سال    طرفدار نب  در  چهارم    ۲۰۲۰دولت  یک   تلفاتباعث 

 تعداد تلفات .  شدنددرصد(    ۲۵افراد ملیک )  (مجروحیت)کشته و  

وهای نظایم بی   الملیل به طور قابل تو به نمنسوب  افراد ملیک     جه ب 

  
ً
  در دو ماه اول   منسوب به آنها تمام تلفات  کاهش یافته است و عمال

بقیه  سال در  داده است و  ایالت   سالماه های    رخ  توافق  از  پس 

 هیچ    ۲۹متحده و طالبان در  
ً
وری، تقریبا ونه تلفات افراد ملیک گفبر

وهااین  به     ۲۰۰۹از سال  در عی   زمان،  نسبت داده نشده است.    نب 

 
د  ، آدم ربانی و تخریب زیرساخت های حیان  را محکوم کردند و تأکید کردند که طالبان مسئولیت اکبر این خشونت های هدفمند را بر عهده دار ر در کابل ادامه ترو 

 بیانیه در لینک ذیل موجود است  )
   -vital-of-destruction-and-kidnappings-assassinations-of-continuation-on-https://af.usembassy.gov/statement ۱۱در   مراجعه  آخرین  

وری وری(. در اول ۲۰۲۱  فبر مذکور در لینک ذیل موجود است : ه ، طالبان از مشارکت خود در این زمینه چشم پوشی کردند )بیانی فبر
 https://alemarahenglish.net/?p=42271 ش ب وری  ۱۱  تاری    خآخرین دسب  وری، یوناما  ۱۵(. در ۲۰۲۱  فبر ،   کشتار گزارشی در مورد    فبر مدافعان حقوق بسی

به دلیل عدم   افراد ملیکحفاظت از گزارش م  قالبمواردی است كه در  آنشامل همچنی   گزارش مذکور  رسانه در افغانستان منتسی كرد،   کارمندانروزنامه نگاران و  
س است.  قابل   https://unama.unmissions.org گزارش نشده است. این گزارش در   رابطه آن با منازعه  توانانی یوناما در تعیی     دسب 

   ۳۳۷، یوناما ۲۰۲۰در سال   11
 
وهای طرفدار دولت و  شده شتهطفل ک  . ه استرا به عنارص مخالف دولت نسبت داد شده کشتهطفل   ۱۰۹را به نب 

  یشود. در کد جزا  استفاده یم سوء جنش   تیفعال  و  رقص ،رسگریم  یبرا  قدرتمند  و  ثروتمند  مردان توسطآن پسها   لهیکه بوس  است مض   عمل کی  ی باز  بچه 12
ور   د یجد  شده است.   یجرم انگار  یبچه باز  د،یگرد  یاجرا   2018 یکه در ماه فبر

سال  ،  ه است یوناما ثبت منظم تلفات افراد ملیک را آغاز کرد بدینسو که  

وهای اردوی میل    ۲۰۲۰ ان تلفات ملیک منسوب به نب  ین مب  
شاهد بیشب 

 از افزایش در تلفات افراد  به شمول قوای هوانی افغانستان بود که  
ً
عمدتا

ی های زمیت  ناشی یم شود.    و درگب 
 ملیک برخاسته از حمالت هوانی

ی    اتیوناما همچنان نگران تأثب   زنان و کودکان  ها بالی  مخرب درگب 

را تشکیل   ۲۰۲۰در سال    افراد ملیکدرصد کل تلفات    ۴۳که    باشد یم  

چنانچه   دهد  تلفات    ۱۱۴۶یم  و    ۳۹۰)  انزنمورد    ۷۵۶کشته 

مورد تلفات   ۲۶۱۹و  درصد  تمام تلفات افراد ملیک    13یعت   (  مجروح

درصد  تمام تلفات   30یعت     (مجروح  ۱۸۵۹کشته و    ۷۶۰)اطفال  

این جای نگران  هست که از   . تدر این سال ثبت شده اسافراد ملیک  

به این   2009سال    از    آغاز ثبت سیستماتیک تلفات افراد ملیک یعت  

به خود اختصاص    2020زنان بالترین آمار قتل را در سال  طرف،  

 با   در مقایسه  2020داده، چون آمار کشته شده گان زنان در سال  

قبل   است.    13سال  یافته  افزایش  ابراز با    همچنی   یوناما  درصد 

وهای طرفدار دولت در  خاطرنشان یم کند که    ،نگران     ۲۰۲۰سال  نب 

 11. شدند  اطفالمرگ باعث دولت  مخالفاز عنارص   ب  بیش

و   ی  های  از طریق خشونت    اطفالزنان  درگب  با  مرتبط  ها جنش 

این اعمال هرچند    12آسیب دیدند.   بچه بازیتجاوز جنش و    بشمول

اند،انگاری  جرم   فرهنگ    شده  و  عدالت  به  محدود  ش  دسب  اما 

م و رسزنش قربانیان   را  چالش های قابل توجه  کماکان  سکوت، رسی

دادن  در   قرار  پاسخگو  ایجاد کرده  اعمال  چنی    مرتکبی    راستای 

 . است

در سال   را   آمار بلندی از قتل زنان  وناما ی

این   ۲۰۲۰ چنانچه  رسانده،  ثبت  به 

درصد   ۱۳آمار در مقایسه با سال قبل  

یافت اطفالاست.    هافزایش  و    ۴۳  زنان 

  ل یرا تشک  درصد  تمام تلفات افراد ملیک

 . دهد   یم 

https://af.usembassy.gov/statement-on-continuation-of-assassinations-kidnappings-and-destruction-of-vital-
https://unama.unmissions.org/
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توسط طرف های   اطفالو استفاده از    ثبت موارد استخدامیوناما  

را مواردی ن نا. یوناما همچه استرا ادامه دادطالبان منازعه به ویژه 

آن  که    کرده  تأیید  وهای  یط  و  میل  نب  افغانستان    ی ها  گروهامنیت  

بودند.    اطفالو استفاده از  استخدام  مسئول    ،دولت  طرفدار مسلح  

فت های قابل مالحظه ی توسط وزارت امور داخله برای هرچند پیسی

ی از استخدام و استفاده از افراد زیر سن از طریق    توقف و جلوگب 

استخدام   مراکز  در  اطفال  از  محافظت  میل    پولیسواحدهای 

صورت گرفته همچن،  افغانستان  افزایش   انیوناما  است که  نگران 

معرض را در    اطفال  ۱۹-کوویدبیکاری و فقر به دلیل بیماری همه گب   

ر داده است، به  قرامنازعه  طرف های  توسط  استخدام و استفاده  

برای تأمی   هزینه های مجبور هستند تا  خصوص به این دلیل که آنها  

 . 13های شان، در جستجوی کار باشند خانواده 

افزایشی  ان  در  را    یوناما  ها بالی  حمالت  مب   کارکنان و    شفاخانه 

  رب  ع به ویژه در    ۲۰۲۰در سال  منازعه  توسط طرف های    همربوط

ثبت کرد سال  چهارم  و  استدوم  یوناما  ه  دیگر  .  اهمیت  یکبار  بر 

همه  حی   شیوع ویروس  به ویژه  کارکنان صیح  از مراکز و  محافظت  

موانع قابل توجه    ان. این حمالت همچنیم کند تأکید  ۱۹-کوویدگب   

برای مردم در صیح  را که در حال حارص  برای ارائه مراقبت های کاف   

دارد  وجود  تشدید  افغانستان  است ،  ترین کرده  وحشیانه  از  یگ   .

ناحیه یك زایشگاه در  بالی    یم  ۱۲مورخ  ، حمله  ۲۰۲۰حمالت سال  

آن شهر كابل بود، هنگایم كه چند مرد مسلح خود را به داخل    ۱۳

 به سمت زایشگاه    ند؛شفاخانه رساند 
ً
افراد ملیک و بالی    رفتند عمدا

مورد    ۴۶باعث  مذکور    ی. حملهنمودند كرده و نارنجك پرتاب  شلیک  

بسیاری از آنها مادران   که    ( شد مجروح  ۲۳کشته و    ۲۳)  ملیکتلفات  

این تا هنوز هیچ جناخ مسئولیت بودند که تازه زایمان کرده بودند. 

  . را به عهده نگرفته است حمله 

ش به معارف    از حق  اطفال  استفاده ی ی    اثر در  نب    دسب  های  درگب 

و    مکاتببالی    تبه دلیل حمال به ویژه    ۲۰۲۰مسلحانه در سال  

 
دوستانه برای  مراجعه کنید به:  13  (. ۲۰۲۰)دسامبر  ۱۹-اقدام جهان  علیه کووید، اطفالیونیسف، اقدام بسی

 عمدامر  . این  با خطر مواجه شد ،  معلمی   
ً
حمالت مستقیم از اثر    تا

از طریق آتش سوزی   مکاتبتخریب    شمول  ه  ب  دولت  مخالفعنارص  

شدهمنفجره  مواد  و   قتل  تعبیه  هدفمند    و  ، صورت  معلمی   های 

 .رفتگ

از  از  یوناما   بیش  با قربانیان در سال    ۱۳۰طریق  ،  ۲۰۲۰مصاحبه 

ات     بالی  جنگ  چشمگب   تأثب 
ی

حقوق اجتمایع، اقتصادی و فرهنگ

است ثبت کردرا  قربانیان   قربانیان  ه  از  بسیاری  که شده  مصاحبه    . 

 یا مذهتر   در فعالیت  شده بودند، قادر نبودند تا بیجا  
ی

های فرهنگ

کت   و هزینه های نفقه آور شان  دلیل از دست دادن    و به  کنند رسی

بودند مشکالت مایل  با  ،  معالجه صیح این  مواجه  به ویژه مسئله  . 

ناتوان  های جسیم و آسیب روان    با  قربانیان  که  از  بسیاری  برای 

 بود. نهایت زیان بار دست و پنجه نرم یم کردند ، 

اذعان نمودند ،  هکرد  عالوه بر این، قربانیان  که یوناما با آنها مصاحبه 

منازعه اقدامات اندک را طرف های  پس از وقوع تلفات ملیک،  که  

روی و محافظت از حقوق آنها    تلفاتتثبیت    پرداخت غرامت،  برای

مسئول با قربان  تماس جناح    ،موارد اندک. فقط در  دست گرفتند 

قربانیان اکبر  .  نمود یا عذرخوایه    ه و گرفته و تلفات وارده را پذیرفت

ی که باعث آسیب به  آگاه نبودند که آیا تحقیقات در مورد حادثه

دریافت  غرامت  جریان دارد یا خب  و تعداد اندیک آنها    ، شده  افراد ملیک

که    واضح یم سازد   انیمصاحبه با قربان

توسط طرف    یب   ناچ  یلیخ  یتالش ها 

ری وارد    د ب  گ  جنگ صورت یم   یها
تا رص 

قربان بر  تأ  انیشده  بر کرامت    د،ییرا 

شده و حقوق   لیقا  ت ی آنها اهم   انسان  

منجر به تلفات   ی آنها را بعد از حادثه  

ام بگذارد.  افراد ملیک  احب 
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که عدم  نمودند  اظهار  آسیب دیدگان  بسیاری از  باوجود آن،  .  ندکرد

زیادی   اهمیت  از  و  برای شان  تکرار چنی   حوادث  است  برخوردار 

  صلح ابراز داشتند. تامی   خود را برای تمایل 

 

ین   ناشی از انواع مختلف رویدادها افراد ملیک تلفات بیشبر

ملیک تلفات    مجمویعتعداد  در  درصدی    ۱۵کاهش   در سال   افراد 

تلفات  ۲۰۲۰ از   
ً
ی   عمدتا

ذیل   بواسطه  افراد ملیک  کمب  تاکتیک های 

شود:  یم  انتحاری    ناشی  ه ب  دولت  مخالفعنارص  توسط  حمالت 

دهگحمالت    شمول حمالت  ناشی از  افراد ملیک  کاهش تلفات  نب      و   سب 

و توسط  هوانی   کاهش تلفات در    همچنانبی   الملیل و  نظایم    یهانب 

وهای  جستجو توسط  های  عملیات    نتیجه عی   در  .  دولتطرفدار  نب 

ان فزاینده ، یوناما  حال به عنارص منسوب    افراد ملیک از تلفات  ی  مب  

که در اثر مواد منفجره تعبیه شده غب    هرا ثبت کرد  دولت  مخالف

قتل های هدفمند،    انتحاری  افراد ملیکترور  آنچه که    شموله  بو 

پیوستگفته یم شود،   یوناما  ه استبه وقوع   در  افزایشهمچنان  . 

ی های زمیت   ناشی از  افراد ملیک  تلفات   وهای  درگب   اردویتوسط نب 

ه  کرد   ثبتهوانی افغانستان را    قوای میل افغانستان و حمالت هوانی  

 . است

ی های زمیت   بدینسو   ۲۰۱۶از سال   در سال برای نخستی   بار  ، درگب 

ین  باعث    ۲۰۲۰ ان  بیشب  چنانچه    ه است. شد  افراد ملیکتلفات  مب  

ه را به خود اختصاص دادافراد ملیک  تلفات  کل  درصد    ۳۶این تاکتیک  

 

 تلفات افراد ملکی بر اساس نوع حادثه
2020دسمبر  31ا جنوری تا   

 مواد انفجارِی غیر انتحاری

 مواد انفجارِی انتحاری

26% 

4,5% 3% 

36% 

34,5% 

14% 

8% 
 جنگ های زمین  

مواد انفجاری تعبیه شده ی 
 انتحاری و غیر انتحاری

 قتلهای هدفمند

 حمالت هوای  

 مواد منفجره باقی مانده از جنگ
ه  غیر

 تلفات افراد ملیک 3,154

 (مجروح 2,282 و کشته 872)

 

 تلفات افراد ملیک 3,042
 (مجروح 2,170 و کشته 872) 

 

 تلفات افراد ملیک  2,296

و  کشته 727)  (مجروح 1,569

 تلفات افراد ملیک 746

 (مجروح 601 و کشته 145)

 تلفات افراد ملیک 1,248

 (مجروح 541 و کشته 707)

 

 تلفات افراد ملیک 693

 (مجروح 352 و کشته 341)

 تلفات افراد ملیک 394
 (مجروح 291 و کشته 103) 

 

 تلفات افراد ملیک 289

و  کشته  140)  (مجروح 149

8,5% 
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ی های زمیت  باعث ۲۰۲۰دسمبر    ۳۱ایل    جنوری  ۱از  14است ، درگب 

و    ۸۷۲)  ملیکتلفات    مورد   ۳۱۵۴ ش مجروح  ۲۲۸۲کشته  که   هد( 

این افزایش   . دهد  نشان یم  ۲۰۱۹در مقایسه با سال  افزایش اندیک را  

 ناشی از افزایش  
ً
ان کشته شد عمدتا  15.باشد ان افراد ملیک یم  گ در مب  

ملیک  تلفات   از  افراد   برخاسته 
ً
عمدتا زمیت   های  ی  طریق    درگب  از 

هاوان و   ،توپخانه هامریم  مانند  سالح های غب  مستقیم  استفاده از  

 . ه استبه وقوع پیوستدر مناطق مسکون  راکت 

 انتحاری و غب     انتحاری  ی نوعتعبیه شدهاستفاده از مواد منفجره  

را افراد ملیک  یک سوم تلفات  بیشب  از  دولت    مخالفتوسط عنارص  

افراد  تلفات    مورد   ۳۰۴۲تشکیل یم دهد چنانچه این رویکرد باعث  

درصدی   ۳۰کاهش  رقم  ( شد. این  مجروح  ۲۱۷۰کشته و    ۸۷۲)  ملیک

ان  در   ملیکتلفات  مب   را    افراد  الذکر  منفجره فوق  مواد  از  در  ناشی 

با سال   از کاهش  ته  برخاسنشان یم دهد که عمدتا    ۲۰۱۹مقایسه 

تلفات    ۶۴ ملیک  درصدی    شمول به    انتحاریحمالت    اثر از  افراد 

ده و گ  حمالت  ی نوع مواد منفجره تعبیه شده.  یم باشدپیچیده    سب 

. شد ۲۰۲۰در سال   افراد ملیکدرصد تلفات  ۲۶باعث غب  انتحاری 

غب  انتحاری   ی نوعمواد منفجره تعبیه شدهاز اثر  که  افراد ملیک  تعداد  

  ۲۰۱۹سال    در مقایسه با  افزایش را    ۴۳  ،کشته شدند   ۲۰۲۰در سال  

ملیک  مجروحیت  رویداد های  در حایل که    نشان یم دهد    ۱۰افراد 

 درصد کاهش یافته است. 

  عت  ی  هینقل  طیشده در وسا  یجاساز منفجره    مواد و    یحمالت انتحار 

جاساز  منفجره  وسا  یمواد  در  منفجره   ا ی  یباربر   طیشده    مواد 

ان بلند باعث  موتر جاسازی شده در  در مناطق   افراد ملیکتلفات مب  

 شد که اغلبمزدحم  
ً
از    ا انفجار هابرخاسته  که ساحه   بود   یشدت 

و    افراد ملیکعلیه  همچنان    منفجرهمواد  این  ثر ساخت.  أمتوسیع را  

بی      حقوقطبق  آنها    از   هرچند استفاده  ،شدند   استفاده  ملیکاهداف  

 
ین علت تلفات  مواد منفجره تعبیه شده انتحاری و غب  انتحاری)استفاده ترکیتر از  مواد منفجره تعبیه شده، ۲۰۱۹تا   ۲۰۱۷از سال   14  بوده است.  افراد ملیک( مهمب 
ی های زمیت  ثبت کرد در اثر ( را ۲۲۹۵کشته و   ۷۶۶) افراد ملیک تلفات  مورد  ۳۰۶۱، یوناما ۲۰۱۹در سال  15  . ه استدرگب 
. به  متأثر شده است سایر افراد به شکل تصادف  افراد ملیک در نتیجه حمله بر  یا اینکهافراد ملیک هدف قرار گرفته و  قضایای یم شود که در آنتمام این ارقام شامل  16

 واژه نامه مراجعه شود. 
 . ه استقتل های هدفمند را به طالبان نسبت داد  در اثر ( مجروح ۲۳۸کشته و   ۳۸۸) مورد تلفات افراد ملیک  ۶۲۶، یوناما ۲۰۱۹در سال  17

باشدالملیل ممنوع   اگر  مذکور  مواد  .  یم  وع    علیهحت   اهداف مسی

بدون   اتشوند، یم توانند تأثب    استفادهنظایم در مناطق پرجمعیت  

شداشته باشد و چنی      تفکیک دوستانه    حقوقنقض جدی    ،روی بسی

 خوانده شده  بی   الملیل 
ی

 . محسوب گردد که ممکن جرایم جنگ

مواد  ، استفاده از  غب  انتحارینوع  مواد منفجره تعبیه شده  از جمله  

ین مایه نوع فشاری  منفجره تعبیه شده   چنانچه   ؛بود ی نگران   بیشب 

شد   ۲۰۱۹سال  نسبت به    افراد ملیکتلفات  بیشب     درصد    ۳۵باعث  

  طالبان    و
ً
بود.  تقریبا آن  تمام  دیگر    یوناما عامل  یم طالبان  از  بار 

متوقف فشاری را نوع مواد منفجره تعبیه شده از استفاده خواهد تا 

طوری که را یادآوری یم کند.  شان  تعهدات قبیل    درین زمینهو    سازند 

شده فعال در افغانستان استفاده یم شود، توسط قربانیان  مواد این 

  و  
ً
به  اساسا و  تبعیض عمل یم کنند  ماین  مثابه بدون  های ضد ی 

بی   الملیل    قواعد  کند. استفاده از چنی   سالح ها نقض  کار یم  پرسونل

دوستانه بی   الملیل   . یم باشدحقوق بسی و حقوق بسی

، گفته یم شود  افراد ملیکترور  آنچه که  شمول  به  قتل های هدفمند

( در مجروح  ۵۴۱کشته و    ۷۰۷)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۱۲۴۸باعث  

تلفات افراد ملیک در تعداد  افزایش  درصد    ۴۵که    هشد   ۲۰۲۰سال  

. این  نشان یم دهد   ۲۰۱۹در مقایسه با سال  را  این حمالت  ناشی از  

عمدی    رد مو  قتل  ملیکشامل  ، ها  رسانه  شمول کارمندانبه    افراد 

کارمندان ملیک اداری و    ئیهقوه قضاکارمندان  فعالن جامعه مدن  و  

اعضای همچنی    و  نظامیانخانواد  ملیک  دولت،   16.شودیم    های 

دولت   مخالفرا به عنارص  افراد ملیکدرصد از این تلفات  ۹۴یوناما 

کشته   ۴۵۹)  ملیکتلفات  مورد    ۷۶۱. از این تعداد،  ه استنسبت داد

نسبت داده به طالبان  قتل های هدفمند  ناشی از  (  مجروح  ۳۰۲و  

افزایش    ۲۲که    هشد با را  درصد  مقایسه  نشان یم   ۲۰۱۹سال    در 

 17. دهد
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، تلفات افراد ملیک توسط حمالت هوانی در مقایسه  2020در سال  

فرد    693که شامل تلفات    ،درصد کاهش یافته است  34با سال قبیل  

وهای نظایم بی      352کشته و    341ملیک) مجروح( یم گردد. چون نب 

الملیل بعد از توافق میان ایالت متحده و طالبان حمالت هوانی شان  

افراد  را محدود نمود،   آنها  تلفات  از حمالت هوانی   
ناشی   85ملیک 

درصد کاهش را نشان یم دهد. برعکس، قوای هوانی افغان حمالت 

درصد  تمام تلفات ناشی از    76هوانی شان را افزایش داده و سبب  

شده است. یافته های یوناما نشان یم    2020حمالت هوانی در سال  

 از حمالت هوانی قوای هوانی افغان  
درصد   126دهد که تلفات ناشی

افزایش یافته است. این رقم بالترین رقیم هست که یوناما از آغاز 

ثبت به این طرف،    2009ثبت سیسمتاتیک تلفات افراد ملیک از سال  

 نموده است.  

  ۳۹۴جنگ باعث  انفجاری از دوران  ، بقایای مواد    ۲۰۲۰در سال  

ملیکتلفات    مورد  و    ۱۰۳)  افراد    ۲۴که  ه  ( شدمجروح  ۲۹۱کشته 

.  نشان یم دهدسال قبل    با ملیک را در مقایسه  تلفات  کاهش در  درصد  

ن یا  ااین مهمات منفجر  وکشده    ۸۰که    اطفال برای  بخصوص    مب 

تشکیل یم  رویدادها را  از این نوع  ناشی    افراد ملیککل تلفات    درصد  

بسیار مض   دهند  باشد،  از دوران  بقایای مواد    . یم  جنگ  انفجاری 

وریکاهش خشونت" در اواخر    یهمچنی   در "هفته جریان و در    فبر

آسیب رساند و این نشان    افراد ملیکعید به  دو  در ایام  دو آتش بس  

آسیب   است  حت   دوامدار  دهنده  زمان   وجود  که  در  فعال  جنگ 

از  ندارد  محافظت  منظور  به  آسیب  اطفال.  برابر  ،    -  در  شناسانی

ن منفجر  مواد  سازی  و خنتر  برداری  در انقشه  باید  وکه  مب  و  شده 

.قرار داده شوداولویت 

 

 جنگبه طرف های  افراد ملیکتلفات نسبت دادن 

افراد کل تلفات    درصد    ۶۲، یوناما    ۲۰۲۰دسمبر    ۳۱تا    جنوری  ۱از  

به عنارص    ملیک به   ۴۵که    هدولت نسبت داد  مخالفرا  درصد آن 

به عنارص آن  درصد    ۹و    شاخه خراسان داعشبه  درصد    ۸طالبان ،  

 . ه استشده دولت نسبت داد مخالف نامعلوم 

وهای   افراد درصد تلفات    ۲۵باعث    ۲۰۲۰دولت در سال    طرفدار نب 

وهای    افراد ملیکدرصد از تلفات    ۲۲شدند. یوناما    ملیک میل را به نب 

وهای نظایم بی   الملیل  ۱،  افغانستان    امنیت   درصد    ۱،  درصد را به نب 

افراد ه را به ددرصد باقیمان ۱گروه های مسلح طرفدار دولت و را به  

 .  ه استدادنسبت  متعدد طرفدار دولتگروه های یا  نامعلوم 

تلفات    ۹ بی   عنارص    افراد ملیکدرصد  ی های زمیت   از درگب  ناشی 

وهای    مخالف  به  آن را  که نیم توان    هبوددولت    طرفدار دولت و نب 

ی    طرف مشخصیک   منسوب به   مرزیی فرانسبت داد. حوادث  درگب 

از   باعث کمب   پاکستان  نظایم  وهای  تلفات    ۲نب  ملیکدرصد   افراد 

توان به هیچ    را نیم  افراد ملیکدرصد باقیمانده تلفات    ۲.  ه استشد

تلفات   بیشب  شامل  و  داد  بقایای    افراد ملیکطرف نسبت  از  ناشی 

 . یم باشد جنگ انفجاری از دوران مواد 

 

ملیک  افراد  انفجار   تلفات  مواد    یی بواسطه 

هدفمند بشمول    ی و قتل ها   ی انتحار   ب  غ 

مخالف دولت نسبت    ی وها ب  ترور که به ن 

داده شده است و هم چنان تلفات افراد  

ها   ملیک  جنگ  ی ی زم   ی در 
به    ت  منسوب 

هوا   میل   ی اردو  به    نی و حمالت  منسوب 

 است.   افته ی   ش ی افزا   افغان   نی هوا   ی قوا 
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 دولت مخالفعنارص 

سال   عنارص  ۲۰۲۰در  تلفات   مورد   ۵۴۵۹باعث  دولت    مخالف، 

ملیک و    ۱۸۸۵)  افراد    ۱۵بیانگر  که  شدند  (  مجروح  ۳۵۷۴کشته 

تلفات   افراد  درصد  ی 
با   ملیک کمب  مقایسه  بود. کاهش    در  قبل  سال 

ی  بیشب  به دلیل تلفات    ۲۰۱۹در مقایسه با سال    تلفات افراد ملیک
کمب 

 حمالت انتحاری بود. توسط افراد ملیک 

کشته   ۱۴۷۰) مورد تلفات افراد ملیک    ۳۹۶۰یوناما  ،  ۲۰۲۰در سال  

دادمجروح  ۲۴۹۰و   نسبت  طالبان  به  را  است(  این  ه  در کل رقم  . 

که    نشان یم دهد   ۲۰۱۹سال  با    در مقایسهدرصدی را    ۱۹کاهش  

در    ۳۱شامل   ملیکدرصد کاهش  افراد  شود   مجروحیت  در    . یم 

تا   افراد ملیکدر کشتار    یدرصد  ۱۳ی  نگران کننده حالیکه افزایش  

داد  قرار  تاثب   تحت  را  این کاهش  سال  حدی  در  طالبان  ۲۰۲۰.   ،

افزایش   تعداد    ۴۳مسئول  ملیکدرصدی  توسط   افراد  شده  کشته 

، به بودند   ۲۰۱۹تعبیه شده غب  انتحاری در مقاسیه با  مواد منفجره  

یعت    مواد منفجره تعبیه شده فشاری استفاده از    از طریقخصوص  

 تعبیهمنفجره    مواد و    فعال یم شود   قربانیان  توسط خود   موادی که

ی انتحار   شده  موت  یی غب   انفجار  از  موادناشی  از  مملو  سال .  ری  در 

 که به طالبانقتل های هدفمند    ر اثر افراد ملیک د تعداد تلفات    2020

افزایش یافته درصد    ۲۲ذشته،  گ نسبت داده شده در مقایسه با سال  

ی  درصد تلفات    ۷۹، یوناما    ۲۰۲۰است. برعکس، در سال   افراد کمب 

بشمول حمالت پیچیده استفاده از حمالت انتحاری    در اثر را    ملیک

افراد  تلفات    نسبت دادن  عمدتا به دلیل.  ه استبه طالبان نسبت داد

افراد تلفات  ،  خشونت مربوط به انتخابات  در زمان  ه طالبانب  ملیک

9% 
 عنارص نامشخِص مخالف دولت

 گروهای مسلح طرفدار دولت
1% 

وهای نا مشخص یا گروهای  نیر
طرفدار دولتمتعدِد   

1% 

 طالبان 45%

 داعش 8%

وهای امنینی افغان 22%  نیر

وهای نظایم بیر  الملیل 1%   نیر

13% 
ه های متقابل و غیر  فیر

 تلفات افراد ملکی توسط طرف های درگیر در جنگ

2020دسمبر  31جنوری تا  1  

 تلفات افراد ملیک 3,960
 (مجروح 2,490 و کشته 1,470)

 

 تلفات افراد ملیک 673
 (مجروح 460 و کشته 213)

 

 تلفات افراد ملیک 826
 (مجروح 624 و کشته 202) 

 

  تلفات افراد ملیک 1,906
 (مجروح 1,232 و کشته 674)

 

  تلفات افراد ملیک 120
 (مجروح 31 و کشته 89)

 

  تلفات افراد ملیک 107
 (مجروح 57 و کشته 50)

 

  تلفات افراد ملیک 98
 (مجروح 70 و کشته 28)

 

  تلفات افراد ملیک 1,130
 (مجروح 821 و کشته 309)
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اثر   در  زمیت   ملیک  های  ی  سال    توسطدرگب  در  در   ۲۰۲۰طالبان 

 18. درصد کاهش یافته است۱۰، مقایسه با سال قبل

تعداد   ثبت کاهش  به  یوناما  متوایل،  سال  دومی    افراد  برای  تلفات 

. در سال ه استادامه دادشاخه خراسان داعش    ملیک منسوب به

یوناما  ۲۰۲۰ افراد  ۶۷۳،  تلفات  و    ۲۱۳)  ملیک  مورد    ۴۶۰کشته 

با   هنسبت دادشاخه خراسان داعش  به  را  (  مجروح که در مقایسه 

دهد.    ۴۵کاهش    ۲۰۱۹سال   نشان یم  را  از درصدی  ی  تعداد کثب 

اثر تلفات   در  داعش  خراسان  شاخه  توسط  ملیک  حمالت   افراد 

ی از مردم شلیک بالی  و    جمیعتلفات    منتج بهانتحاری     جمع کثب 

 .  ه استرخ داد در کابل و جالل آباد 

 
 . ه استخشونت مربوط به انتخابات را به طالبان نسبت داد در اثر ( مجروح ۳۲۱کشته و   ۷۰) مورد تلفات افراد ملیک  ۳۹۱، یوناما ۲۰۱۹در سال  18

 افراد ملیک  تلفاتحوادث    افزایشی را در، یوناما  ۲۰۲۰سال    جریاندر  

آنها را  ممکن نیستکه ه  دولت ثبت کرد مخالفعنارص منسوب به 

یا   دابه طالبان  نوع  شاخه خراسان داعش نسبت  این  د. در عوض 

عنارص    تحت حوادث   شده   مخالفنامشخصی  عنوان  ثبت  دولت 

ی با  امر  . این  است
شاخه ادعای مسئولیت توسط طالبان و    ثبت کمب 

،  ۲۰۲۰دسمبر    ۳۱تا    جنوری  ۱. از  است مصادف  خراسان داعش  

( را به  مجروح  ۶۲۴کشته و    ۲۰۲)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۸۲۶یوناما  

عنارص   داد  مخالف نامشخصی  این  نسبت  درصد   ۱۵۸که    هدولت 

 را نشان یم دهد.  ۲۰۱۹افزایش در مقایسه با سال 

سال  یوناما   عنارص همچنان    ۲۰۲۰در  توسط  حمالت  ثبت  به 

داد ادامه  دولت  مختلف که  ه  مخالف  انواع  از  استفاده  طریق  از 

ترورها،    حادثه غب  مانند  و  انتحاری  شده  تعبیه  منفجره  مواد 

همچنی   انتحاری و   ، ربانی آدم  یا   مجازات  ،  انسان   غب  رحمانه،  نر 

آمب   تحت عنوان اجرای   ساختار    مجازات توسط یکمجازات تحقب 

. گران  خاص استکه این امر مایه ن  رفتگ، صورت یم  قضانی موازی

قرار یم   این   به شکل عمدی مورد هدف  را  افراد ملیک  حمالت که 

اعضای    دادند علیه  قضاشامل حمالت  مرا یهئقوه  و  کز ، کارمندان 

، روزنامه نگاران و  صیح  افراد ملیک، امدادگران، مدافعان حقوق بسی

  ثبت   به  اندولت کار یم کنند. یوناما همچنملیک  است که برای اداره  
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تلفات افراد ملکی توسط طرف های جنگ بر اساس جدول زمانی
2020دسمبر 31جنوری تا 1

عناصر مخالف دولت نیروهای طرفدار دولت فیرهای متقابل غیره

دهد که آماری   نشان یم   وناما ی  یها   افتهی

شدگان   طالبان  کشته  به  منسوب  به   

کننده   نگران  درصد    ۱۱  یشکل 

نشان    شی افزا برعکسی  را  آمار داده، 

ی مجروح
ملیکی   ی   به    افراد  منسوب 

   است.   افته ی درصد کاهش    ۳۱  که   طالبان 
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، به    شاخه خراسان داعشحمالت توسط   علیه اقلیت های مذهتر

به گروه قویم هزاره   نب    آنها   
اکبر ویژه جمعیت مسلمان شیعه، که 

، ؛ و اقلیت مذهتر مسلمان صوف  کاقلیت مذهتر سی ؛  تعلق دارند 

 .  ه استادامه داد

وهای طرفدار دولت   نبر

وهای طرفدار دولت مسئول ۲۰۲۰دسمبر    ۳۱تا    جنوری  ۱از   ، نب 

( بودند مجروح  ۱۳۹۰کشته و    ۸۴۱)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۲۲۳۱

درصد کاهش یافته است. این کاهش    ۲۴  ،که در مقایسه با سال قبل

وهای   افراد ملیکعمدتا به دلیل کمبود تلفات   در اثر حمالت هوانی نب 

وهای   دولت پس   طرفدار نظایم بی   الملیل و عملیات جستجوی نب 

نامه توافق  امضای  متحده  میان  از  و    ایالت  در  امریکا    ۲۹طالبان 

وری، رونما    .ردیده استگ فبر

سال  دس  ۳۱تا    جنوری  ۱از   امنیت  ۲۰۲۰مبر  وهای  نب  دفایع  ،   و 

  ۱۲۳۲کشته و    ۶۷۴)  افراد ملیکتلفات    مورد   ۱۹۰۶  باعثافغانستان  

داشته  را    ۲۰۱۹درصد افزایش در مقایسه با    ۱۳مجروح( شدند که  

ان تلفات  رقم مذکور  و   به این    ۲۰۱۶از سال    افراد ملیکبالترین مب  

وع  .  نشان یم دهد   طرف را افراد  سیستماتیک تلفات  ثبت  از زمان رسی

افراد ملیک منسوب  تعداد تلفات    توسط یوناما،  ۲۰۰۹  در سال    ملیک

هوانی افغانستان( در سال   قوای   بشمولمیل افغانستان )به اردوی  

ان  ۲۰۲۰ وهای   بخش. سایر  تلفات بوده است  بالترین مب   های نب 

ملیک کمب  شدند افغانستان    امنیت   تلفات  بشمولسبب  وهای   ،  نب 

باعث تلفات بسیار  اداره امنیت میل، که عملیات جستجوی آنها  ویژه  

 و طالبان شدند.   ایالت متحده  توافق نامه میان    پس از امضایکمب   

( را به مجروح  ۳۱کشته و    ۸۹ )مورد تلفات افراد ملیک  ۱۲۰یوناما  

وهای نظایم بی   الملیل نسبت داد  ۸۵4کاهش  این رقم  ، که  ه استنب 

ان تلفات  درصدی را نشان یم دهد   ین مب  
از زمان   افراد ملیکو کمب 

به این طرف را نشان   ۲۰۰۹سیستماتیک یوناما در سال    ثبتآغاز  

حمالت تلفات افراد ملیک توسط  ،  ۲۰۲۰در دو ماه اول سال    یم دهد. 

وهای  هوانی   مشابه با کل تلفات ملیک در سال  بی   الملیل  نظایم  نب 

ایالت   میان  پس از امضای توافق نامهیعت   پس از آن،  د.  شدن  ۲۰۱۹

وهای   در اثر   ملیک افراد  طالبان، تلفات    و متحده   نظایم بی      حمالت هوانی نب 

 الملیل متوقف شد. 

مورد    ۱۰۷، گروه های مسلح طرفدار دولت باعث  ۲۰۲۰در سال  

این رقم کاهش  ( شدند که  مجروح  ۵۷کشته و    ۵۰)  افراد ملیکتلفات  

را نشان یم    ۲۰۱۹سال  افراد ملیک در مقایسه با  درصد در تلفات    ۴۲

وهای محافظت خوست   منسوب بهکمب     افراد ملیک. تلفات  دهد  نب 

وهای شاهی    نب  پکتیکا   و  در  ای  مستقر  اصیل  تلفات دلیل  ن کاهش 

 افراد ملیک عنوان شده است. 

وهای امنی ت  یوناما همچنان نگران ادامه حوادنر است که در آن نب 

 به  
ً
 افراد ملیکمیل افغانستان و گروه های مسلح طرفدار دولت عمدا

 خودرسانهحوادنر که منجر به اعدام های  ، بشمول  آسیب یم رسانند 

 شود.  یم

وع ثبت سیستماتیک  تلفات افراد   از رسی

 ۲۰۰۹ملیک توسط یوناما یعت  از سال  

طرف،   این  بلندترین   ۲۰۲۰به  شاهد 

ملیک افراد  تلفات  به    آمار  منسوب 

هوانی   قوای  بشمول  میل  اردوی 

متذکره   آمار  باشد.  یم    ۱۶افغانستان 

افراد ملیک را نشان   تلفات  درصد  تمام 

 یم دهد.  
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 پیشنهادات
ت دیگر  یکبار  و  أ یوناما  ها  ی  درگب    

ساخی  متوقف  ورزد که  یم  کید 

ین راه برای  توافق سیاش به اساس گفتگوها جهت ختم جنگ بهب 

ی ها پس از آغاز   از  محافظت افراد ملیک یم باشد. از آنجائیکه درگب 

گفتگوهای صلح افغانستان و شیوع ویروس کرونا ادامه یافت، یوناما 

به منظور حمایت از تالش پیشنهادات آن  را برای طرف های منازعه  

ی و کاهش آسیب به  های شان برای محافظت افراد ملیک، جلوگب 

دوستانه بی     حقوقافراد ملیک، و رعایت مکلفیت های شان طبق   بسی

، ارائه یم نماید:  قواعد الملیل و    بی   الملیل حقوق بسی

 تمام عنارص مخالف دولت

مواد  استفاده  • نوع  هر  از  نامتناسب  و  تفکیک  بدون  ی 

منفجره تعبیه شده به ویژه در مناطق مزدحم را متوقف  

 کند؛

•  ) استفاده از سالح غب  مستقیم )هاوان، راکت و بم دست 

 را در مناطق مزدحم متوقف سازند؛

متوقف سازند،   •  
ً
فورا را  ملیک  افراد  قراردادن عمدی  هدف 

ی امون وضعیت محافظت شده هدایات فوری و واضح پب  

شمول   به  ملیک  کارمندان    کارمندانافراد  دولت،  ملیک 

خط  مکاتب، کمک کنندگان  معلمی    نگاران،  خبر  ،
قضانی

مقدم، کارمندان مدد رسان و مدافعی   حقوق بسی به شمول 

کمیسیون مستقل حقوق بسی را به تمام جنگجویان صادر  

بدون آسیب انجام   نماید تا آنها وظایف شان را بدون مانع و 

 دهند؛

هر نوع تهدید و حمله علیه رسانه ها و هر نوع اعمال دیگر   •

که باعث متاثر ساخی   آزادی رسانه و آزادی بیان یم شود 

 را متوقف سازند؛

ی   • امون جلوگب  اتخاذ اقدامات جهت تطبیق رهنمود ها پب 

از  و  دهند،  ادامه  را  اطفال  از  استفاده  و  استخدام  از 

ماندهان  که اطفال را استخدام و استفاده یم پاسخگونی فر 

 کنند، اطمینان حاصل نمایند؛

 

ت • سیسات صیح و کارمندان أ هر نوع حمله و تهدید بالی 

ان پولیو را متوقف   صیح به شمول واکسیناتوران و کمپایب 

ش بدون مانع را برای کارمندان صیح  سازند؛ زمینه  ی دسب 

دوستانه به ویژه آنان  که در قسمت مبارزه با شیوع   و بسی

 مبارزه یم کنند را فراهم سازند؛  ۱۹ –کووید 

تهدید علیه مکاتب و ک  • و  را هر نوع حمله  ارمندان معارف 

متوقف سازند، و اطمینان حاصل نمایند که عملیات های 

ش اطفال به تعلیم و آموزش نیم شود؛  نظایم مانع دسب 

 یا تحقب  آمب    ر و مجازات  رفتا •
انسان  افراد    علیهظالمانه، غب 

 متوقف سازند. 
ً
 را فورا

 طالبان 

پیشنهادان   • بر  تمام عنارص مخالف دولت   عالوه  برای  که 

 کر شده است: ذ 

در   • اوامر  و  رهنمودها  تمایم  نمایند که  حاصل  اطمینان 

با   به ویژه اصول    حقوقمطابقت  الملیل  دوستانه بی    بسی

انه، تفکیک و تناسب قرار دارند و آنان  را که حمالت   پیشگب 

بدون تفکیک یا حمالت به منظور هدف قرار دادن عمدی 

و قرار دهند.  افراد یا اهداف ملیک انجام یم دهند، پاسخگ

با   همخوان   در  که  را  ملیک"  "افراد   حقوق تعریف 

نمایند؛ اعالمیه   الملیل قرار دارد، تطبیق  دوستانه بی    بسی

ی طالبان که حمالت علیه افراد ملیک و در مناطق   های رهبر

مزدحم ملیک را منع قرار یم دهد، تطبیق نمایند؛ رهنمود  
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از تلفات ملیک   هانی که به اعضای طالبان دستور یم دهد تا 

ی و خودداری نمایند را به منصه  ی اجراء بگذارند؛ جلوگب 

 و پالیش های محافظت  طالبان را نسی و همگان  سازند. 

ی قربان  استفاده از مواد منفجره تعبیه شده که به وسیله •

فعال یم شود مانند مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری 

عمل   پرسونل  ضد  های  ماین  مانند   که 
ً
فورا را  یم کنند 

متوقف سازند و تعهدات قبیل مبت  بر عدم استفاده از ماین 

 های ضد پرسونل را رعایت نمایند؛ 

خطر  • معرض  در  را  ملیک  افراد  های که  فعالیت  نوع  هر 

احتمایل قرار یم دهد، به ویژه جابجانی اهداف نظایم و افراد  

 ملیک را متوقف سازند؛ 

ول  • دوستانه در مناطق تحت کنب  ش ماین پاکان بسی از دسب 

 خویش اطمنیان حاصل نمایند؛ 

و  • ملیک  افراد  تلفات  از  ی  جلوگب  های کمیسیون  فعالیت 

ی این کمیسیون    به شکایات به شمول ارتباط رهبر
ی

رسیدیک

سسان  که در رابطه به تلفات ملیک فعالیت دارند را  ؤ با م

حقیق رویدادها، تمرکز کمیسیون تقویت نمایند و عالوه بر ت

آموزش  طریق  از  منجمله  ملیک  تلفات  از  ی  جلوگب  بالی 

مورد   در  را  حقوق  جنگجویان  الملیل  بی    دوستانه  بسی

 افزایش بخشند. 

 

وهای طرفدار دولت  تمام نبر

ای تثبیت هدف و بررش به موقع و جامع از طرزالعمل ه  •

انه به شمول ارزیانر   به    هدف به شکل زندهتدابب  پیشگب 

بررش   منظور  به  هوانی  های  عملیات  قسمت  در  ویژه 

انجام ؤ م ارائه پیشنهادات برای بهبود وضعیت را  ثریت و 

 دهند؛

بررش های بعد از عملیات و تحقیقات پس از ادعای مبت    •

انوا  به هدف شناسانی  را  ملیک  تلفات  بهبود  بر  آسیب،  ع 

 عاملی   
تقویت   عملیات ها و حصول اطمینان از پاسخگونی

م   میکانب   سازی   
نهانی افراد   جدید بخشند؛  تلفات  بررش 

ملیک را در اولویت قرار دهند و اطمینان حاصل نمایند که 

مقتض   اجراات  برای  مناسب  منابع  از  م  میکانب   این 

 برخوردار یم باشد؛  

  را   ملیک  تلفات  یها  داد یرو   امونب  پ  قاتیتحق  تیشفاف •

  شان   اقارب  و   ملیک  انیقربان  با   را   آن  جینتا  و   دهند   شیافزا

  ب یدر برابر آس  عی    ثر و رس ؤ م   ،کاف    غرامت  از   سازند؛  کیرسی 

 یبازنگر   ستمیس  ق یتطب  ند؛یحاصل نما  نانیوارده اطم  یها

 ت یرا در اولو   انیمساعدت ها به قربان  یعرضه  یبرا  شده

 ی و ادعاها  تقویق افتاده  یقرار دهند تا به درخواست ها

 یرس  انیقربان  ی از سو   د یجد
ی

  شب  یانواع ب   د؛ب  صورت گ  دیک

ها خوایه  مایل   ب  غ   یغرامت  معذرت  پذ  مانند    رفی   یو 

 دهید  بیدر نظر گرفته شود تا اعتماد در جوامع آس  بیآس

 اح
ً
 گردد.    اءیمجددا
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 دولت افغانستان 

وهای طرفدار دولت ارائه شد:    که برای تمایم نب 
 افزون بر پیشنهادان 

رسد خارج از   را که به نظر یم  میل  تیخاص امن  یوهاب  ن •

رسیم مراتب  ها  سلسله  جناح  با  و  دارند  قرار   ی دولت 

یم   خارخر  ر   هماهنگ  ول کامل  تحت کنب   است یباشند، 

مسلح طرفدار    یهاگرو   تمایم  دهد؛  قرار   میل  تیامن  عمویم

ن شمول  به  ن  یوهاب  دولت  و   ی وهاب  محافظت خوست 

   را   ی   شاه 
ً
  گروه   نیا  یاعضا  ا ی  کند   منحل  و   سالح  خلع  فورا

   ،انر یارز   قیدق  طرزالعمل  طبق  را   ها 
ً
 صفوف  شامل  رسما

 د؛ینما  افغانستان ت  یامن میل یوهاب  ن

 نی طرزالعمل ها  ر یو سا  یب  قواعد درگ   ،گیتاکت  یرهنمود ها •

ب  حقوق  تیکه باعث رعا دوستانه  قواعد  و    الملیل  ی   بسی

ب بسی  بخش  شوند   یم   الملیل  ی   حقوق  بهبود  و    د. را طرح 

ملیک افراد  پاسخگونی   تی شفاف  ،محافظت  تقو   و    تیرا 

و موارد نقض    ینقض حقوق بسی   یادعا ها  تمایم  د؛ینما

دوستانه ب  حقوق  تیمسئول  ی   مأرا به منظور ت  الملیل  ی   بسی

 قرار دهد؛  قیمورد تحق ،یر یپذ

  بم   و   راکت  هاوان،)توپخانه،    میمستق  ب  استفاده از سالح غ •

 ب یتخر   یساحه   یدارا  یها  سالح  گر ید  انواع  و (  دست  

  شود   یم  پرتاب  فضا   از   که  یمنفجره  مواد   شمول   به  عیوس

بازنگر  و  طرح  به  سازد؛  متوقف  مزدحم  مناطق  در    ی را 

  ی طرزالعمل ها  ر یو سا  یب  قواعد درگ  ،گیتاکت  یرهنمود ها

  یمایمربوط به استفاده از هواپ
ی

 ادامه دهد؛  جنگ

برا • ها  د  یتالش  ان  رهبر   ت یاقل  همچنان  و   ت  یمحافظت 

 مذهتر   یها   تیاقل  و   عهیش   مسلمانان  مانند   مذهتر   یها

  و   بسی   حقوق  ی   مدافع  ،یفرقه  حمالت   برابر   در   ها   که یس

  ب  تداب  تیتقو   قیطر   از   منجمله   ها   رسانه  کارمندان

  ی ها  مب   کانیم  تیتقو   موجود،  ت  یامن  و   محافظت  

   از   نانیاطم  حصول  و   انه،ب  شگیپ
ی

 با   ارتباط  ی   تام  و   هماهنگ

 دهد؛  شیرا افزا دهید بیآس جوامع

 امر   در   را   افغانستان  ت  یامن  میل  یوهاب  ن  ت یظرف  یارتقا •

شده    هیمبارزه با مواد منفجره تعب  یها  اتیثر عملؤ م  یاجرا

شمول   تعباستحصال  به  منفجره  ادامه را    شده  هیمواد 

که دولت تمام منابع لزم را   د یحاصل نما  نان یاطم  ؛  دهد 

ات  قیاز تطب  نانیاطم  یبرا ی کامل اسب  مبارزه با مواد    میل  یب 

 دهد؛   شده اختصاص یم هیمنفجره تعب

ها • ارز   بررش  یطرزالعمل   د،ینما  تی تقو   را   سن  انر یو 

صفوف   یهاواحد  یها  تیفعال در  اطفال  محافظت 

ش دهد تا نظارت بازدارنده    میل   سیپول افغانستان را گسب 

ها پوسته  در  جلوگ  ت  یامن  یرا  منظور  توقف    یب  به  و 

وظا در  اطفال  از  غ  یمحاربو   ف یاستفاده   یمحاربو ب  و 

منسوب رو   ت  یامن  میل  یوهاب  ن  ی   توسط   یافغانستان 

   ند؛ب  دست گ

   که  اطفایل   مجدد   ادغام  یبرا   ها   مب   کانیم •
ً
  از   گی  به  قبال

  به  کهیآنان  شمول   به  بودند،  وابسته  یب  درگ   یها  طرف

 دارند   قرار   فی توق  تحت  میل  تیامن  به  مربوط  میجرا  اتهام

  س یپول  اطفال  محافظت  یها   واحد   قیطر   از   که  اطفایل   و 

  ند؛ب  دست گ یرا رو  اند  دهیگرد  رد  افغانستان میل

•  
 
را   یشده در مورد بچه باز اصالح    ید جزااحکام مندرج ک

  خشونت جنش   میدر برابر جرا  از پاسخگونی   د؛ ینما  قیتطب

طر   هیعل از  منجمله  محافظت   بیتصو   قیاطفال  قانون 

)سال   اطفال  استخدام (  ۲۰۱۹حقوق  پارلمان که  توسط 

باز  بچه  عمل  و  اطفال  استفاده  انگار   یاطفال،  جرم   یرا 

 یبرا  تر یتاد  یها  مب   کانیثر و مؤ م  قیتحق  قینموده، از طر 

که مسئول استخدام و استفاده   استخدام کنندگان    ا ی  نی آمر 

از طر   اطفال شناخته یماز   و همچنان   ت یتقو   قیشوند، 

ها  انی قربان  یبرا  روان    یها  تیحما   ، جنش   یخشونت 

 . گردد حاصل   نانیاطم
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ن الملیل  وهای نظایم بیر  نبر

وهای طرفدار دولت:   افزون بر پیشنهادات ارائه شده برای تمایم نب 

ت ملیک  افراد   تلفات  کاهش  میت  لیتمو  • تا  دهند  ادامه   میرا 

  مورد   در   موقع  به  و   قیعم  یها   انر یارز   یاجرا  به  قادر   مذکور 

ش  را   م یت  فی وظا  و   شود،   ملیک  تلفات  یها  داد یرو    گسب 

فراهم    آموزشی   ناتیتمر   در   یب  سهمگ  یبرا  نهیزم  تا   دهند 

 گردد؛ 

ها •   و   بررش  جامع  یگونه  به  را   موجود   گیتاکت  یپروتکل 

  حمالت   انیجر   در   ژهیو   به  ملیک  تلفات  از   تا   شود   تیتقو 

  قرار   حمله  تحت  که  ت  یزم  یوهاب  ن  از   تیحما  در   که  هوانی 

ا  هر   تحت  که  حمالن    و   شوند   یم  اجراء   ند،ب  گ  یم  یطیرسی

یم  یرو   ساتیسأت  یبال جلوگ  دست گرفته    یب  شوند، 

   د؛ب  صورت گ

 از   و   دهند   ادامه  را   اتیعمل  از   پس  قاتیها و تحق  بررش •

  و   هوانی   حمالت  ناشی   ملیک  تلفات  یادعا  از   پس  تیشفاف

  ی ها  نمونه  تا   ند ینما  حاصل  نانیاطم  ها   اتیعمل  ر یسا

  و   ابد ی  بهبود   ان  یعمل  اجراات  شود،  شناسانی   بیآس  شب  یب

 غرامت   پرداخت  از   و   کند،  دا یپ  جی    ترو   پاسخگونی   فرهنگ 

رس ؤ م  مناسب، و  آس  عی    ثر  برابر  اطم  بیدر   نانیوارده 

 حاصل شود.  

برا • با همکاران   تلفات ملیک  یهادادیرو   بررش  یتالش ها 

  ی ها  اتیعمل  از   برخاسته  تلفات  نیکه ا  یافغان را در موارد

ک  ی ها  مساعدت  و   ها   آموزش  ند؛ینما  تیتقو   باشند،  مشب 

 در   افغانستان  دفایع  و   ت  یامن  میل  یوهاب  ن  به  را   شب  یب

ناشی   ثری ؤ م  انر یارز   گرفی     دست  یرو   یراستا از    خسارات 

سهمگ و  فراهم کنند؛  آس  یب  جنگ  جوامع   ده ید  بیبا 

که باعث    یها  داد یهمکاران افغان را در رو   قیمنجمله از طر 

 دهند؛  شی شده، افزا تلفات افراد ملیک

 شیپال  قیتطب   یاز دولت افغانستان در راستا  تیبه حما •

ملیک  یب  جلوگ  میل تلفات  برنامه    قیاز طر   از  مداوم  ارائه 

 یوهاب  مربوطه به ن  یمنابع و مساعدت ها  ،آموزشی   یها

 گ یو تاکت  ان  یعمل  ،شیافغانستان در سطوح پال  ت  یامن  میل

کاهش دهنده به منظور   ب  دست گرفی   تداب  یدر رو   ژهیبه و 

  م، یمستق  ب  غ   یسالح هاتوسط    از تلفات ملیک  یب  جلوگ

تخر   یدارا  یانفجار   یهاسالح و   عیوس  ب یساحه 

  یماهایهواپ
ی

 ادامه دهند.  ،جنگ

وهای ایاالت متحده در افغانستان  نبر

وهای بی   الملیل لیست شده   که برای تمام نب 
افزون بر پیشنهادان 

 است. 

سهم   ها   یب  درگ  در   که  یافراد   یب  گ  هدف  یها  شیپال •

 یمحاربو دوام داری    یها  تینداشته و نه به فعال  میمستق

را به منظور همخوان    دهند   یم  ادامه  مسلح گروه  کی  یبرا

دوستانه ب  حقوقساخی   آن ها با     مورد بررش   الملیل   ی   بسی

 قرار دهند.   یو بازنگر 

 


