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در این . میباشد دپرسین گزارش مربوط به عبدالخالق از آسوشیتعکس پشت جلد ا
ه در یک حمله انتحاري مجروح گردیده را انتقال میدهد ک عکس یک مرد دختري

در این حمله فرد انتحاري با موتر مملو از مواد انفجاري در شهر لشکرگاه . است
در نتیجه دو فرد ملکی را که پاسگاه امنیتی را مورد حمله قرار داد یک والیت هلمند 

  . ه بودرا مجروح نموددیگر دو فرد ملکی و به قتل 

 . گرفته شده است 2015سال  ماه مارچ 16 عکس به تاریخ

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

 

هاي درگیر در منازعه به دنبال منافع سیاسی و نظامی خود  طرفدر حالیکه 
ی هست یبلکه جا که افغانستان فقط یک قلمرو نیست آنها نباید فراموش کنند،هستند

ها در ادعاي پیشرفت ها و موفقیت . از مردم آن را خانه خود میدانند يکه تعداد زیاد
تازمانیکه موفق به  رفهاي درگیر در جنگ شنیده می شود،میدان جنگ که بارها از ط

آن افراد ملکی که طرفین جنگ آرزوي حکومت کردن بر (افراد ملکی از محافظت
از هیچ ارزشی برخوردار  ،نگردد) آنها را دارند یعنی زنان، اطفال و مردان افغانستان

الزام آور بوده و باید  ،است ف هاي درگیرهاي که متوجه طرمسئولیت . نیست
افراد از هاي درگیر بر اساس کامیابی هاي شان در محافظت  موفقیت هاي طرف

  . سنجیده شود ،ملکی
 . 2016نیکوالس هیسم، نماینده ویژه منشی عمومی ملل متحد در افغانستان، کابل، فبروري 

 

ر اساس حقوق بین المللی ممنوع مردم افغانستان از حمالت وحشیانه و غیر اصولی که ب
این نوع حمالت تقریباً با معافیت کامل انجام می . مدام رنج می برند ،تلقی می گردد

باید  ،مرتکبینِ این تخطی ها که توسط یوناما و کارمندان من به ثبت می رسد؛ پذیرد
حقوق  کهنماید تأکید نیز با جدیت باید و جامعه بین المللی  پاسخگو قرار داده شوند

  . حافظت گرددمافراد ملکی 
  . 2016 ژنو، فبروريزید رعد الحسین، کمیشنر عالی ملل متحد براي حقوق بشر، 

 



 

 

  مأموریت
افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان توسط  محافظتدر مورد  2015ساالنه ي سال گزارش این 

 31جنوري تا  1تهیه گردیده و دوره زمانی ) مایونا(بخش حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان 
 .گیرد را در بر می 2015دسمبر 

) 2015سال ( 2210عنامه شماره طقو بر اساس طبق ماموریت یوناما را این گزارش واحد حقوق بشر یوناما، 
ز اطمینان ابا هدف ها  وضعیت افراد ملکی، هماهنگی تالش بربه منظور نظارت "شوراي امنیت ملل متحد 

هاي بنیادي و مقررات حقوق بشري  اديزدهی و همکاري در تطبیق کامل آ نها، تقویت پاسخامحافظت 
باشد، به ویژه معاهداتی  ها می المللی که افغانستان عضو آن مندرج در قانون اساسی افغانستان و معاهدات بین

  .ردیده استتهیه گ "گیرد شان، ارتباط می مندي کامل زنان از حقوق بشري که به بهره

دهی به شوراي امنیت  شوراي امنیت اهمیت نظارت دوامدار و گزارش) 2015سال ( 2210قطعنامه شماره 
را  ملل متحد در مورد وضعیت افراد ملکی در منازعات مسلحانه، بخصوص در مورد تلفات افراد ملکی

 .تصدیق می نماید

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

گردند؛ و  هاي دادخواهی براي تقویت محافظت از افراد ملکی که در منازعات مسلحانه متضرر می فعالیت
حقوق بشر، و قانون اساسی و سایر بشردوستانه بین المللی و  هایی که باعث ترویج رعایت مقررات فعالیت

  . شود هاي درگیر می قوانین افغانستان در میان تمام طرف

 .می باشد دفتر کمیشنري عالی ملل متحد براي حقوق بشراین گزارش حاوي نظریات تخنیکی 
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 در مورد محافظت افراد ملکی در افغانستان 2015گزارش ساالنه ي سال 

  )روش تهیه گزارش(میتودولوژي 
یوناما تا حدي که امکان دارد با اجراي تحقیقات در ساحهء رویدادها، با انجام مشوره با یک سلسله منابع 

گزارش ها در مورد تلفات  ،متنوع و با توجه به انواع اطالعاتی که اطمینان و اعتبار آنها ارزیابی می گردد
در زمان تحقیق و بررسی هر رویداد، یوناما نهایت تالش خود را به کار می . افراد ملکی را تحقیق می نماید

برد تا اطالعات بدست آمده را تا حد امکان با منابع متنوع به شمول اظهارات شاهدان عینی، افراد آسیب 
، مسؤولین )وهاي نظامی بین المللیو نیر ، عناصر ضد دولتبه شمول دولت افغانستان(دیده، فعالین نظامی 

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

طریق بازدید مستقیم، آزمایش فزیکی اقالم و مدارك جمع آوري شده از محل را از این معلومات یوناما 
کس ها و تصاویر ویدیویی، گزارش ریاست مصئونیت حادثه، بازدید از شفاخانه ها و سایر مراکز صحی، ع

و امنیت ملل متحد و سایر نمایندگی هاي آن، اظهارات منابع دست دوم، گزارشات رسانه ها و اطالعات 
 .دورجمع آوري شده از سوي نهادهاي غیر دولتی و طرف هاي سوم به دست می آ

ع رویداد وتا وق داقل سه نوع منبع را الزمی می دانددر هر واقعه اي که تلفات ملکی را در بر داشته، یوناما ح
، کارمندان صحی، مقامات محلی، تصدیق توسط طرفین درگیري، ان، مانند قربانی، شاهدرا تثبیت کند

، تحقیقات بر اساس اظهارات اولیه قربانیان و یا شهود صحنه و تحقیقات حد امکانتا . و غیره یبزرگان محل
ر بعضی موارد، به خصوص در محالتی که دسترسی به علت محدودیت هاي د. در محل صورت می گیرد

در این گونه موارد، یوناما بر یک سلسله روش ها . امنیتی مقدور نباشد، این گونه تحقیقات امکان پذیر نیست
براي جمع آوري اطالعات، بخصوص از طریق شبکه هاي معتبر و هم از طریق یک سلسله منابع متنوعی که 

  .بع معتبر ارزیابی گردیده، اتکاء می کندآن منا

هرگاه اطالعات مربوط به یک رویداد براي یوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت رویداد متذکره 
رد، تحقیقات چندین هفته را در بعضی موارد، قبل از آنکه نتیجه گیري صورت گی. گزارش داده نمی شود

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

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

  .به عمل می آید، قضایاي بسته شده گنجانیده نمی شود

در بعضی موارد ملکی بودن قربانیان گزارش داده شده را نمی توان به طور قطعی تصدیق کرد و یا این 
ناما از معیارهاي قابل تطبیق حقوق بشر دوستانه بین در این گونه موارد، یو. وضعیت مورد اختالف می باشد

 سن شان را معیار المللی استفاده نموده و در مورد ملکی یا جنگجو بودن مردانی که به سن جنگی رسیده اند
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بلکه این گونه ادعاهاي مربوط به ملکی یا جنگجو بودن قربانیان را بر اساس واقعیت  قرار نمی دهدقضاوت 
 . ورد همان رویداد ارزیابی می کندهاي موجود در م

الکترونیکی را ایجاد نمود تا تحلیل ها و گزارش هاي پایگاه اطالعاتی میالدي یک  2009یوناما در سال 
پایگاه اطالعاتی یا این . خود در مورد محافظت از غیر نظامیان در درگیري هاي مسلحانه را ثبت کند

ه شکل منظم، تحلیل و ارزیابی منسجم و مؤثر اطالعات، دیتابیس بخاطر تسهیل جمع آوري اطالعات ب
منجمله تفکیک اطالعات بر اساس سن، جنس، مرتکبین حادثه، تاکتیک، نوع سالح و دسته بندي هاي 

  .دیگر طراحی شده است

یوناما نهایت تالش می نماید تا طرف مسؤول یک حادثه د، نجائیکه چندین طرف درگیر جنگ می باشاز آن
به علت . ، مثالً طالبان ویا اردوي ملی افغانستانتا حدي که امکان دارد بطور دقیق  معین نماید مشخص را

محدودیت هاي ناشی از محیط عملیات ها، مانند ماهیت مشترك بعضی از عملیات هاي نظامی و عدم 
یا ختلف نظامی وم نیروهايتوانایی منابع اولیه در بسیاري از رویدادها براي تشخیص دقیق یا تفکیک میان 

شورشیان کافی نبوده یا زمانی که هیچ یک از طرف ها مسؤولیت را به عهده نمی  گروپ هاي مختلف
 و یا براي تشخیصِ دقیقِ مرتکیبین یک حادثه ي منتج به تلفات افراد ملکی چه در بین نیروهاي, گیرند

در همچو موارد  می گردد،مخالف دولت؛ مشکل ایجاد  مختلف دولتی و چه در میان نیروهاي مختلف
   .نیروهاي طرفدار دولت و یا عناصر ضد دولتی نسبت می دهد یا بهیوناما مسؤولیت یک رویداد مشخص را 

در قضایاي جنگ هاي زمینی بین نیروهاي دولتی و مخالفین دولت، زمانیکه تلفات به یکی از طرفین به طور 
لیت را به هردو طرف نسبت داده و تحت یک مشخص ممکن نیست که  نسبت داده شود، یوناما مسئو

یوناما ادعا نمی کند که ارقام ارائه  .ثبت می نماید) نیروهاي دولتی و مخالفین دولت(کتگوري مشخص بنام 
شده در این گزارش کامل می باشد؛ اما این احتمال وجود دارد که یوناما تلفات افراد ملکی را با توجه به 

 .ط جنگی، کمتر از آنچه که هست گزارش داده باشدمحدودیت هاي مرتبط به محی
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  خالصه گزارش
به و دوباره  نوشیدمآب  اندکی را غذا دادم و دوباره در جایش گذاشتم تا بخوابد؛کودکم که  بعد از آن"

شروع به ریختن بر سر ما سقف خانه ي ما رخ داد که یک انفجار شدیدي ناگهان چنان . رختخوابم برگشتم
دیدم ؛ بازکردموقتی چشمانم را . شدمو بعد بیهوش خانه برسرم افتاد  سقفین قدر به یاد دارم که هم. کرد

بعد از بیست دقیقه متوجه . ولی نتوانستمتا از جا بلند شوم تالش کردم .ریزي داردخون مو پشت ها پا ،ها دست
پسرم و او انفجار  این "؟ران؟ کجاست پدرمکجاست دیگ"یغ و فریاد می زند که جوسته یپشدم که شوهرم 

فقیر هستیم خانواده ما یک . ه بودش را از دست دادا برادر شوهرم هردو چشم. ساخته بودزخمی  به شدت را
  1".و همه چیزِمان را از دست دادیم

موتر مملو از مواد  کیتوسط  يحمله انتحار کیخانم در  نی؛ ا2015هفت اگست سال  خیتار به --
و  کشته یفرد ملک 15حدود  حملهدر اثر این . بود دهیشهرِ کابل مجروح گرد دیه شهدر منطقه شا يانفجار

و  دهیگرد بیحمله حدود صدها خانه تخر نین در ایهمچن. دیگر زخمی شدند یفرد ملک 283حدود 
  . بود دهید بیآس

و بر اساس  ودههاي شدیدي را به افراد ملکی وارد نم آسیب منازعات مسلحانه در افغانستان ،2015در سال 
را بیشترین رقمِ تلفات افراد ملکی  2015سال در  تلفات افراد ملکی دینسو آمارب 2009از سال  ،یافته یوناما

شمار کشته و زخمی هاي ملکی   ،2014 و 2013 هاي تلفات در سالشمار افزایش دنبال به  .نشان می دهد
را نشان می  حدود چهار درصد افزایش 2014ل سا اب در مقایسه 2015در سال در اثر درگیري هاي نظامی 

و کشته  فرد ملکی 3545حدود  ،2015دسمبر سال  31از اول جنوري تا بر اساس یافته هاي یوناما . دهد
فرد  11002مجموع تلفات افراد ملکی در دوره زمانی فوق الذکر به . فرد ملکی مجروح گردیده است 7457

 9خ داده و در حدود کاهش ر چهار درصد در آمار کشته شدگان ،2014سال  اب ملکی رسیده که در مقایسه
از زمانیکه یوناما به شکل منظم و سیستماتیک  2.درصد در ارقام مجروحین افزایش صورت گرفته است

یافته هاي  ،2015دسمبر سال  31تا  2009یعنی از اول جنوري سال  رسانیدهتلفات افراد ملکی را به ثبت 
فرد ملکی در این دوره زمانی به قتل رسیده و در  21323دهد که در مجموع در حدود یوناما نشان می 

مجموع تلفات افراد ملکی در دوره زمانی  ،در نتیجه. فرد ملکی دیگر مجروح گردیده است 37413حدود 
   . فرد ملکی می رسد 58736فوق الذکر به 

                                                
  . 2015اگست سال  16مصاحبه یوناما با قربانی به تاریخ .  1
  . را ثبت نموده است)زخمی 6833کشته و  3701(مورد تلفات ملکی  10534یوناما حدود  2014در سال .  2
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را که متوجه افراد ملکی در افغانستان  2015سال  منازعات مسلحانه قطعیهاي آنی و  این گزارش آسیب

تخطی هاي حقوق بشري ناشی از این برآیند نتایج زیان بارِ منازعات مسلحانه و . به ثبت رسانیده است بوده
نسبت به قتل و جرح افراد ملکی؛ تأثیرات  هاي حقوق بشردوستانه بین المللی نورم منازعات و نیز نقض

خشونت هاي ناشی از منازعات  ،2015در جریان سال . گذاشته استامعه بجا شدید تري را در ج عمیق تر و
در . و اموال مردم را تخریب نموده و هزارها خانواده را بیجا نموده است یشتمع وسایل ه ها،مسلحانه خان

ی را فراروي آزادي دسترسی به آموزش و پرورش، صحت، و سایر یضمن این منازعات محدودیت ها
پیامدهاي کوتاه مدت و دراز مدت ناشی از ناامنی هاي فزاینده، ضعف  ،عالوتاً. کرده استخدمات ایجاد 

تأثیرات  ،در روند محافظت افراد ملکی و عدم احترام به حقوق بشر و نورمهاي حقوق بشردوستانه بین المللی
تعدد از باشندگان منسلهاي . دوام دار و طوالنی مدت را نسبت به اثر آنی منازعات میتواند داشته باشد

به شدت رنج می  وانی و فزیکی بر آنها گذاشته استتأثیرات ناگواري که جنگ ها از لحاظ ر ازافغانستان 
افغانستان دریافت نکرده و اگر گاهی یا در  یدولتنهاد هاي این دسته مردم هیچ حمایتی را از جانب . دنبر

 . بوده است اندكر آن هم بسیا ،ی حمایت هاي حکومتی هم صورت گرفتهیجا

ي متضرر نموده ا آسیب پذیرترین قشرِ جامعه را به شکل فزایندهخشونت هاي ناشی از منازعات مسلحانه 
یک نفر زن و از هر چهار نفر کشته و  ،از هرده نفر کشته و مجروح افراد ملکی ،2015در سال  :است

ی تلفات افراد ملکی در حدود چهار در حالیکه ارقام مجموع. یک نفر طفل را شامل می گردید ،مجروح
زن به قتل  333که در مجموع  صعود نمودهدرصد  37اما ارقام تلفات زنان در حدود  ،درصد افزایش یافته

در  ،همچنان. تَن می رسد 1246مجموع تلفات زنان به  ،در نتیجه. زن مجروح گردیده است 913رسیده و 
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طفل به قتل  733ر ارقام تلفات اطفال رخ داده که در مجموع درصد افزایش د 14این دوره زمانی، در حدود 
 . تَن می رسد 2829در نتیجه مجموع تلفات اطفال به . طفل مجروح گردیده است 2096رسیده و 

افراد ملکی بوده و به  )یتحوجرمقتل و (جنگ هاي زمینی بین طرفهاي جنگ عاملِ بیشترین رقمِ تلفات
را بر افراد ملکی  يتلفات باال ه شده و حمالت انتحاري و پیچیده به ترتیبقیبِ آن مواد انفجاري تعبیعت

قیبِ آن قتل هاي عجنگ هاي زمینی بیشترین رقمِ افراد ملکی را به قتل رسانیده که به ت. وارد نموده است
 . هدفمند و عمدي باعث بیشترین رقمِ قتل افراد ملکی گردیده است

 
به افزایش حمالت انتحاري و  ،2015جموع تلفات افراد ملکی در سال ش در میاساساً ریشه اصلی افزا

پیچیده و قتلهاي هدفمند و عمدي توسط نیروهاي مخالف دولت، به افزایش تلفات افراد ملکی در جنگ 
فیرهاي متقابل بین طرفهاي هاي زمینی و حمالت هوائی نیروهاي طرفدار دولت و افزایش آمار تلفات در 

  3.ارتباط می گیرد والیت قندز؛ درگیر بخصوص در

  

                                                
قوق بشر و محافظت افراد ملکی به گزارش ویژه یوناما و دفتر کمیشنري عالی ملل متحد براي حقوق بشر، در مورد ح.  3

این گزارش در آدرس ذیل قابل دسترس می . دسمبر نشر گردید؛ مراجعه گردد 12در جنگ والیت قندز که به تاریخ 
  :باشد

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/civcas/Special%20Report%20on%2
0Kunduz%20province_12%20December%202015.pdf.  
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  مرتکبینِ تلفات افراد ملکی
درصد تلفات افراد ملکی توسط نیروهاي مخالف دولت  62یافته هاي یوناما نشان میدهد که در حدود 

درصد به نیروهاي امنیتی  14(5درصد تلفات به نیروهاي طرفدار دولت 17 ،هم چنان 4.صورت گرفته است
نسبت ) گروپهاي مسلح طرفدار دولت به به نیروهاي نظامی بین المللی و یک درصدافغانستان، دو درصد 

درصد تلفات افراد ملکی در جنگ هاي زمینی بین نیروهاي مخالف دولت و  17در حدود . داده شده است
. نیروهاي امنیتی افغانستان صورت گرفته که به هیچ یکی از طرفین بطور مشخص نسبت داده شده نمیتواند

تلفات افراد ملکی در نتیجه انفجار مواد انفجاري باقی مانده از جنگ که به هیچ یکی از  6هار درصدچ
  7.طرفین درگیر بطور مشخص نسبت داده شده نمیتواند؛ صورت گرفته است

                                                
این اصطالح تمامِ افراد و گروه هاي مسلح و یا مخالفین مسلحی را که در حال حاضر در درگیري هاي نظامی علیه .  4

این اصطالح، همچنین به کسانی اطالق می . اي نظامی بین المللی سهم دارند، در بر می گیرددولت افغانستان و یا نیروه
یا افراد و گروه هاي منسجم و مسلح غیر دولتی که به شکل مستقیم در جنگ ها سهم گرفته  "طالبان"شود که به عنوان 

اسالمی، جنبش اسالمی ازبکستان، شوند، مانند شبکه حقانی، حزب و با مشخصات یا هویت هاي مختلف شناخته می
و دیگر گروه هاي  شبه نظامی و گروه هاي مسلحی که به دنبال و داعش جیش محمد  ،اتحاد جهاد اسالمی، لشکر طیبه

اهداف سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادي می باشند، به شمول گروه هاي مسلح جنایت کاري که به طور مستقیم در اعمال 
  .فعالیت می نمایند ،ز یک طرف درگیرخصمانه به نمایندگی ا

این نیروها تمام نیروهاي دولتی و سایر نیروهایی را در بر می گیرد که در عملیات ضد تروریزم در قالب نیروهاي .  5
این نیروها . نظامی و شبه نظامی فعالیت میکنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترول دولت افغانستان می باشند

ه هاي اردوي ملی، پولیس ملی، پولیس سرحدي، نیروهاي ریاست عمومی امنیت ملی، پولیس محلی و سایر شامل دست
در ضمن این نیروها شامل  .که در تحت تشکیالت قانونی حکومت عمل می کنند نیروهاي محافظتی محلی می گردند

ه و در تحت تشکیالت رسمی حکومتی ملیشه ها و گروپهاي مسلح طرفدار دولت نیز می گردد که مبناي قانونی نداشت
نیروهاي طرفدار دولت همچنان شامل نیرو هاي نظامی بین المللی و سایر نیرو هاي امنیتی و اطالعاتی . عمل نمی کنند

  ). به نیرو هاي نظامی بین المللی مراجعه شود(خارجی می گردد 
ي نیروهاي پاکستانی که از آن سوي سرحد بطرف خاك یوناما در حدود کمتر از نیم درصد تلفات را به گلوله باري ها.  6

  . افغانستان فیر می گردد؛ نسبت می دهد
بقایاي مواد انفجاري باقی مانده در میدان جنگ موادي هست که مرتکبین شان قابل شناساي نبوده و یا هم از جنگ .  7

  . هاي سالهاي قبل باقی مانده است
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  دولت عناصر ضد

ملکی توسط فرد  2315 به تعداد ،2015دسمبر سال  31یافته هاي یوناما نشان میدهد که از اول جنوري تا 
مجموع . فرد ملکی توسط این نیروها مجروح گردیده است 4544 به تعداددولت به قتل رسیده و عناصر ضد 

در  2014سال به  تَن رسیده که در مقایسه  6859ه بتلفات ناشی از عملیات ها و حمالت نیروهاي فوق الذکر 
یجه کاهش در آمار تلفات ناشی از این کاهش در حقیقت در نت 8.درصد کاهش را نشان میدهد 10حدود 

یافته هاي  ولی. است بدست آمدهمواد انفجاري تعبیه شده و جنگ هاي زمینی گروهاي مخالف دولت؛ 
ناشی از حمالت گروهی پیچیده و افراد ملکی منسوب به عناصر ضد دولت یوناما نشان میدهد که در تلفات 

در تلفات ناشی از قتلهاي هدفمند که دومین عاملِ اصلی  درصد افزایش رخ داده و نیز 16انتحاري در حدود 
 9.درصد افزایش صورت گرفته است 27 تلقی می گردد؛ در حدود 2015در سال  قتل افراد ملکی

                                                
را به نیروهاي مخالف دولت نسبت ) مجروح 4966کشته شده و  2677(فرد ملکی 7643؛ یوناما تلفات 2014در سال .  8

  . داده بود
درصد قتلهاي هدفمند را یوناما به نیروهاي مخالف دولت نسبت داده و متباقی توسط گروپ هاي مسلح  94در حدود .  9

شدن بیشترین رقمِ افراد قتل هاي هدفمند و عمدي باعث کشته . طرفدار دولت و پولیس محلی صورت گرفته است
یوناما و دفتر  2015گزارش شش ماه  اول سال   52به صفحه . گردیده بود 2015ملکی در شش ماه نخست سال 

  . کمیشنري عالی ملل متحد براي حقوق بشر، در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه مراجعه گردد
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تلفات افراد ملکی در اثر جنگ هاي زمینی منسوب به نیروهاي مخالف دولت در مقایسه  ،در این گزارش
درصد کا هش  20و نیز تلفات ناشی از مواد انفجاري در حدود  10درصد کاهش 38در حدود  2014سال با 

کس شده بود؛ کامالً منع 2015را نشان میدهد که این کاهش با روندي که در گزارش شش ماه اول سال 
کاهش در ارقام تلفات ناشی از مواد انفجاري دالیل و عوامل مختلفی دارد که از جمله یکی . سازگاي دارد
ي بالقوه پیشرفت ها جهت مقابله علیه مواد انفجاري و نیز  ي نیروهاي امنیتیتالش ها فزایشِا از دالیل همانا

 ،2014همچنان باید یاد آور شد که در سال . باشد می نحوه هدف قرار دادن در  دولتنیرو هاي مخالف 
در ماه هاي جمهوري دوم انتخابات ریاست اول و دور  یوناما تعداد زیادي از تلفات افراد ملکی را در جریان

در مقابل کاهش تلفات  .را ثبت کرد وي داده بودکه توسط مخالفین مسلح دولت ر 2014اپریل و جون 
به افزایش قابل مالحظه تلفات ، البان، به عنوان یک ارتباط کلیديافراد ملکی در جنگهاي زمینی از سوي ط

 و به هر دو طرف درگیري منسوب شدهوده قابل تشخیص نبکه مرتکبین آن افراد ملکی در جنگهاي زمینی 
 . نیز باید نظر انداخت

  نیرو هاي طرفدار دولت 
ملکی افراد با عث تداوم افزایش تلفات  2015نیرو هاي طرفدار دولت به ویژه نیرو هاي امنیتی افغان در سال 

طرفدار دولت را نیرو هاي  توسط) مجروح 1233کشته و  621(مورد تلفات ملکی  1854یو نا ما . گردیدند
مشابه به رویداد   11.نشان می دهد 2014افزایش را به مقایسه سال درصد  28مستند سازي نمود که این رقم 

یو ناما  در مورد  تلفات  مردم ملکی در منازعات مسلحانه  ،  2015در گزارش شش ماهه سال  هاي مندرج
است،  در جنگهاي زمینی و  بوجود آمده که توسط نیرو هاي طرفدار دولتافراد ملکی بیشترین تلفات 

سالح هاي غیر مستقیم و انفجاري مانند توپخانه، هاوان  ها، راکت ها و بمب هاي از عمدتاً از اثر استفاده 
ملکی نسبت داده شده به نیرو افراد یو ناما مالحظه می کند که  ازدیاد در تلفات . ستدستی به وقوع پیوسته ا
ط نیرو هاي امنیتی افغان از بدو ست که توستیجه افزایش عملیات هاي امنیتی اماال نهاي امنیتی افغان، احت

حراز مسوولیت هاي امنیتی در سراسر افغانستان اجرا شده استا .  

در سال  افغان و بین المللی امنیتی ملکی ناشی از عملیات هاي  هوایی توسط هردو نیرو هاي افراد تلفات
گردیده ) زخمی 147کشته و  149(مورد تلفات ملکی   296سبب  وایش یافته افز درصد 83میالدي  2015
که این افزایش سیر نزولی تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوائی که در سال هاي گذشته ثبت  است

                                                
مینی منسوب به نیروهاي مخالف دولت در حقیقت به این معنا نیست کاهش تلفات افراد ملکی در اثرِ جنگ هاي ز.  10

که نیروهاي مخالف دولت مسئول آمار کمترِ تلفات افراد ملکی محسوب می گردند؛ زیرا، تلفات ناشی از جنگ هاي 
فزایش درصد ا 84زمینی که یوناما نمیتواند آن را به هیچ یکی از طرفین منازعه به طور مشخص نسبت دهد، در حدود 

  . یافته است
را که توسط نیرو هاي طرفدار دولت واقع ) زخمی 843کشته و  610(مورد تلفات ملکی 1453یو ناما   2014در .  11

  .شده بود به ثبت رسانید
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که توسط نیرو هاي امنیتی افغان انجام یافته، تقریباً  ییاجمی هواهحمالت ت  .شده بود را معکوس کرده است
تلفات ملکی ناشی از .  است گردیدهحمالت هوایی  ناشی ازتمام تلفات ملکی )صد در 43(عث نصف با 

سه برابر افزایش یافته  12،به مقایسه نیمه اول  2015حمالت هوایی نیرو هاي امنیتی افغان در نیمه دوم سال 
ارتقاي توانمندي نیرو هاي انتقال امنیت و  چارچوب که این افزایش را باید درتذکر می دهد یو ناما . است

 .مد نظر گرفتافغان در انجام حمایت هاي نزدیک هوایی بدون اتکاء به قوت هاي بین المللی 

تلفات ملکی ناشی از جنگ هاي زمینی که به یک طرف مشخص نسبت داده 
  نشده است 

 1885(عداد به ت) زخمی 1392کشته و  493(مورد تلفات ملکی ثبت شده توسط یوناما  11002از جمله 
. خاص درگیر در جنگ نسبت داد هايدرصد آن را نمی توان به هیچ یک از طرف 17یا ) مورد تلفات ملکی

اکثر این تلفات ملکی در نتیجه درگیري هاي زمینی میان عناصر ضد دولت و نیروهاي طرفدار دولت رخ 
  . داده است

دهد و عمدتاً از اثر در گیري هاي زمینی نشان می  13 2014درصدي را نسبت به سال  90این یک افزایش  
اکتوبر  می باشد که یو ناما نتوانست  تلفات مذکور را به هیچ یک از  13سپتامبر الی   28در شهر کندز  بین 

  . طرف هاي جنگ نسبت دهد

  درگیري هاي زمینی
مورد  4137 عثبا که افزایش یافته است درصد 15تا   2015تلفات ملکی ناشی از جنگهاي زمینی در سال 

مورد تلفات   1834یا  درصد 44(نیم  این تلفات  تقریباً. گردیده است )زخمی 3021کشته و  1116(تلفات 
بین عناصر مخالف دولت و  اثر جنگهاي زمینی، عمدتاً آتش متقابل از) زخمی 1362کشته و  472شامل 

به یک طرف مشخص  است که آنرا بوجود آمده است ولی امکان آن وجود نداشته نیرو هاي طرفدار دولت
  . 14درگیري نسبت داد

                                                
را از اثر عملیات هاي  ) زخمی  23پنج کشته و ( مورد تلفات ملکی 28، یو ناما 2015جون  30جنوري و  1بین .  12

دسامبر مقایسه  31از اول جوالي الی ) زخمی 57کشته و  41(مورد تلفات ملکی 98ت نمود ، این رقم با قواي هوایی ثب
  .شد
را که امکان نسبت دادن آن به یکی از ) زخمی 697کشته و  297(مورد تلفات ملکی  994یو ناما  2014در سال .  13

  . طرف ها وجود نداشت ثبت نموده است 
در متن اصلی گزارش که به والیت قندز اختصاص یافته مراجعه  22ه گردیده و نیز در صفحه مراجع 2به مأخد نمبر .  14

  . گردد
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مالحظه می شود تلفات ملکی در جریان جنگهاي زمینی  که به تنهایی به عناصر مخالف دولت چنانچه 
نسبت داده شده اند کاهش یافته و تلفات ملکی ایکه منحصراً به نیرو هاي طرفدار دولت نسبت داده شده 

  15.افزایش یافته است

 

   مالحظات
در تالش براي  طرف هاي در گیر در جنگ در تضمین نمودن مصونیت مردم ملکی در  2015در سال 

در حالیکه طالبان وسایرعناصرضد دولت مسوول . ارضی  ویا سیاسی ناکام ماندند،نظامی کسب منافع
را که ی مشخصبیشترین موارد تلفات ملکی باقی مانده اند، یو ناما کاهش تلفات در اثر کاربرد تکتیک هاي 

. از سوي گرو ه ها به کار رفته، به شمول هردو، جنگهاي زمینی  و مواد انفجاري تعبیه شده  ثبت نموده است
بدون آنکه کمترین توجهی به  عناصر مخالف دولت به انجام حمالت انتحاري و پیچیده در ساحات مزدحم

در بسا موارد بدون  - اشته باشند،  افراد ملکی که در حوالی هدف مورد نظر شان زندگی می کردند د
  . ادامه دادند- مالحظه ماهیت ملکی بودن هدف 

 قلمروبر  دولتکنترول  )طالبان و سایر گرو ه هاي مسلح مخالف( ، عناصر مخالف دولت2015 در سال
براي مدت طوالنی تر آنرا   را تصرف نموده ولسوالی  چندین مراکزتحت اداره اش را به چالش کشیدندو 

آنها براي مدت کوتاهی شهر کندز، اولین مرکز یک  .نگهداشتند دتحت تصرف خو قبل ها سبت به سالن
                                                

  .توضیحات مزید لطفاً بخش جنگهاي زمینی را در مابعد مالحظه نماییدبراي .  15
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حمالت خود را عناصر مخالف دولت . تصرف نمودند 2001والیت را بعد از سقوط حکومت شان در سال 
ولت بر کنترول دهمزمان متمرکز ساختند و ) شهر ها، شهرك ها و قریه جات کالن( مراکز مزدحم االيب

انجام حمالت منظم، و مرگبار انتحاري در شهر هاي  به  ،یدند و در عین حالبه چالش کش این مناطق را
طالبان مسوولیت بیشتر از نصف حمالت انتحاري و پیچیده ایرا که . ادامه داده اندبزرگ به خصوص کابل 

  16.رفتندپذی ،باعث تلفات ملکی گردیده است

می  بیان کردند که تحفظ مردم ملکی یکی از اهداف اساسی آنها اپیبه طور پی ، طالبان2015در سراسر سال 
 ملکی و انجام حمالت در محالت با احتمال بلند افراد باعث بیشترین تلفاتاین گروه کماکان    باشد، ولی 

اگرچه آنها بطور علنی از باعث شدن تلفات ملکی در دو حادثه که . بوده اند مردم ملکی آسیب دیدن
کمتر  بر مردم ملکی را حمالت واقعی آن اتمسوولیت آن را پذیرفته بودند،  اذعان نمودند، اما آنها اثر

در حالیکه هردو   "بطور سطحی زخمی شدند"طالبان ادعا نمودند که تنها چند تن از ملکی ها . جلوه دادند
فصل براي توضیحات مزید به ( .تن دیگر را زخمی ساخت 42هار تن افراد ملکی را به قتل رسانید و چحمله 

   .)در مورد اعالمیه هاي طالبان پیرامون تحفظ مردم ملکی مراجعه شود این گزارش 

را همزمان  کشور  انتقال سیاسی، امنیتی و اقتصادي زمانیکه کافی قلمرو و مردم در در تامین امنیتدولت 
مسئولیت ها  انتقالضعیت پیش آمده از اثر یکجا با و چندین روند فوقتقارب . کرد تجربه می کرد، تقال می

 24نیرو هاي طالبان    2015در سال . در معرض خطر قرار داد فزاینده ي مردم ملکی را به گونه ه دولت،ب
این . تنها چهار مرکز ولسوالی بود 2014در سال تصرف نمودند در حالیکه این رقم در  را 17مرکز ولسوالی

 ،2015در ختم سال . جنگنده با طالبان بهخت که همزمان در چندین جبسا مجبورامر نیرو هاي امنیتی را 
 تلفات دوامدار نیروهاي امنیتی افغان .ولسوالی  مذکور تحت کنترول طالبان باقی ماند 24چهار ولسوالی از 

اعتماد مردم نسبت به دولت منتج  کاهش که به  عیف نمودضتوانمندي آنها را در تحفظ مردم ملکی ت
  . دیگرد

نیرو هاي امنیتی افغان و بین  ،که توسط  عناصر مخالف دولت صورت گرفتی در پاسخ به تشدید حمالت
نیرو  را مطرح ساخت کهی یی هایو ناما نگران.  المللی هردو باعث افزایش صدمات به مردم ملکی گردیدند

                                                
رد آن را مو 41که باعث تلفات افراد ملکی گردیده است، طالبان تنها مسوولیت   حمالت انتحاري و پیچیده 74از .  16

این تلفات ملکی .  اینها تنها آن مواردي اند که بطور علنی در ویب سایت و تویتر آنها ادعا شده است .قبول کرده اند
در مواردیکه طالبان مسوولیت آن را اذعان نکرده اند، آنها شامل پوشش . توسط یو ناما به طالبان نسبت داده شده است

  .  استاصطالح عناصر  مخالف دولت گردیده 
مراکز ولسوالی هاییکه در . 2016جنوري  14شهر کابل،  -جلسه یو ناما با دیپارتمنت مصوونیت و امنیت ملل متحد.  17

شامل جوند، یمگان، چهار دره ، دشت ارچی، واگل،کوهستانات،نوزاد،موسی :  توسط طالبان تصرف شدند 2015سال 
امام صاحب، قلعه ذال،تاله و برفک ، خم آب ، غورك ، باال بلوك ، قلعه،راغستان،وردوج،بهارك، خاك صفا، خواجه غار، 

طالبان ولسوالی هاي  یمگان، دو آب ، چهار سده و کران و منجان را  2014در سال .  غورماچ، درقد، و ریگ  می باشند 
  .تصرف کردند
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ه نینمایند ویا به استفاده از اینگوبه سالح هاي انفجار قوي  اتکاء م همواره در دفاع از خود هاي امنیتی افغان
   .می شوند نخست متوسل سالح ها به عنوان چاره

مورد تلفات در سال  12000بیشتر از (نیرو هاي امنیتی افغان در میدان نبرد  تلفات بی سابقه ي به تعقیب 
خیزش هاي "بخش هایی از دولت به  تسلیح گروپ هاي مسلح طرفدار دولت و حمایت از  18) 2015

 .شروع نمودند در حالیکه همزمان وعده می سپردند که این چنین گروپ ها را خلع سالح می کنند "مردمی 
و بعد از آن را افزایش   2016حمایت از  حقوق بشر در سال در زمینه  19آشکار هاي این موضوع نگرانی

متشدد ضد دولت به شاهد ظهور عملیاتی  گروپ هاي عناصر نهایت  همچنان  2015سال .   بخشیده است 
یا داعش بود که  با رویکرد خطر ناك و جدید هرچند در یک )  ISIL(شام شمول دولت اسالمی عراق و 

  . براي مردم به میان آوردند ي راا تازه تهدید ،محدوده جغرافیایی محدود

زشی، کمک نیرو هاي امنیتی بین المللی از ماموریت جنگی به ماموریت آمومأموریت ، 2015جنوري  1در 
آیساف، نیروهاي /ناتو جنگی با وجود خاتمه یافتن رسمی ماموریت. گشت رسانی و مشوره دهی  مبدل

 زمانی که هچچنان. ان افغان شان ادامه دادندسازي مستقیم حمایت نظامی به همتایامنیتی بین المللی به فراهم 
 ،بر عالوه.  کشیده شدیدان جنگ مبه   کمافی السابق قوت هاي بین المللی پاي جنگ شدت پیدا کرد،

و یا داعش  و پارچه  شامظهور نوع جدید گروه هاي عناصر ضد دولت وابسته به  دولت اسالمی عراق و 
نیرو هاي طرفدار دولت در بخش هایی از  ظهور مال عمر و همچنان  مرگشدن طالبان به تعقیب افشاي 

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

هرچند . در دو زون  شمال شرق و مرکزي افغانستان تمرکز یافت 2015افزایش تلفات ملکی در سال 
انکشافاتی مانند  ازدیاد در قتل هاي هدفمند و عمدي مردم ملکی و افزایش تلفات ملکی ناشی از حمالت 

یو ناما کاهش تلفات ملکی را در همه زون با آنهم ، رفتبطور یکسان صورت گ هوایی در تمام نقاط کشور
 می شوددر تلفات مردم ملکی در زون جنوب  کاهش درصداین کاهش شامل شش . هاي دیگر ثبت نمود

زون به تعقیب آن شده است که ملکی  افراد متحمل بلند ترین رقم تلفات  این حوزه ،هم که با وجود آن
  . می باشد شمال شرق و زون مرکز

                                                
کشته و  4541( افغان  مورد تلفات را میان نیرو هاي امنیتی UNDSS 12169 2016جنوري  UNDSS 17ایمیل .  18

در یافته است که میزان  UNDSS. را ثبت نموده است  2014درصدي به مقایسه سال  20یک افزایش ) زخمی  7628
تحمیل شده بود در  2015بنابر ممانعت گزارش دهی که توسط دولت در اخیر  2015تلفات ماه هاي نوامبر و دسامبر 

  .دست نیست
پالیسی دولت افغانستان را تصریح نموده خاطر   2015اکتوبر  16جریان بازدید از کندز در رئیس جمهور افغانستان در . 19

قوت هاي ملیشه تحت هیچ  شرایطی تشکیل نخواهند شد و پاسخ دهی  براي افراد به یک مجلس  "نشان ساخت که 
ریاست جمهوري بیانیه مطبوعاتی منتشره در ویب سایت : مالحظه فرمایید.   "مخصوص محول خواهد گردید

http://president.gov.af/en/news/54437    قابل دسترس گردیده است 2016جنوري  16که بار اخیر در.  
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در شمال شرق در  2015اثر درگیري هاي مکرر در کندوز و نواحی اطراف آن، تلفات ملکی در سال  از

، طالبان 2015به تعقیب پیشروي ها در ماه هاي اپریل و جوالي . افزایش یافت دو برابر 2014مقایسه با سال 
ه این امر باعث بروز دو هفته سپتامبر شروع و آنرا تصرف نمود ک 28حملۀ خویش باالي شهر کندوز را در 

این جنگ  ند،اکتبر تأیید نمود 13جنگ شهري گردید و تا هنگام که آنها رسما عقب نشینی از شهر را در 
اکثریت زیاد تلفات . نددوام کرد؛ نیروهاي امنیتی افغانستان در همان زمان کنترل شهر را دوباره بدست گرفت

یوناما موارد تلفات  ،، اما با آن همبوداي امنیتی افغان و طالبان جنگ هاي زمینی بین نیروه از ناشیملکی 
هاي موازي و عملیات هوایی به شمول حمله هوایی  و مجازات ملکیِ ناشی از کشتارهاي هدفمند، محاکمه

  . اکتبر را مستند سازي نموده است 3در ) MSF(ایاالت متحده امریکا بر شفاخانۀ داکتران بدون مرز 

درصد  18کابل، حمالت گروهی پیچیده و حمالت انتحاري باعث شهر ، مخصوصا در زحوزه مرکدر 
مورد تلفات  355اگست باعث  7به طور مثال دو حمله انتحاري در . ملکی گردید افراد افزایش در تلفات

گردید که باالترین رقم کشته و زخمی شدن افراد ملکی در یک روز ) زخمی 312کشته و  43(ملکی افراد 
  .می باشدتا اکنون  - زمانیکه یونا به طور منظم به ثبت وقایع تلفات ملکی اقدم کرد - 2009سال  از

یوناما راجع به محافظت افراد ملکی در  2014 نه يساال ات شش ماهه ودر گزارشثبت شده  رونددر ادامه 
سیر  2015در سال  در مقایسه با تلفات سایر اقشار جامعهمنازعات مسلحانه،روند تلفات زنان و اطفال 

 9رقم بیشتر از (ملکی را تشکیل میدهد افراد درصد کل تلفات  11تلفات زنان  .صعودي داشته است
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بیشتر از (ملکی را تشکیل میدهد افراد درصد کل تلفات  26در حالیکه تلفات اطفال )  2014در  يدرصد
  ).2014در  يدرصد 24رقم 

نشان دهنده تغیر ماهیت منازعه  2015ونت هاي مسلحانه در کشته و زخمی شدن هزاران نفر در جریان خش
منازعات درقسمت محاظفت افراد ملکی از آسیب هاي منازعات در  مسلحانه وناکامی طرفین درگیر

یوناما بازهم تأکید میکند که نورم هاي حقوق بشردوستانه بین المللی، طرفین منازعه را . مسلحانه می باشد
مات معنی داري را جهت محافظت افراد ملکی از آسیب هاي ناشی از منازعات مسلحانه ملزم  می داند تا اقدا

به شمول تدابیر براي حصول اطمینان از جوابگویی در قبال موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق بشر 
  . ایندت وحمایت از افراد ملکی که از منازعات متأثر گردیده اند، اتخاذ نمردوستانه بین المللی و جبران خسا

در همین ارتباط، یوناما یک بار دیگر از طرفین درگیر می خواهد که جهت کاهش قابل مالحظۀ تلفات 
، به پیروي از مکلفیت هاي شان در حقوق بشردوستانۀ بین المللی  اقدامات عملی را اتخاذ 2016ملکی در 

ت باید از انجام حمالت مخصوصا عناصر مخالف دول. ملکی جلوگیري گرددافراد نمایند تا از تلفات 
در  گروهی پیچیده و حمالت انتحاري علیه اهداف ملکی  و همچنان از حمالت با هرنوع ابزارهاي منفجره 

عامدانه افراد ملکی و  عناصر مخالف دولت باید فوراً کشتار. داري نمایندمحالت داراي افراد ملکی، خود
  . فشاري را متوقف نمایند عنو استفاده غیر قانونی و کورکورانه مواد انفجاري

تمام طرفین به شمول نیروهاي امنیتی افغان، باید احتیاط الزم و عملی را روي دست گیرند تا از تلفات ملکی 
در جریان عملیات هاي شان جلوگیري نمایند و استفادة سالحهاي سنگین و جنگ افزارهاي منفجره و 

  . ا متوقف نمایندتیراندازي بی هدف در مناطق داراي افراد ملکی ر

یوناما درخواست خویش را از تمام طرفین درگیر در منازعه مسلحانه مبنی بر حصول اطمینان ازجوابگویی  
نیروهاي مسلح و افراد مسلح در برابر کشتن و زخمی ساختن عامدانه، کورکورانه و سهل انگارانه افراد 

  . کی، قویا تکرار میکندلم

تمام جوانب درگیر منازعه جهت محافظت افراد و اجتماعات ملکی و جلوگیري یوناما توصیه هاي ذیل را به 
از تلفات ملکی و رعایت التزامات  طرفهاي مذکور به نورمهاي حقوق بشردوستانۀ بین المللی و حقوق بشر 

  . بین المللی، ارائه میکند
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  :توصیه ها
  :عناصر مخالف دولت

  :ردوستانۀ بین المللیدر مطابقت به التزامات شان به حقوق بش

 کارمندان امداد، مقامات ملکی : هدف قرار دادن عمدي افراد ملکی، محالت ملکی مخصوصا
فرهنگی را مراکز و  عبادتگاه هادولتی، ژورنالیست ها، مدافعین حقوق بشر، قضات، و سارنواالن و 

گیرند که با حقوق  به کار  "ملکی"] افراد و محالت[از   یاین خصوص تعریف متوقف نمایند و در
 . بشر دوستانه بین المللی سازگار باشد

  از استفاده مواد منفجره تعبیه شده به ویژه در حمالت گروهی پیچیدة کورکورانه و نامتناسب بر
محالت که معموال افراد ملکی در آن حضور دارند خود داري نمایند و همچنان استفاده مواد 

 . ف سازندفشاري را متوق نوع ممنوعه انفجاري
 به محالت مسکونی افراد ملکی و از این محالت  سوي به کاز انداخت هاي هاوان، راکت و نارنج

 .جداً خود داري نمایدسوي دیگر، 
 کی و محالت مسکونی افراد ملکی را در آن ممنوع اعالن لبیانیۀ رهبري طالبان که حمله بر افراد م

د که از تلفات ملکی جلوگیري راد طالبان دستور میدهي که بر افکرده است، اجراء نمایند؛ امریه ها
و خود داري نمایند، تطبیق نمایند و آن عده اعضاي طالبان را که افراد ملکی را هدف قرار میدهند 

 .و می کشند یا زخمی می سازند، مورد پیگرد قرار دهند
  نفوذ خویش بیانیۀ رهبري طالبان در خصوص حقوق بشري زنان و دختران را در ساحات تحت

اجراء نمایند؛ تهدید و حمالت بر آموزش وپرورش دختران، معلمین  و درکل سکتور معارف را 
 . متوقف سازند

  اطمینان حاصل نمایند که جنگ جویان مکاتب، شفاخانه ها، کلینیک ها و سایر مراکز محافظت
کارمندان صحی به شده را براي اهداف نظامی به کار نمی گیرند؛ تمام حمالت و تهدیدات علیه 

 . شمول واکسیناتورهاي پولیو و کمپاین مبارزه علیه پولیو را متوقف سازند

  :حکومت افغانستان
 و سایر تسلیحات پیچیده و حمالت هوایی در محالت مسکونی  کاستفادة هاوان، راکت و نانج

ل هاي یک رهنمود تاکتیکی واضح، مقررات عملیات و طرزالعم. افراد ملکی را متوقف نماید
  . مرتبط به استفاده از تسلیحات انفجاري و هواپیما هاي نظامی را تدوین نماید

  و آنرا با یک پالن تطبیقیِ داراي اهداف  ساختهپالیسی ملی راجع به کاهش تلفات ملکی را نهایی
ملکی در جریان درگیري ها، حمایت نماید ؛ و همچنان از افراد عملی جهت جلوگیري تلفات 
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واحد اختصاصی در دولت براي تحقیق تمام آسیب هاي ناشی از واقعات منازعات ایجاد یک 
  . مسلحانه، اطمینان حاصل نماید

  را منحل و خلع سالح نماید "قیام هاي مردمی"تمام گروهاي مسلح، ملیشه ها و .  
  بشر دوستانه بین المللی توسط نیروهاي امنیتی وق و نقض حقوق بشر و حقوتمام اتهامات تعدي 

ی و قواعد بین المللی اقتضا د؛ طوري که قوانین داخلنگروهاي مسلح طرفدار دولت را تحقیق نمای
در . ایدشناخته می شوند تعقیب و مجازات نم] ارتکاب موارد فوق[را که مسؤل  ید، آنهایمیکن

رسی به خدمات اساسی به منظور بلند بردن سطح آگاهی عامه، قسمت دریافت خسارت و دست
 .هی نمایدآگاهی د

  ت دریافت می نمایند و در ضمن که قربانیان خشونت ها بشکل موثر غرام دماینباید تضمین
ناشی از خشونت هاي  هبه زنان و خانواده افراد کشته و زخمی شد خساره عمل ها براي جبرانطرزال

جنگی را تقویت نماید و همچنین سطح آگاهی مردم در مورد طرزعمل براي دریافت غرامت و 
  .  دسترسی به خدمات اولیه را باال ببرد

  ارتقاي بیشتر ظرفیت نیروي هاي امنیتی ملی را در خصوص فرماندهی، کنترل و اجراي علمیات
منابع الزم . آنها، در اولویت قرار دهدو استحصال علیه مواد منفجره تعبیه شدة و خنثی سازي آنها 

مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده بی هدف، را براي حصول اطمینان از تطبیق کامل استراتیژي 
  . تخصیص دهد

  استفاده مکاتب، شفاخانه ها، و کلینیک ها براي مقاصد نظامی را فورا متوقف سازد و از احترام بر
  . تأسیسات صحی منحیث مراکز بی طرف مطمئن گردد

  20نیروهاي نظامی بین المللی
  در قسمت حملۀ هوایی بر شفاخانۀ داکتران بدون یک تحقیق موثر، شفاف، مستقل و غیر جانبدارانه

د و از جوابگویی ند و یافته هاي آنرا در دسترس عموم قرار دهنراه اندازي نمای) MSF(مرز 
ی که بر پرسونل دخیل شان در یدولت ها. دنکسانی که مسئول این واقعه هستند اطمینان حاصل نمای

 جواز دادهد که افراد مسئول که این حمله را نداین واقعه صالحیت قضایی دارند، باید مطمئن گر
.  گیرند می، موثر و سریع مورد تحقیق قرارواجراء کردند در طی یک روند شفاف، غیر جانبدارانه

مظنون به دست داشتن در جرایم جنگی اند و اراده الزم را در آن داشته اند، باید  افراد که داللتاً
و همچنان قدم هاي . متهم مورد تعقیب عدلی قرار گیرندقانونی با حفظ حقوق  محکمهتوسط یک 

  .دنالزم را براي اطمینان از جبران خسارت بردار

                                                
تاریخ  ، معلومات به روز را در"یاداشت ثبت"یوناما مستحضر است که مأموریت حمایت قاطع ناتو در قسمت تطبیق .  20
  . در متن کامل این گزارش را مالحظ نمایید  3ضمیمه شماره . ارائه کرد 2016فبروي  3
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 گیري قبل از  پروتوکول موجود راجع به هدف گیري و پالیسی هاي عملیاتی و معیارهاي هدف
نه ها د تا ازحمالت علیه محالت مسکونی ملکی به شمول شفاخاننگري قرار  دهعملیات را مورد باز

  .جلوگیري نماید
  ِبه تعقیب بروز اتهامات تلفات ملکی  در جریان عملیات که در آن نیروهاي امنیتی یا استخباراتی

و عملیات جستجو، از ) پهپاد(لوت یبین المللی دخیل اند،  مخصوصا در حمالت هوا پیما هاي بی پ
  .دنبررسی و تحقیق شفاف بعد از این عملیات ها اطمینان حاصل نمای

  ملکی درجریات علمیات هاي افراد دولت افغانستان را در تدوین و تطبیق پالیسی کاهش تلفات
  .دنجنگی حمایت نمای

  در مرحله پالیسی، عملیاتی و تاکیتکی با در نظر داشت نیاز به پروتوکولهاي مناسب، برنامه هاي
پیچیده و هواپیماهاي  ملکی در قسمت استفاده از تسلیحاتافراد آموزشی و تدابیر کاهش تلفات 

نظامی،  به تدویر برنامه هاي آموزشی، تهیۀ منابع و حمایت هاي الزم براي نیروهاي امنیتی افغان 
  . دنادامه ده 2016بعد از 

  خنثی سازي به حمایت از نیروهاي امنیتی افغان در قسمت فرماندهی، کنترل و اجراي علمیات هاي
 .دنادامه بده و بعد از آن 2016، در سال آنبرداري از  بهرهمواد منفجره تعبیه شده به شمول 
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  ثر از جنگأرعایت حقوق بشر در مناطق مت. 1
  21زنان و منازعات مسلحانه

حوالی عصر بود که نیرو هاي دولتی و داعش جنگ را آغاز نمودند و والدینم تصمیم گرفتند تا خانه را "
. ارکو رسیدیم، موتر ما با ماین کنار جاده برخورد کرد و من از هوش رفتمهنگامی که به قریه م. ترك کنیم

وقتی به هوش آمدم، خود را در شفاخانه یافتم و آگاه . واقعاً نمی دانم که تمام این وقایع چگونه رخ داد
   "22.شدم که اطفال و سایر اعضاي خانواده ام نیز مجروح شده اند

از اثر مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري در منطقه  2015سپتامبر  30ساله که به تاریخ  20یک خانم  -- 
مالزم تلو، ولسوالی اچین والیت ننگرهار مجروح شد؛ در این انفجار یک مرد ملکی کشته و هفت تن دیگر 

  .  به شمول چهار پسر و دو دختر و یک زن مجروح گردید

باالي زنان را که به گونه مستقیم و غیر  مسلحانه منازعات ثیرات ناگوارِأ، یوناما ت2015در جریان سال 
مورد تلفات  1246، یوناما 2015دسامبر  31جنوري الی  1از . ه است، ثبت نمودشدهثر أمستقیم از جنگ مت

را نشان می  2014درصد افزایش نسبت به سال  37که  هرا ثبت نمود) مجروح 913کشته و  333(زنان 
یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در  2014ی به تعقیب گزارش سال افزایش تلفات افراد ملک 23.دهد

می باشد که گزارش هاي مذکور نیز نمایانگر  2015منازعات مسلحانه و گزارش شش ماهه یوناما در سال 
درصد کل تلفات افراد  11، تلفات زنان 2015در سال . ثیرات درگیري باالي زنان بوده استأافزایش ت

به . را نشان می دهد 2014درصد افزایش نسبت به عین زمان در سال  9داده که این رقم  ملکی را تشکیل
زن از اثر خشونت هاي ناشی از درگیري کشته و مجروح  24بیش از  2015طور اوسط، در هر هفتهء سال 

  . شدند

                                                
ثیرات درگیري روي زنان در افغانستان را أجداگانه در مورد تدفتر کمیشنري عالی حقوق بشر یافته هاي مطالعه /یوناما  21

  . نشر خواهند کرد 2016در ماه مارچ 
  .2015اکتوبر  4قربانی، شفاخانه جالل آباد، مصاحبه یوناما با یک تن   22
  . ه بودرا ثبت نمود) مجروح 61کشته و  298(مورد تلفات زنان  909، یوناما 2014در سال   23
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یرون فعالیت که در بی، عناصر ضد دولت به هدف قرار دادن مدافعین حقوق بشري زن و زنان2015در سال 

  . می کنند به شمول پولیس و اعضاي پارلمان و همچنان زنانی که اقارب نیرو هاي امنیتی هستند، ادامه دادند

درگیري هاي مسلحانه، عناصر ضد دولت به گونه چشمگیر مانع  درباوجود افزایش روزافزون تلفات زنان 
در جریان سال . کنترول شان می شوندحقوق بشري زنان و دختران در مناطق تحت اساسی ترین رعایت 

که عناصر ضد دولت عمداً آزادي گشت و گزار زنان و دختران را  ه، یوناما مواردي را ثبت نمود2015
محدود ساخته، مانع دسترسی شان به مراکز صحی شده و اجازه تعلیمات فراتر از ابتدائیه را به دختران 

که ریاست خانواده را به عهده داشته و مردان شان را  سائی زنانِدولت به نوبه خود در حمایت یا شنا. ندادند
   24.از اثر جنگ از دست داده اند، موفق نبوده است

                                                
ثیرات مستقیم و روز افزون جنگ باالي زنان، دفتر یوناما یکبار دیگر اذعان می دارد زنانی که پس از کشته أافزون بر ت  24

ر شان به عنوان یگانه نان آور خانواده هاي شان هستند، از پیآمد هاي دوامدار اجتماعی و شدن یا مجروحیت شوه
یوناما اکیداً اذعان می دارد . اقتصادي رنج برده و مشخصاً در برابر سایر انواع خشونت و بدرفتاري آسیب پذیر می باشند

د تا نیازمندي هاي اساسی زنان و اطفال که از اثر اقدامات عاجل روي دست گیرن هکه نیاز است تا نهاد هاي دولتی مربوط
گزارش ساالنه  16 – 14به صفحه . خشونت هاي ناشی از جنگ بیوه و یتیم شده اند، مورد رسیدگی قرار گیرد

مراجعه ) 2014سال (دفتر کمیشنري عالی حقوق بشر در مورد محافظت افراد ملکی در درگیري هاي مسلحانه /یوناما
  . شود
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که متهم زنان را  ، یوناما هشت مورد مجازات2015مبر دس 31جنوري الی  1در موارد تازه و آزار دهنده، از 
که این موارد منجر به  هثبت نمود 25وازيم توسط ساختارهاي عدلیبودند،  "جرایم اخالقی"به ارتکاب 
 26.ه استزن و یک دختر توسط عناصر ضد دولت شد 2زن و یک دختر و مجازات بدنی  5کشته شدن 

خانم مذکور به  ه کهمندانه یک خانم حامله توسط عناصر ضد دولت را ثبت نمودفیوناما همچنان قتل هد
وقوع . پروسه عدلی و قضائی موازي به قتل رسیدین چناتهام زنا بدون موجودیت هر نوع مدارك از طریق 

یک عضو گروه (کمتر بوده چنانچه فقط یک مورد قتل یک زن و یک مرد  2014چنین رویداد ها در سال 
   27.ثبت شده بود "جرایم اخالقی"به اتهام ) طالبان

. فزون آن مواجه شدندزمانی که درگیري میان طرفین به مناطق ملکی کشانده شد، زنان با پیآمد هاي روز ا
شده  2015درگیري هاي زمینی بیشتر از هر تاکتیک جنگی دیگر باعث کشتار و مجروحیت زنان در سال 

، دفتر 2015دسامبر  31جنوري الی  1از . گی می باشدچنانچه بیش از نیم تلفات زنان ناشی از این روش جن

                                                
مجازات سیستم عدلی و قضائی موازي که توسط یوناما ثبت گردیده، توسط  در اثرموارد تلفات افراد ملکی تمام   25

دفتر یوناما موارد مرگ و مجروحیت ناشی از چنین برخورد ها را ثبت نموده چه این . عناصر ضد دولت اجراء شده است
یا اینکه توسط عناصر ) پدر یکتن از منسوبین اردوي ملیمثالً اعدام (بوده  منازعات مسلحانهمجازات مستقیماً ناشی از 

مانند  .تخلف که با منازعات مسلحانه ارتباط نداشته؛ صورت گرفته استضد دولت در برابر افراد ملکی در پیوند با 
س و مشترك کنوانسیون هاي ژنیو از طریق منع قرار دادن کشتار، خشونت، حب 3ماده . شالق زدن افراد به جرم فعل زنا

محافظت افراد ؛ بر شکنجه، قطع اعضاي بدن و سایر انواع خشونت و نیز اعدام بدون رعایت معیار هاي محاکمه عادالنه
براي جزئیات بیشتر در مورد تطبیق . چنین اعمال در هر زمان و تحت هر نوع شرایط منع می باشد. کید می نمایدأملکی ت

قصدي یوناما قتل هاي عمدي، . این گزارش مراجعه شود ارچوب حقوقیچمشترك در افغانستان به بخش  3پذیري ماده 
برخالف قتل هاي هدفمند که (افرادي را که در توقیف اشخاص مرتکب عمل قتل قرار دارند ي از قبل پالن شده و 

هدف  هنگامی که قتل به .را به ساختار هاي عدلی و قضائی موازي نسبت می دهد) قربانی در حبس مرتکب قرار ندارد
به طور مثال قتل یک رهبر مذهبی پس از اجراي مراسم جنازه یکتن از منسوبین اردو علی  صورت می گیرد؛مجازات فرد 

 حقوقمحسوب نموده چنانچه  "قتل"یوناما این موارد را تحت عنوان . الرغم اینکه چند بار هشدار دریافت نموده بود
  . ی افغانستان قابل اجراء می باشد، آنرا تعریف نموده استبشردوستانه بین المللی که باالي جنگ هاي داخل

یوناما دو مورد دیگر . عناصر ضد دولت در این رویداد یک مرد را اعدام و یک مرد و یک پسر را مجازات کردند  26
ام روابط ساله به اته 20مورد نخست اعدام یک مرد  .ه استثبت نمود "جرایم اخالقی"اعدام مردان و پسران را به اتهام 

نامشروع با دختر کاکایش بوده و مورد دومی زیر دیوار نمودن دو مرد و یک پسر به اتهام عمل لواط می باشد که این 
براي جزئیات بیشتر به بخش مجازات عدلی موازي . ساله شد 17رویداد ها منجر به مرگ دو مرد و مجروحیت پسر بچه 

  . مراجعه شود
عدام یک مرد توسط نهاد هاي عدلی و قضائی موازي را به اتهام ارتکاب جرایم اخالقی در ا از یوناما یک مورد دیگر  27

خانم که اخیراً از طرف شوهرش طالق شده بود، اعدام یک  مرد مذکور به جرم ازدواج با  ده بود که ثبت نمو 2014سال 
  . گردید
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درگیري هاي زمینی را ناشی از ) جروحیتمورد م 503مرگ و مورد  152(مورد تلفات زنان  655یوناما 
   28.را نشان می دهد 2014درصد افزایش نسبت به سال  24که این رقم  هثبت نمود

 عاملدومین  ؛، حمالت پیچیده و انتحاري توسط عناصر ضد دولت در مناطق مزدحم ملکی2015در سال 
 193و  گواقعه مر 26(تلفات زنان  مورد 219باعث  تاکتیک متذکره چنانچه .ه استتلفات زنان بود مهم در

سال در اثر چنین حمالت در مقایسه سه برابر تعداد تلفات زنان  و این ارقام تقریباً هشد) مورد مجروحیت
کارمندان وزارت عدلیه و لوي سارنوالی را در سه حمله  ماه می، طالبان عمداًدر تنها  29.می باشد 2014

کارمند وزارت  3سارنوال و  4(زن حقوقدان  7ر به کشته شدن انه مورد هدف قرار دادند که منجگجدا
ین به گشد که این رویداد ها با توجه به تعداد اندك کارمند زن در سکتور عدلی و قضایی ضایعه سن) عدلیه

   30.شمار می رود

. ه استفتافزایش یا مجموع سایر تلفات افراد ملکیمواد منفجره تعبیه شده در مقایسه با  در اثرتلفات زنان 
 20که  هشد) مورد مجروحیت 118و  گواقعه مر 84(مورد تلفات زنان  202ی باعث گاین تاکتیک جن

مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري باعث اکثریت  31.را نشان می دهد 2014درصد افزایش نسبت به سال 
 در افزایش دلیل به ثراًاک که بوده تاکتیک این از ناشی مورد 202 مجموع از مورد 25 یعنیتلفات زنان 

). به فصل مربوط به مواد منفجره تعبیه شده مراجعه شود(می باشد  تفکیک بدون روشِ این از استفاده
زارش شش ماه گسیر نزولی را که در  ؛ثیرات مواد منفجره تعبیه شده باالي زنان در شش ماه دوم سالأت

درصد کاهش در  20معکوس ساخت و برخالف  نخست یوناما در مورد محافظت افراد ملکی ثبت شده بود،
این افزایش . ارد، قرار دهناشی از مواد منفجره تعبیه شده که توسط یوناما ثبت شد مجموع تلفات افراد ملکیِ

در حوالی مناطق مزدحم ملکی و همچنان ناشی از افزایش روزافزون تعداد  گسترش جنگبرخواسته از 
جون، یک  20به طور مثال، به تاریخ . یري می باشندگبه مناطق تحت در/شت ازگتلفات زنان حین فرار یا بر

شت بودند، گواسطه نقلیه حامل سه خانواده که پس از فرار از خانه هایشان به دلیل ناامنی دوباره در حال بر
ته این انفجار باعث کش. در ولسوالی مارجه والیت هلمند با مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري برخورد کرد

  . ه بودشد) مجروح به شمول یک دختر 7زن و یک دختر و  11کشته به شمول  16(تن  23و مجروحیت 

                                                
یري هاي زمینی گناشی از در) مورد مجروحیت 374و  گواقعه مر 153(مورد تلفات زنان  527، یوناما 2014در سال   28

 . ه استرا ثبت نمود
  . حمالت انتحاري و پیچیده را ثبت کرد در اثر) مجروح 59کشته و  20(مورد تلفات زنان  79، یوناما 2014در سال   29
سال ( گزارش شش ماه نخست یوناما در مورد محافظت فراد ملکی در درگیري هاي مسلحانه 18 – 16به صفحه   30

را  2015لیت شش حمله باالي قضات، سارنواالن و کارمندان وزارت عدلیه در ماه می ؤطالبان مس. مراجعه شود) 2015
  . به عهده گرفتند که سه حمله آن باعث تلفات زنان حقوقدان شد و تمامی حمالت در شهر کابل به وقوع پیوست

انفجار مواد منفجره تعبیه شده را ثبت  در اثر) مجروح 107ته و کش 62(مورد تلفات زنان  169، یوناما 2014در سال   31
   .ه استکرد
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لیت ؤزنان شده در حالیکه مس) درصد 55( نِو مجروحی شدگان کشته نصفعناصر ضد دولت باعث بیش از 
  . درصد تلفات زنان به نیرو هاي طرفدار حکومت نسبت داده شده است 27

ناشی از تبادله آتش میان نیرو هاي طرفدار حکومت و عناصر ضد دولت ) درصد 17(ان متباقی تلفات زن
لیت آن را به یکی از طرفین نسبت دهد و یک درصد باقیمانده برخواسته ؤبوده و دفتر یوناما قادر نبود تا مس

جار بقایاي انف حادثات بود که مرتکب آن مشخص نبوده و اکثراً یاز شلیک موشک از آنسوي مرز و وقایع
  . می باشد گمواد انفجاري از دوران جن

درصد افزایش یافته که اکثر آن  36الی  201532تلفات زنان ملکی توسط نیروهاي طرفدار حکومت در سال 
  . ناشی از شلیک هاوان و سایر سالح هاي انفجاري در مناطق مزدحم ملکی می باشد

  مسلحانه منازعاتاطفال و 
بود و من به مسجد جهت اداي نماز جمعه رفته و در صف آخر در پهلوي سایر بعد از ظهر روز جمعه "

دفعتاً یک هاوان در داخل مسجد اصابت کرد و انفجار شدیدي در نزدیکی ما به وقوع . ه بودماطفال نشست
زمانی که به . قسمت پشت من از اثر برخورد یک پارچه هاوان شدیداً سوخت و من از هوش رفتم. پیوست

به سایر افراد بگوئید که باالي اطفال . دم، خود را در شفاخانه جالل آباد با سه دوست دیگرم یافتمهوش آم
  "33.من میخواهم درس بخوانم و نمی خواهم بمیرم. حمله نکنند

اکتوبر  30یري میان نیروهاي امنیتی ملی افغان و داعش به تاریخ گساله که در جریان در 12یک طفل  -- 
شلیک این . ه بودرهار مجروح شدگهاوان در قریه روسکی ولسوالی اچین والیت نن از اثر شلیک 2015

  . ه بودشد پسر 5 شمول به دیگرفرد ملکی  8پسر بچه و مجروحیت  4هاوان باعث کشته شدن 

  تلفات اطفال عواملِمهم ترین 
از جمله چهار مورد . سته اباالي اطفال را ثبت نمود منازعات مسلحانه ثیرات مرگبارِأیوناما یکبار دیگر ت

 2829دسامبر، یوناما  31جنوري الی  1از . تلفات افراد ملکی، یک مورد آن را تلفات اطفال تشکیل می دهد
یري را گناشی از خشونت هاي مربوط به در) مورد مجروحیت 2096و  گواقعه مر 733(مورد تلفات اطفال 

   34.نشان می دهدرا  2014درصد افزایش نسبت به سال  14ثبت نموده که 

                                                
در سال . بودند) مجروح 152کشته و  91(مورد تلفات زنان  243ل ؤ، نیرو هاي طرفدار حکومت مس2014در سال   32

   .شدند) مجروح 255کشته و  76(مورد تلفات زنان  331، این نیرو ها باعث 2015
  .2015نوامبر  1شفاخانه جالل آباد،  در ا با یکتن از قربانیانمصاحبه یونام  33
   .را ثبت نموده بود) مورد مجروحیت 1761واقعه مرگ و  715(مورد تلفات اطفال  2476، یوناما 2014در سال   34
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مورد تلفات  1427 در حدود گیري هاي زمینی هنوز هم بیشترین عامل تلفات اطفال بوده و دفتر یونامادر

ه در مقایسه سال قبل در ناشی از این تاکتیک را ثبت نموده ک) مجروحیت 1134و  گمورد مر 293(اطفال 
مجموع تلفات اطفال شده  نصفباعث یري هاي زمینی گدر 35.درصد افزایش را نشان می دهد 34 حدود
  .است

درصد کاهش در تلفات  14این دفتر  ؛آمده است یوناما 2015زارش شش ماه نخست سال در گهمانطوریکه 
 531میالدي  2014ثبت نموده چنانچه در سال  2014مواد منفجره تعبیه شده را نسبت به سال  توسطاطفال 

علی الرغم آن،            36.به ثبت رسیده بود) مورد مجروحیت 373و  گواقعه مر 158(مورد تلفات اطفال 
درصد تلفات  19دومین عامل تلفات اطفال محسوب شده و بطور معمول مواد منفجره تعبیه شده هنوز هم 

  .را تشکیل میدهد 2015مجموعی اطفال در سال 

. وارد می نمایداطفال بر  جدي آسیبِذشته و کنونی هنوز هم گهاي  گبقایاي مواد منفجره از دوران جن
اهی از خطرات مواد گاطفال را به دلیل فقر، عدم آ بطور مشخص گخطر بقایاي مواد منفجره از دوران جن

 24به طور مثال، به تاریخ  37.تهدید می کند و فطري که در آنها وجود دارد، منفجر ناشده و کنجکاوي ذاتی
                                                

زمینی  درگیري هاي در اثر) مورد مجروحیت 804واقعه مرگ و  259(مورد تلفات اطفال  1063، یوناما 2014در سال   35
   .ه بودرا ثبت نمود

مواد منفجره تعبیه  در اثر) مورد مجروحیت 424واقعه مرگ و 192(مورد تلفات اطفال  616، یوناما 2014در سال   36
   .ه بودشده را ثبت نمود

کار  مجبور هستند تا از طریق جمع آوري آهن پاره ها و چوپانی خانواده هاي شان را کمک کنند که این اطفال معموالً  37
   . قرار بگیرندباعث می شود تا آنان بیشتر در مناطق مملو از بقایاي مواد منفجره از دوران جنگ 
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هان بقایاي گاز خانه هاي شان مصروف بازي بودند که نا روهی از اطفال در شهر کابل در بیرونگنوامبر، 
مواد مذکور منفجر شده و . را پیدا کرده و آن را به سمت دیوار پرتاب نمودند گمواد منفجره از دوران جن

  . ر شان شدگتن دی 3پسر بچه و یک دختر و مجروحیت  7باعث کشتن 

مورد  252و  گواقعه مر 113(ت اطفال مورد تلفا 365باعث  گبقایاي مواد منفجره از دوران جن
بقایاي مواد  2015در سال 38.نشان می دهد 2014درصد افزایش را نسبت به سال  10شده که ) مجروحیت

ردیده گر گطفل دی 5به طور اوسط در هر هفته باعث قتل دو طفل و مجروحیت  گمنفجره از دوران جن
سومین  ؛ري هاي زمینی و مواد منفجره تعبیه شدهبقایاي مواد منفجره از دوران جنگ پس از درگی. است
درصد مجموع تلفات را تشکیل می  13چنانچه این تاکتیک  .می رود ارتلفات اطفال به شم اصلی در عامل
    . دهد

حمالت انتحاري و  در اثر، تلفات اطفال بودیوناما آمده 2015زارش شش ماه نخست سال در گهمانطوریکه 
واقعه  50(مورد تلفات اطفال  225یوناما  39.درصد افزایش یافته است 3 حدود در 2015پیچیده در سال 

  . ه استناشی از این تاکتیک ها را ثبت نمود) مورد مجروحیت 175گ و مر

چنانچه  .ه استیري افزایش یافتگونه چشمگبه  2015در سال قتل هاي هدفمند و عمدي  در اثرتلفات اطفال 
 67که این رقم  هرا ثبت نمود) مورد مجروحیت 175و  گواقعه مر 58(اطفال مورد تلفات  127دفتر یوناما 

در اکثر موارد، عناصر ضد دولت والدین یا اقارب  40.را نشان می دهد 2014درصد افزایش نسبت به سال 
مواد منفجره تعبیه شده نوع مقناطیسی تاکتیک این هدف قرار دادن شامل  واطفال را مورد هدف قرار دادند 

طالبان مواد  ،جنوري 7به طور مثال، به تاریخ . ردد که در وسایط شخصی شان چسپانده می شودگیز می ن
یس محکمه استیناف والیت لغمان تعبیه نمود ئمنفجره تعبیه شده نوع مقناطیسی را که در موتر شخصی ر

ل آباد والیت بودند، زمانی منفجر ساختند که موصوف در حال رساندن دخترانش به مکتب در شهر جال
طالبان مسئولیت این حمله را از . قاضی و مجروحیت دو دخترش شد گاین رویداد باعث مر. رهار بودگنن

   41.رفتندگطریق ویبسایت شان به عهده 

                                                
انفجار بقایاي مواد  در اثر ) مورد مجروحیت 236واقعه مرگ و  97(مورد تلفات اطفال  333، یوناما 2014در سال   38

   .ه بودمنفجره از دوران جنگ را ثبت کرد
حمالت انتحاري و  در اثر) مورد مجروحیت 158واقعه مرگ و  61(مورد تلفات اطفال  219ناما ، یو2014در سال   39

   .ه بودپیچیده را ثبت نمود
قتل هاي هدفمند و  در اثر) مجروح 48کشته و  28(مورد تلفات اطفال  76، یوناما 2014دسامبر  31جنوري الی  1از   40

   .ه بودعمدي را ثبت نمود
ه عالمیه ادعا نمودند که این انفجار باعث کشتن قاضی شده و دو دختر وي را شدیداْ مجروح ساختطالبان طی یک ا  41

   http://alemara1.org/index.php/news/61490 :به ویب سایت ذیل مراجعه شود. است
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رانی نموده گحمالت هوائی ابراز ن در اثر 2015درصدي تلفات اطفال در سال  69یوناما همچنان از افزایش 
که  هیوناما تثبیت نمود. شده است) مجروح 55کشته و  36(مورد تلفات اطفال  91 چنانچه این حمالت باعث

توسط نیروهاي امنیتی افغان و در نتیجه حمالت هوائی به  مورد آن 49مورد تلفات اطفال  91از مجموع 
 نیرو هاي هوائی 2016ران است که این رقم ممکن بیشتر شود زیرا در سال گیوناما ن. وقوع پیوسته است

   . ی بیشتر در اختیار خواهد داشتگافغان طیارات جن

نیز ثبت نموده  منازعات مسلحانهاختطاف هاي مربوط به  در اثریوناما افزایش اندکی را در تلفات اطفال 
  . است

  42رویداد هاي مربوط به مکاتب و آموزش

و نهاد هاي آموزشی را  رویداد هاي که کارمندان مکاتب در اثرتلفات افراد ملکی  2015هر چند در سال 
 11(مورد تلفات افراد ملکی  25این رویداد ها باعث  .است درصد کاهش یافته 32 ساخته در حدودثر أمت

. درصد افزایش یافته است 56 در حدود 2014در مقایسه سال مجموع حوادث و  43شده) مجروح 14کشته و 
که طی آن  هرا ثبت نمودمنازعه مسلحانه ط به رویداد مربو 111، یوناما 2015دسامبر  31جنوري الی  1از 

  . رویداد می رسید 71به  2014مکاتب صدمه دیدند در حالیکه این رقم در سال 

کارمندان مکاتب عامل عمده افزایش چنین رویداد ها بوده چنانچه شمار آن که در سال  44ارعاب و تهدید
تهدیدات و ارعاب معلمین و . ه استش یافتافزای مورد 68به  2015مورد می رسید در سال  26به  2014

 8از مجموع (حوزه کشور  7باب مکتب در  222کارمندان نهاد هاي آموزشی منجر به بسته شدن بیش از 
ثر أدختر از آن مت 68291متعلم به شمول  124218که در نتیجه  هردیدگبراي مدت زمان متفاوت ) حوزه
  . شدند

  
                                                

یسیف و دفتر همآهنگی کمک هاي ملل متحد در مورد شش خشونت سنگین ساله یوناما، یون 4به گزارش تحلیلی   42
 – 2010سپتامبر (در افغانستان  منازعات مسلحانهتحمل فشار هاي "علیه اطفال در منازعات مسلحانه تحت عنوان 

 : گزارش مذکور در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد. شود مراجعه) 2014 دسامبر
http://unama.unmissions.org/sites/default/files/dashboard_on_violations_against_children_affected_by_armed_conflict_in

_afghanistan_from_september_2010_to_december_2014.pdf  
سیسات یا أهدف قرار دادن ت در اثر) مجروح 14کشته و  23(مورد تلفات افراد ملکی 37، یوناما 2014در سال   43

   . ه استکارمندان آموزشی  را ثبت نمود
وري است که یوناما براي ثبت موارد تهدید یا ضرر، ارعاب و آزار و اذیت به کار تهدید ها، ارعاب و آزار و اذیت کتگ  44

این کتگوري . شود منازعهمی برند که منجر به نقض حقوق بشري یا بدرفتاري علیه افراد ملکی توسط یکی از طرفین 
. می گردد ملکیتنونی از شامل وضع محدودیت هاي غیر قانونی در گشت و گزار یا منع آزادي بیان و محرومیت غیر قا

کتگوري هذا همچنان در برگیرنده خشونت هاي فزیکی به هدف تهدید، ارعاب یا آزار و اذیت افراد ملکی مانند 
  .  مجازات، انتقام یا سایر انواع ضرب و شتم عمدي می گردد که مقصد آن تهدید، ایجاد رعب یا آزار افراد ملکی باشد
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  ترسی به آموزش در ولسوالی ده باال والیت ننگرهاردس برگرو هاي داعش حضور ثیرات أت
نهاد آموزشی را مسدود نمودند  25به زور  2015ید می کند که جنگجویان داعش در ماه آگست أییوناما ت

معلم از حق کار  341از دسترسی به آموزش و ) دختر 4900به شمول (متعلم  14102که باعث محرومیت 
ر برخالف گسه علنی شان معلمین را تهدید نموده و هشدار دادند که اجویان داعش در جریان جلگجن. شد

زارش گمنابع . ین روبرو خواهند شدگتصمیم شان مبنی بر بسته کردن مکاتب عمل کنند، با مجازات سن
زارش بدهند، گر هشدار داعش را به مقامات گدادند که بعضی معلمین از طریق تلیفون تهدید شدند که ا

. روه از بعضی ها تقاضاي یک ماه معاش شان را کرده بودگخواهد بود در حالی که این  جان شان در خطر
باعث  ه واین تهدیدات یک نوع حس ناامنی و ترس عمیق را نزد والدین، معلمین و متعلمین ایجاد کرد

ر باب نهاد آموزشی د 10، به تعداد 2015دسامبر  31الی . ردان مکاتب شدگیر در تعداد شاگکاهش چشم
 . ثر شدندأمتعلم از آن مت 7087 ه ودر حدودباقی ماند مسدودولسوالی ده باال 

  منازعهاستفاده نظامی از مکاتب توسط طرفین 
ه یر را ثبت نمودگمورد استفاده نظامی از مکاتب توسط طرفین در 20دسمبر، یوناما  31جنوري الی  1از 

که در آن نیرو هاي امنیتی افغان به شمول  هت نمودمورد استفاده نظامی از مکاتب را ثب 15یوناما . است
، )به شمول نیرو هاي پولیس نظم و امن عامه و پولیس سرحدي(پولیس محلی افغان، پولیس ملی افغان 

روه هاي مسلح طرفدار گاردوي ملی افغان دخیل بودند و یک مورد استفاده نظامی از مکاتب توسط 
  . ه استحکومت را نیز به ثبت رسانید

رفته هر چند یوناما استفاده نظامی از مکاتب توسط گزارش شده در والیت کندز صورت گاکثر این موارد 
  . رهار و کنر نیز ثبت نموده استگنیروهاي امنیتی افغان را در والیت هاي بدخشان، بغالن، نن

ب در والیت کندز که دو مکت هیوناما استفاده نظامی از پنج مکتب توسط عناصر ضد دولت را نیز ثبت نمود
رهار توسط داعش استفاده گو یک مکتب در والیت نورستان توسط طالبان و دو مکتب در والیت نن

  . گردیده است

یر ممکن به گافزون بر محرومیت اطفال از دسترسی به مکاتب، استفاده نظامی از مکاتب توسط طرفین در
 در اثرخسارات و تخریب مکاتب  45.انجامدرفتن عمدي مکاتب و پیآمد هاي بعدي آن نیز بیگهدف قرار 

. دسترسی به مکاتب را در میان مدت و دراز مدت با چالش مواجه خواهد ساخت ؛استفاده نظامی از مکاتب

                                                
در والیت کندز که  2015مزید در مورد اشغال مکاتب در جریان جنگ از اپریل الی می ات معلومبه عنوان مثال، براي   45

گزارش شش ماه یوناما و دفتر کمیشنري عالی حقوق بشر در مورد  30منجر به تخریب چهار مکتب شد، به صفحه 
  . محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه مراجعه شود
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یر به ویژه دولت افغانستان میخواهد تا دست از استفاده مکاتب براي مقاصد نظامی گیوناما از تمام طرفین در
  . بردارد

  46خدمات صحی رویداد هاي مربوط به

که طی آن شفاخانه ها، کلینک  منازعات بودیوناما شاهد افزایش تعداد رویداد هاي ناشی از  2015در سال 
رفتند که این موارد شامل تالشی کلینک ها در والیت هاي گمورد هدف قرار  ها و کارمندان صحی عمداً

یوناما  47.اي نظامی بین المللی می شودر توسط نیروهاي ویژه افغانستان به همکاري نیرو هگهلمند و لو
اکتوبر ایاالت متحده بر شفاخانه دکتوران بدون سرحد والیت کندز را نیز  3همچنان حمله هوائی مورخ 

این حمله . گردیدکارمند صحی  49به شمول ) مجروح 43کشته و  42(تن  85که باعث تلفات  هثبت نمود
ادامه  2015یت داشت که این وضعیت الی ختم سال ر روي خدمات صحی در این والگثیرات ویرانأت

  . مقامات ایاالت متحده و ناتو ادعا کردند که قصد هدف قرار دادن شفاخانه را نداشتند. داشت

سیسات أتوسط عناصر ضد دولت علیه کارمندان و ترا  یوناما همچنان افزایش میزان ارعاب و تهدیدات
مورد می  31به  2015مورد و در سال  14به  2014موارد در سال چنانچه تعداد این  .ه استصحی ثبت نمود

مراکز از کارمندان زن  این تهدیدات منجر به بسته شدن مراکز متعدد صحی و استعفاي تعداد زیاد. رسید
   . ه استصحی شده و در نتیجه منتج به محرومیت افراد ملکی از حق دسترسی به خدمات شد

رهار وارد دو کلینک گسپتامبر در ولسوالی کوت والیت نن 12به تاریخ  جویان داعشگبه طور مثال، جن
سسه غیر دولتی به پیش برده می شد، شدند و تمام ادویه جات و وسایل آن را ؤصحی که امور آن توسط م

زارش شد، قبل از ظهر آن روز نیرو هاي داعش کارمندان صحی و معلمین را گطوري که . چپاول کردند
کلینک . تقاضاي یک ماه معاش شان را به عنوان مجازات کار کردن با دولت نموده بودند جمع و از آنها

و مردم محل مجبور بودند براي دریافت خدمات صحی به  همبر بسته باقی ماندنوِ 29هاي یاد شده الی 
  . ولسوالی هاي همجوار مراجعه کنند

مندان صحی توسط عناصر ضد دولت هدف قرار که شفاخانه ها و کار هرا ثبت کردحادثاتی مورد  63یوناما 
مورد این رویداد ها  36طالبان . را نشان می دهد 2014درصد افزایش نسبت به سال  47رفتند که این رقم گ

تحریک . را مرتکب شدند) مورد تهدید و ارعاب و یک مورد اختطاف 11(بار  12جویان داعش گرا و جن
ر را به هیچ گمورد دی 14انجام داده در حالی که یوناما مسئولیت طالبان پاکستان یکی از این موارد را 

  . ته استجناحی نسبت داده نتوانس

                                                
   .دمراجعه شو 42به پانوشت شماره   46
  . این گزارش در ذیل مراجعه شود "عملیات هاي مشترك نیروهاي امنیتی افغان و نیروهاي نظامی بین المللی"به فصل   47
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شخصی در حال سفر بودند،  موترکارمند صحی را که در  4 به تعداد می 10به تاریخ  طالبان در والیت کنر
طالبان این  هر چند بعداً .آنها را اختطاف کردند متوقف و بکس هاي واکسین شان را از بین برده و بعداً

سترده به منظور ایجاد گکارمندان صحی را آزاد ساختند ولی به نظر می رسد که این رویداد بخش از پالن 
    48.یري از دسترسی واکسیناتور ها به مردم باشدگراه کمپاین واکسیناسیون و جلو موانع فرا

ه توسط عناصر ضد حکومت را ثبت نمود مورد اختطاف کارمندان خدمات صحی 18، یوناما 2015در سال 
مورد آن مربوط به منع کمپاین  5که  ههفت مورد آن در مناطق تحت کنترول طالبان اتفاق افتاد. است

کارمند صحی را اختطاف کردند که از  20انه گمورد جدا 7طالبان در . واکسیناسیون توسط طالبان می باشند
توجیه اختطاف ها و ارعاب توسط سایر . ه بودرفتگلت صورت مورد آن به هدف ارعاب مردم و دو 6جمله 

جویان داعش ممکن ناشی از سایر فکتور ها به شمول این باور باشد که کمپاین گروه ها به ویژه جنگ
  . است "ضد اسالمی"واکسیناسیون یک برنامه 

  ه استثر ساختأرویداد هاي که خدمات صحی والیت ننگرهار را مت
تقریباً دو برابر شده را هدف قرار داده؛ شفاخانه ها و کارمندان صحی در والیت ننگرهار  حادثاتی کهتعداد 
به  2014این رقم در سال  ه کهرا ثبت نمود از این نوع حادثات مورد 21میالدي  2015در سال یوناما  .است

ت علیه کارمندان و یک سوم تمام حمال حدوداًر گتعداد رویداد ها در این والیت نمایان. مورد می رسید 11
  . ه استثبت شد 2015سیسات صحی است که در سال أت

یوناما شاهد افزایش سریع در تعداد رویداد هاي تهدید و ارعاب علیه کارمندان صحی بوده طوري که این 
مورد در والیت  15از مجموع . مورد می رسید 15به  2015و در سال  49رویداد 4به  2914موارد در سال 

ضد نامعلومِ جویان داعش، یک مورد را به طالبان، دو مورد را به عناصر گمورد را به جن 11یوناما رهار، گنن
شامل چپاول  تهدید و ارعاب داعش معموالً. ه استحکومت و یک مورد را به پولیس ملی افغان نسبت داد

 11در نتیجه آن مورد می شود که  3در مورد و اخاذي یک ماه معاش کارمندان صحی  7در تجهیزات طبی 
 .  ه بودباب کلینک صحی در این والیت مسدود شد

                                                
در مجموع افغانستان  2015در سال . افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که ویروس پولیو در آن وجود دارد  48

دسترسی و امنیت هنوز هم چالش هاي عمده . قضیه می رسید 28به  2014قضیه پولیو بود که این رقم در سال  19شاهد 
از دسترسی  2015طفل در جریان کمپاین واکسیناسیون در دسامبر  89873در مجموع . راه این برنامه ایجاد می کند را فرا

و هلمند ) طفل 59650(، ننگرهار )طفل 12638(به واکسین پولیو محروم شدند که اکثر این اطفال از والیت هاي کنر 
ولسوالی هاي که بیشترین چالش در برابر دسترسی به واکسین را در والیت ننگرهار دارند . می باشند) طفل 13493(

فبروري  2که به تاریخ  ی هستمعلوماتاین . عبارت از ولسوالی هاي چپرهار، ده باال، کوت، بتی کوت و اچین می باشند
   .یف مواصلت نموداز طریق ایمیل از دفتر یونیس 2016

که یک مورد آن به طالبان و یک مورد دیگر آن به گروه هاي  هبه عناصر ضد حکومت نسبت داده شد دو حادثه  49
  .ه استنامعلوم نسبت داده شد
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سیسات آموزشی، شفاخانه ها و کارمندان صحی که أیوناما مکرراً اذعان می دارد که حمالت عمدي باالي ت
به عنوان بخشی از درگیري هاي کنونی ارتکاب یافته، نقض و تخطی از حقوق بشر بین المللی و همچنان 

بشردوستانه بین المللی شمرده شده و در مخالفت با قانون اساسی جمهوري  م هاي حقوقنورسرپیچی از 
بشردوستانه بین المللی در مورد  حقوقتمام طرفین منازعه مکلف اند تا اصول . اسالمی افغانستان می باشد

ظت تفکیک و اقدامات احتیاطی در جنگ را رعایت نموده و افراد ملکی و اهداف ملکی را محافاصل 
قواعد و در خاتمه، یوناما یک بار دیگر اظهار می نماید که حمالت باالي مکاتب و شفاخانه ها نقض . نمایند

محسوب می شود و از تمام طرفین درگیر می خواهد تا مکاتب و شفاخانه ها را  50بین المللی نورم هاي
تلفات افراد ملکی توسط پرسونل هدف قرار نداده و هر نوع اقدامات پیشگیرانه را به منظور جلوگیري از 

  . شان اتخاذ نمایند

  بقایاي مواد منفجره از دوران جنگ
وي . سه شنبه گذشته من با دوستم در دوکان قریه بودم که یک دوست دیگر من با یک بم دستی آمد"

ما . افتد گفت که بم دستی را در بیرون قریه یافته و می خواست که آن را آتش بزند و ببیند که چه اتفاق می
در حال بیرون شدن از دوکان بودیم و میخواستیم که با بم دستی اندکی وقت خود را خوش بگذرانیم که بم 

این انفجار من و دوستم را . ما همه کنار هم ایستاده بودیم. دفعتاً از دست دوستم به زمین افتاد و منفجر شد
  "51.ا پس از چند دقیقه جان باختکه بم دستی را یافته بود، مجروح ساخت ولی دوست دیگر م

گ در ولسوالی شیندند والیت هرات ساله که قربانی انفجار بقایاي مواد منفجره از دوران جن 12پسر بچه  -- 
  . ه بودگر مجروح شددییک پسر کشته و دو تن دسامبر به وقوع پیوست،  1شد؛ در این انفجار که به تاریخ 

 127(تن  431که منجر به تلفات  هرا ثبت نمود 52گمنفجره از دوران جن مورد انفجار بقایاي مواد 168یوناما 
نسبت به سال قبل را نشان  53این رقم یک درصد افزایش .گردیده است 2015در سال ) مجروح 304کشته و 
   54.می دهد

                                                
   .مراجعه شود) 2011سال (به قطعنامه شوراي امنیت ملل متحد   50
  .2015بر دسام 9مصاحبه یوناما با قربانی، شفاخانه والیتی هرات،   51
  . بقایاي مواد منفجره از دوران جنگ به مواد منفجر ناشده و مواد انفجاري متروك گفته می شود  52
مشاهده نمودند که برخاسته از پاکسازي  یوناما و مرکز همآهنگی ماین پاکی افغانستان کاهش در تلفات افراد ملکی را  53

حات آموزش مواد منفجره که توسط نیروهاي ائتالف و نیروهاي بقایاي مواد منفجره از دوران جنگ می باشد که در سا
آمار مرکز همآهنگی ماین پاکی افغانستان نمایانگر کاهش در تلفات افراد . امنیتی افغان استفاده میشد، به دست آمده بود

ت افراد ملکی، در مورد تلفا 50به تعداد  2013ملکی ناشی از بقایاي مواد منفجره از دوران جنگ بوده چنانچه در سال 
   .میالدي دو مورد را به ثبت رسانید 2015مورد و در سال  19میالدي  2014سال 

بقایاي مواد منفجره از دوران  در اثر) مجروح 301کشته و  124(مورد تلفات افراد ملکی  425، یوناما 2014در سال   54
  . ه استجنگ را ثبت کرد
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از . باالي اطفال نهایت نگران می باشد جنگ ثیرات ناگوار بقایاي مواد منفجره از دورانأاز ت یوناما مشخصاً
 85(مورد آن  365، گمورد تلفات افراد ملکی ناشی از بقایاي مواد منفجره از دوران جن 431مجموع 

یري هاي زمینی و مواد منفجره تعبیه شده، بقایاي مواد منفجره از دوران گپس از در. اطفال بودند) درصد
  . قتل و مجروحیت اطفال شده است ر باعثگنسبت به هر نوع رویداد دی گجن

از رویداد هاي ثبت شده، بقایاي مواد منفجره از دوران جنگ زمانی منفجر شده اند که اطفال  در نیمِ تقریباً
ساحه باز در در گروهی از اطفال دسمبر  1به طور مثال، به تاریخ . ندرا یافته و با آن بازي نموده ا آن

بازي می کردند که دفعتاً این مواد  جنگ بقایاي مواد منفجره از دوران باولسوالی پلخمري والیت بغالن 
هر چند . دختر شد 2پسر و  9پسر، یک دختر و یک مرد و مجروحیت  5 ته شدنمنفجر شده و باعث کش

تلفات را  درصد 1ذشته گمانند جنگ تلفات مجموعی افراد ملکی ناشی از بقایاي مواد منفجره از دوران 
 10الی  2014نسبت به سال  می باشد؛ ونه موادگبرخاسته از این  که د ولی تلفات اطفالتشکیل می ده

  . درصد افزایش یافته است

ند که باعث تولید مواد ه ارا به کار برد 55تسلیحاتیمختلف یر سیستم هاي گکه طرفین در گدر ساحات جن
و مجروحیت ناشی از  گد، خطر مرقادر به پاك سازي یا نشانی محل نشدن ردیده و بعداًگمنفلق ناشده 

جوالي سه پسر  18به طور مثال، به تاریخ . هنوز هم باقی است گمواد منفجره از دوران جنچنین بقایاي 
مذکور منفجر و باعث  مرمیمنفلق ناشده هاوان را در ولسوالی وردوج والیت بدخشان یافتند که مرمی  یک

                                                
شده را ایجاد می کنند به شمول هاوان، راکت، بم دستی، مواد انفجاري که از سیستم هاي تسلیحاتی که مواد منفلق نا  55

  .در سراسر کشور استفاده می شود طریق هوا پخش می شود، و سایر مواد منفجره که اکثراً
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هاوان از روز مرمی زارش دادند که این گمنابع محلی  .ر شان شدگهالکت یک پسر و مجروحیت دو تن دی
  . یري هاي زمینی میان طالبان و اردوي ملی افغانستان باقیمانده استگذشته حین درگ

اطفال و جوانان نیز حین جمع آوري آهن پاره هاي کهنه، چوپانی و فعالیت هاي دهقانی قربانی بقایاي مواد 
  . می شوند گمنفجره از دوران جن

احتمال موجودیت  2014رش هاي شش ماهه و ساالنه دفتر یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در سال زاگ
یري هاي زمینی میان نیروهاي گمواد منفلق ناشده ناشی از استفاده هاوان، راکت و بم دستی در جریان در

رانی روز گر نگک بار دییوناما ی. ه استابراز نمود به شکل واضحامنیتی ملی افغان و عناصر ضد دولت را 
افزون این دفتر را ابراز می دارد که نیروهاي امنیتی افغان تا هنوز هیچ پالیسی یا اقدامات عملی در اختیار 

رفته، گیري هاي زمینی صورت گکه مواد منفلق ناشده را در ساحاتی که در دند تا آنها را مکلف نمایندار
   56.شناسائی و آنها را نشانی نمایند

بشردوستانه بین المللی صراحت دارد که حین اجراي عملیات هاي نظامی، هر نوع تالش ها در  حقوق
رفته شده و تدابیر احتیاطی به منظور گروي دست  گهداشتن افراد ملکی از ساحه جنگراستاي جدا ن

اقدامات یر را ترغیب می کند که گیوناما تمام طرفین در 57.رفته شودگخسارات به افراد ملکی  ازیري گجلو
که احتمال موجودیت مواد منفلق ناشده در آن وجود دارد، روي دست  یرا جهت شناسائی و نشانی محالت

  . یرندگ

  بیجا شدگان داخلی: نگج در اثرافراد ملکی بیجا شدن 
ن از محالت سکونت شان در داخل تَ 335400باعث بیجا شدن حدود  منازعات مسلحانه، 2015در سال 

الی ختم سال  58.میالدي نشان می دهد 2014درصدي را نسبت به سال  78ه این رقم افزایش ک هافغانستان شد
  . بود گمیلیون بیجا شده داخلی ناشی از جن 1,17، افغانستان شاهد بیش از 2015

ان داخلی بالفاصله پس از گ، بیجا شد2015در بعضی موارد مانند شهر کندز طی ماه هاي سپتامبر و اکتوبر 
شتند در حالیکه در بسا گیان نیرو هاي طرفدار حکومت و عناصر ضد دولت به خانه هاي شان برم گختم جن

 گجن. افراد ملکی شده است شدن باعث بیجا ،ول ساحهیر در خصوص کنترگموارد عدم توانائی طرفین در
                                                

جلوگیري و جهت یوناما معتقد است که مسوده پالیسی ملی . 2015می  12جلسه با مقامات وزارت دفاع در کابل،   56
به فصل مربوط به . شده استنتلفات افراد ملکی یک نیاز بوده ولی پالیسی مذکور الی تدوین این گزارش نهائی کاهش 

  . در ذیل مراجعه شود "طرح پالیسی ملی در مورد کاهش تلفات افراد ملکی"
محافظت  در مورد) IIپروتوکول (و  1949آگست  12پروتوکول الحاقی کنوانسیون هاي ژنیو مورخ  13ماده  به  57

  . مراجعه شود 1977جون  8رخ ؤقربانیان جنگ هاي مسلحانه داخلی م
معلومات که از طریق  وفراهم شده ) UNHCR(که توسط دفتر کمیشنري عالی ملل متحد در امور مهاجرین  يآمار  58

  . ه استبه دست آمد 2016فبروري  4ایمیل مورخ 



 
 

30 

 

 در مورد محافظت افراد ملکی در افغانستان 2015گزارش ساالنه ي سال 

فزایش بیجا در ساحه شمال شرقی به شمول والیت هاي کندز، بدخشان، بغالن و تخار به پیمانه وسیع باعث ا
یري میان گافزون بر آن، در. تن از مناطق شان بیجا شدند 90700به تعداد  2015شده چنانچه در سال  شدگان

را دو برابر ساخته و محدودیت هاي بیش از حد داعش باعث  آمار بیجاشدگانجویان داعش و طالبان گجن
الیکه حوزه هاي غربی و جنوبی نیز رهار شده است در حگن در نقاط مختلف والیت ننتَ 40000بیجا شدن 

زارش، اکثر افراد بیجا شده به گالی نشر این . باشند بیجاشدگانِ ناشی از منازعات مسلحانه میشاهد افزایش 
والیت افغانستان یا  31والیت  34، از مجموع 2015ختم سال  در. شت نکرده اندگمحالت سکونت شان بر

  . زیده اندگالیت ها افراد بیجا شده به سایر والیت ها مسکن ان بوده و یا از این وگمیزبان بیجاشد

  از آنسوي مرز گلوله باري
 32که باعث  همورد شلیک از آنسوي مرز پاکستان را ثبت نمود 19، یوناما 2015دسامبر  31جنوري الی  1از 

 2014ه سال درصد کاهش نسبت ب 61این رقم  .ه استشد) مجروح 22کشته و  10(مورد تلفات افراد ملکی 
   59.را نشان می دهد

رهار و پکتیکا ثبت گیوناما تلفات افراد ملکی ناشی از شلیک آنسوي مرز را در والیت هاي خوست، کنر، نن
مرمی هاوان را به  25ست به تعداد گآ 8ونه مثال، نیرو هاي نظامی پاکستان به تاریخ گبه . ه استنمود

کشته شدن یک  و باعث هدر یک منطقه ملکی اصابت نمودولسوالی سرکانی والیت کنر شلیک کردند که 
  . مرد و مجروحیت پسر جوان وي شد

که  هرهار ثبت کردگرا در ولسوالی نازیان والیت نن از این نوع حادثات جوالي سه مورد 24الی  20یوناما از 
و باعث بیجا شدن  هتسیسات ملکی را ویران ساخأ، تهباعث تلفات افراد ملکی نشده ولی مواشی را از بین برد

  . ه استخانواده شد 100حدود 

                                                
یعنی از طرف شلیک از آنسوي مرز  در اثر) مجروح 71کشته و  11(ی مورد تلفات افراد ملک 82، یوناما 2014در سال   59

   .پاکستان باالي افغانستان را ثبت نموده بود
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  ماندند گیر جنگ ساحه در که ملکی افراد و رگیري هاي زمینید .2
قبل از ظهر بود و من مصروف بازي با دختر دو ساله خود بودم که یک هاوان در حویلی  10ساعت حدود "

سمت پشت دخترم اصابت کرده بود و یک پارچه هاوان در ق. من بیهوش شدم. و منفجر شد کرده ما اصابت
شدیداً مجروح شده بود طوري که دو پارچه هاوان به پاي راستش زمانی اصابت کرد که وي  نیز خانمم

داکتر دخترم را پس از یک روز . اندکی بعد هاوان دیگر در همسایگی ما اصابت کرد. مصروف آشپزي بود
را حرکت دهد و از این جهت مجبور شد تحت  از شفاخانه رخصت کرد ولی خانمم نمی توانست پایش

  "60.عملیات قرار بگیرد

از اثر درگیري میان نیرو هاي امنیتی افغان و طالبان در  2015می  11اقارب دو قربانی که به تاریخ  -- 
 11یري باعث کشته شدن یک پسر و مجروحیت گاین در. مجروح شدندولسوالی آقچه والیت جوزجان 

  . مول دو دختر و یک پسر شدر به شگفرد ملکی دی

در ) مجروح 3021کشته و  1116(مورد تلفات افراد ملکی  4137، یوناما 2015مبر دس 31جنوري الی  1از 
. را نشان می دهد 2014درصد افزایش نسبت به سال  15که این رقم  هیري هاي زمینی را ثبت کردگدراثر 
تمام تلفات ملکی  درصد 38بوده و  2015ی در سال ترین عامل تلفات افراد ملکگیري هاي زمینی بزرگدر

  . یري هاي زمینی می باشدگدر این سال ناشی از در

  

                                                
  .2015می  13مصاحبه تلیفونی یوناما با یک شاهد، شهر مزار شریف،   60
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والیت گیري هاي زمینی در سراسر افغانستان و حمالت طالبان باالي ، افزایش در2015در نیمه دوم سال 
یري گفراد ملکی ناشی از دردرصد افزایش در تلفات ا 60باعث  2015 61سپتمبر الی اکتوبربه ویژه از کندز 

ی می باشد گدرصد کاهش در تلفات افراد ملکی ناشی از این تاکتیک جن 19که برخالف  ههاي زمینی شد
  . که یوناما در شش ماه نخست سال ثبت نموده بود

مسئولیت  62.یري هاي زمینی شدندگدر در اثردرصد تلفات افراد ملکی  30نیرو هاي طرفدار حکومت باعث 
درصد تلفات  44 در حالیکه یوناما نتوانست مسئول هآن به عناصر ضد دولت نسبت داده شد ددرص 25

آنسوي مرز پاکستان باالي افغانستان باعث از شلیک . یري هاي زمینی را شناسائی نمایدگبرخاسته از در
  . تلفات افراد ملکی شده است باقیمانده درصدي

، یوناما افزایش قابل مالحظه را در 2015یروهاي دولتی در سال پس از نخستین انتقال مسئولیت امنیتی به ن
که در نتیجه عملیات ها و حمالت نظامی  هیري هاي زمینی مشاهده نمودگتلفات افراد ملکی ناشی از در

 2015یوناما عملیات هاي زمینی را که در سال . توسط نیروهاي طرفدار حکومت به وقوع پیوسته است
زیرا این نیروها مسئولیت انجام عملیات ها  ؛عامل این افزایش می داند هافغان اجرا شد توسط نیروهاي امنیتی

  . علیه مخالفین و همچنان پاسخ به حمالت عناصر ضد دولت را به عهده داشتند

                                                
ر منازعات دفتر کمیشنري عالی ملل متحد در مورد حقوق بشر و محافظت افراد ملکی د/به گزارش ویژه یوناما  61

   :که در ویب سایت ذیل قابل است، مراجعه شود 2015دسامبر  12مسلحانه در والیت کندز مورخ 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/civcas/Special%20Report%20on%20Kund
uz%20province_12%20December%202015.pdf  

مجموع تلفات افراد ملکی ناشی از استفاده توپ، هاوان،  ازدرصد  60عالوه بر آن، نیروهاي طرفدار دولت باعث   62
درصد  32عناصر ضد دولت باعث  شده در حالیکه 2015راکت و بم دستی در جریان درگیري هاي زمینی در سال 

درصد تلفات افراد  6باعث  )که مرتکبین آن قابل تشخیص نمی باشد(میان طرفین درگیر  تلفات ملکی و تبادل آتش
  . ه استتلفات افراد ملکی گردید درصدي باقیماندهشلیک از آنسوي مرز باعث . ملکی شده است
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  شهر کندز توسط طالبان  بخاطرِ تصرف گرانی ها در مورد محافظت افراد ملکین

در مورد حقوق بشر و  اي گزارش ویژهکمیشنري عالی ملل متحد  دفترو  ، یوناما2015 سال در دسمبر
سپتامبر الی  28را نشر نمود که رویداد ها از  63محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه در والیت کندز

این مدت زمان مصادف با حمله طالبان و تحت کنترول . را تحت پوشش قرار می داد 2015اکتوبر  13
آغاز مرحله نخست عملیات توسط نیرو هاي طرفدار دولت علیه مخالفین و بازپس  یزو ن گرفتن شهر کندز

  . گیري کنترول شهر کندز می باشد

این رویداد ها را در شهر کندز و  در اثر 64)مجروح 578کشته و  318(مورد تلفات افراد ملکی  896یوناما 
یري زمینی گراد ملکی برخاسته از دراکثریت مطلق تلفات اف. ه استولسوالی هاي همجوار آن ثبت نمود

هر چند یوناما تلفات افراد ملکی ناشی از قتل هاي  ه؛جویان طالب و نیروهاي امنیتی افغان بودگمیان جن
فرد  85نهاد هاي عدلی موازي، و عملیات هاي هوائی به شمول تلفات از طریق هدفمند و عمدي، مجازات 

اکتوبر باالي شفاخانه دکتوران بدون  3حمله هوائی مورخ برخاسته از ) مجروح 43کشته و  42(ملکی 
  . سرحد را نیز ثبت کرده است

                                                
متحد در مورد حقوق بشر و محافظت افراد ملکی در منازعات  دفتر کمیشنري عالی ملل/به گزارش ویژه یوناما  63

   :است، مراجعه شود دست رس که در ویبسایت ذیل قابل 2015دسامبر  12مسلحانه در والیت کندز مورخ 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/civcas/Special%20Report%20on%20Kunduz%20province_12%20December%

202015.pdf  
کشته و  289(تن  848دفتر کمیشنري عالی ملل متحد در گزارش ویژه آمار تلفات افراد ملکی را /یوناما. پانوشت قبلی  64

  . ه استجنگ در والیت کندز در مدت زمان ذکر شده گزارش داد ر اثرد) مجروح 559
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نیروهاي امنیتی افغان کارمندان صحی را که مشغول بیرون کشیدن افراد که  هید نمودأییوناما همچنان ت
در  مجروح از شفاخانه دکتوران بدون سرحد بودند، تهدید نموده بدون اینکه مکلفیت کارمندان صحی

  . نگجویان طرفین درگیر را رعایت و احترام کرده باشندخصوص تداوي مجروحین ملکی و ج

نکته حایز اهمیت در اشغال شهر کندز توسط طالبان همانا جستجوي مدافعین حقوق بشر به ویژه زنان و 
ده که فضاي همچنان کارمندان دولت، مؤسسات غیر دولتی، ژورنالیست ها و کارمندان یوناما توسط آنها بو

یوناما تخریب و چپاول . ترس را ایجاد نموده و باعث فرار بالفاصله مدافعین حقوق بشر از شهر شده بود
دفاتر و تجهیزات مربوط به دولت، مؤسسات غیر دولتی، ملل متحد و سایر مؤسسات ملکی را نیز ثبت نموده 

  . است

ل حاکمیت قانون در کندز توأم با رهائی عدم موجودیت حکومتداري در این مدت زمان و فروپاشی کام
حقوق بشري اساسی ترین  وسیعِزندانی از محبس والیتی کندز توسط طالبان منجر به نقض  600بیش از 

شهروندان کندز از ناحیه کمبود آب، غذا و برق و همچنان موانع قابل مالحظه فراراه . ه بودافراد شد
این هرج و مرج باعث شد تا . یت جنگ بوده، شاکی بودندکه برخاسته از وضعدسترسی به خدمات بشري 

قتل هاي خودسر، اعمال جرمی توسط افراد فرصت طلب و تخریب ملکیت ها کامالً در فضاي معافیت از 
یوناما تأیید نموده که ترس ناشی از خشونت هاي جنسیتی توسط مردان مسلح یا . مجازات صورت گیرد

  . هاي تأیید نشده عامل کلیدي فرار زنان از شهر بوده استمجرمین فرصت طلب به اساس گزارش 

پس از خروج طالبان، وضعیت کلی در شهر کندز بالفاصله به حالت عادي برگشت هر چند مدافعین حقوق 
  . بشر به ویژه زنان مایل به برگشت نبودند

جبران خساره براي یوناما گزارش هاي اولیه را دریافت نموده که بر اساس آن مقامات دولتی پرداخت 
خانواده هاي افراد ملکی را که در جریان اشغال شهر کندز متضرر شدند، آغاز نموده بود و همچنان ایاالت 

افزون بر آن، یوناما تا هنوز . متحده به قربانیان حمله بر شفاخانه دکتوران بدون سرحد غرامت پرداخت نمود
ان براي پاسخگو قرار دادن مرتکبین خشونت ها یا تخطی هیچ معلومات به دست نیآورده که در این مدت زم

ها به شمول حمله ایاالت متحده باالي شفاخانه دکتوران بدون سرحد به استثناء تعلیق وظیفه اقدام دیگري از 
   65.سوي طرفین درگیر گرفته شده باشد

                                                
وظایف آنانی که در قضیه مستقیماً ": یوناما یادآور می شود که قومندان نیرو هاي ایاالت متحده در افغانستان گفت که  65

ی تدوین این گزارش، ال ".دیبی در نظر گرفته خواهد شدأدخیل بودند به حالت تعلیق در آمده و اقدامات اداري و ت
دیبی یا حقوقی در أقومندان نیرو اي ایاالت متحده در افغانستان هیچ معلومات دیگر در مورد وضعیت اقدامات اداري، ت

 "اعالمیه در رابطه به تحقیق در مورد شفاخانه دکتوران بدون سرحد در والیت کندز"به . مورد رویداد ارائه نکرده است
که در ویبسایت ذیل قابل دسترس بوده و براي آخرین بار به  2015نوامبر  28ع، تاریخ توسط ماموریت حمایت قاط

-http://www.rs.nato.int/article/press-releases/statement-on :به آن مراجعه شده است، مراجعه شود 2016جنوري  31تاریخ 
the-kunduz-msf-hospital-investigation.html  
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گیري هاي زمینی که به نیروهاي امنیتی افغان در در اثرافراد ملکی  تلفات

  ت داده شده استنسب
زمانی . گوشم آمدصبح بود و ما صبحانه را صرف نموده بودیم که صداي یک انفجار به  8ساعت حدود "

پسر کوچکم فریاد . به بیرون نگاه کردم، مردي را دیدم که به سوي مسجد در حال دویدن بود از پنجره که
زمانیکه آنجا . یه به سوي مسجد دویدندتمام باشندگان قر. زد که پسر دیگرم اندکی قبل نزدیک مسجد بود

وي آخرین نفس هاي خود را . رسیدم، یک فرد مجروح و چند جسد را در آنجا دیدم و بعداً پسرم را یافتم
انفجار . من مات و مبهوت ماندم و حتی نمی توانستم دست به جسد وي برده و آن را انتقال بدهم. میکشید

ی گچرا آنها به قتل رسیدند؟ آنجا هیچ جن. دیگر شدت یک فرد تن و مجروحی 8مذکور باعث کشته شدن 
غضبناك بودم که این هاوان را شلیک و باعث این همه تلفات افراد ملکی  یمن باالي شخص. جریان نداشت

. ریستندگهمه می ] پسرم[خواهران و مادر وي . محل انفجار از خانه ما فقط صد متر فاصله داشت. شده بود
صحنه را تصور کنید؟ می توانید تصور کنید که چقدر سخت است زمانی که پسر خود را می توانید آن 

   "66ریه کنید؟گغرق در خون دیده و شما برایش 

شلیک هاوان توسط اردوي ملی افغان در قریه اوتاري در اثر  2015دسامبر  4پدر فرزندي که به تاریخ  -- 
  . کشته شدولسوالی سید آباد والیت وردك 

                                                
  .2015دسامبر  9مصاحبه یوناما با پدر قربانی، شهر کابل،   66
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گ در مناطق ملکی و اطراف آن شدت گرفته و نیروهاي امنیتی ملی افغان عملیات هاي ، جن2015در سال 
تصفیوي را غرض کنترول مجدد مراکز مزدحم ملکی و به منظور به عقب راندن عناصر ضد دولت روي 

بود،  این عملیات ها که توأم با استفاده متداوم سالح هاي انفجاري در مناطق مزدحم ملکی. دست گرفتند
  . باعث افزایش تلفات افراد ملکی توسط نیروهاي طرفدار حکومت در جریان درگیري هاي زمینی گردید

یري هاي زمینی را گناشی از در) مجروح 915کشته و  341(مورد تلفات افراد ملکی  1256مسئولیت یوناما 
 را نشان داده و 2014سال درصد افزایش نسبت به  40که این رقم  هنیروهاي طرفدار حکومت نسبت دادبه 
  . یري هاي زمینی را تشکیل می دهدگتلفات افراد ملکی ناشی از در درصد 30 نیز

برخاسته از  افزایش در تلفات افراد ملکی که به نیروهاي طرفدار حکومت نسبت داده شده است، اکثراً
. مزدحم ملکی می باشد استفاده سالح هاي انفجاري به شمول توپ، هاوان، راکت و بم دستی در مناطق

یري هاي مسلحانه توسط گدرصد مجموع تلفات افراد ملکی که در جریان در 85که  هیوناما مشاهده نمود
و انفجاري در جریان  67یمقنیروهاي طرفدار حکومت به وقوع پیوسته، ناشی از استفاده سالح هاي غیر مست

 60میالدي الی  2014نسبت به سال ین تاکتیک در اثر ااین امر باعث شده تا تلفات ملکی . می باشد گجن
  . درصد افزایش یابد

این یافته ها واضح می سازد که نیاز است تا دولت افغانستان اقدامات جدي و عملی را جهت کاهش تلفات 
رفته و اطمینان گاستفاده از سالح هاي انفجاري توسط نیروهاي امنیتی افغان روي دست  در نتیجهافراد ملکی 

باعث آسیب به افراد  نماید که آنعده منسوبین نیروهاي امنیتی که در زمینه بی توجه بوده یا عمداًحاصل 
  . می گیردرد قرار گملکی می شوند، مورد پی

در ذیل فقط چند مثال از تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات هاي زمینی توسط نیروهاي امنیتی افغان ارائه 
  :می شود

  ین به شمول هاوان باالي یک پوسته امنیتی گناصر ضد دولت با اسلحه سناپریل، ع 24به تاریخ
ه را با هاوان اردوي ملی پاسخ این حمل. ار والیت لغمان حمله نمودندگاردوي ملی در ولسوالی الین

 7(تن  15در یک خانه مسکونی اصابت نمود و باعث تلفات  دادند که یکی از مرمی هاي هاوان
 . شد) طفل 6مجروح به شمول  8 طفل و 4کشته به شمول 

                                                
تی مانند هاوان، راکت و بم دستی عبارت از سیستم تسلیحا فیر می شود؛ غیر مستقیم ي که به شکل پرتابی و اسلحه  67

هاوان را نمیتوان طوري هدایت کرد . ناریه است که باالي یک ساحه بدون موجودیت ساحه دید هدف شلیک می شود
قرار دهد بلکه ساحه خسارت وسیع را در بر می گیرد؛ زمانیکه در ساحه مزدحم ملکی استفاده آماج هدف را  که مشخصاً

  . شود، میزان تلفات بسیار بلند می رود
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  نوامبر، اردوي ملی افغان چندین مرمی هاوان را باالي عناصر ضد دولت در ولسوالی  16به تاریخ
باعث کشته  وغورماچ والیت فاریاب شلیک کردند که دو هاوان در یک خانه ملکی اصابت نمود 

 . پسر و مجروحیت یک خانم شد 2شدن 

گیري هاي زمینی که به عناصر ضد دولت نسبت در در نتیجهتلفات افراد ملکی 
  داده شده است

یري هاي زمینی را گدر در نتیجه) مجروح 722کشته و  293(مورد تلفات افراد ملکی  1015ئولیت یوناما مس
درصد مجموع  25 نیز و نشان دادهدرصد کاهش را  38این رقم  .ه استبه عناصر ضد دولت نسبت داد

درصد  57که  هیوناما مالحظه نمود. یري هاي زمینی را تشکیل می دهدگاسته از درتلفات افراد ملکی برخ
استفاده سالح ها و مواد  در اثریري هاي زمینی گتلفات افراد ملکی توسط عناصر ضد دولت در جریان در

  . انفجاري غیر مستقیم می باشد

  :اصر ضد دولتعملیات هاي زمینی توسط عن در نتیجهمثال هاي از تلفات افراد ملکی 

  سپتمبر، طالبان باالي چندین پوسته نیروهاي امنیتی افغان در ولسوالی چپه دره والیت  5به تاریخ
یک مرمی هاوان که توسط طالبان شلیک شده بود به یک خانه مسکونی در . کنر حمله نمودند

ر و یک نزدیکی ساختمان ولسوالی چپه دره اصابت نمود که باعث کشته شدن دو دختر، دو پس
پوسته امنیتی در  9طالبان ادعا نمودند که حمالتی را باالي . ر شدگخانم و مجروحیت دو دختر دی

عضو نیروهاي امنیتی افغان و  17رفتند که در نتیجه باعث کشته شدن گوالیت کنر روي دست 
  68.ر شان شدگتن دی 9مجروحیت 

  ي امنیتی افغان در ولسوالی سیدآباد میان طالبان و نیروها گاکتوبر در جریان جن 16به تاریخ
غزنی  –والیت وردك، یک مرمی هاوان که توسط طالبان شلیک شده بود در شاهراه کابل 

ر شد که گتن دی 9باعث کشته شدن دو فرد ملکی و مجروحیت در نتیجه؛ این حادثه . اصابت نمود
صادر نموده و ادعا کردند که طالبان اعالمیه هاي متعدد . آنان در حال سفر در این شاهراه بودند

غزنی را بسته و در حال نبرد با نیروهاي امنیتی افغان هستند؛ آنان همچنان دولت را  –شاهراه کابل 
  . ه استمنابع محلی مسئولیت این حادثه را به طالبان نسبت داد 69.مسئول این رویداد خواندند

                                                
که در ویبسایت ذیل قابل  "پوسته نظامی در شرق کشور تحت کنترول در آمد 11تن کشته و  22"طالبان  به اعالمیه  68

-http://shahamat-english.com/22 :باز شده بود، مراجعه شود 2016جنوري  16دسترس بوده و براي آخرین بار به تاریخ 
killed-11-military-posts-seized-in-countrys-eas/  

 و بوده دسترس قابل ذیل سایت ویب در که "شد باز دوباره غزنی – کابل شاهراه" تحت عنوان به اعالمیه طالبان  69
-http://shahamat-english.com/22-killed-11-military :باز شده بود، مراجعه شود 2016جنوري  16 تاریخ به بار آخرین براي

posts-seized-in-countrys-eas/  و "بستند را غزنی –مجاهدین شاهراه کابل "همچنان به اعالمیه هاي طالبان تحت عنوان 
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سبت دادن آن به درگیري هاي زمینی که منجر به تلفات افراد ملکی شده و ن
  .یک جناح مشخص درگیري ممکن نمی باشد

... نمیدانم کی باالیم شلیک کرد ... برادر، مرمی در ناحیه شکمم اصابت کرده "او برایم زنگ زد و گفت "
پس از  ".من پارچه هاي روده هاي خود را می بینم که روي موتر سایکلم افتاده... جدي است  مزخم های

چندین بار تالش کردم تا برایش زنگ بزنم ولی تلیفونش خاموش بود و هیچکس  من. آن تماس قطع شد
روز بعد من جسد وي و . نمی توانست به محل رفته و وي را انتقال دهد زیرا در منطقه جنگ جریان داشت

جسد وي براي سه روز در سرك مانده بود تا اینکه اقارب من جسد را . موتر سایکلش را در تلویزیون دیدم
یک توته کوچک نان ... زمانی که من جسدش را دیدم، تلیفون هنوز هم در دستش بود . یدا و دفن کردندپ

  "70.در دهان داشت و جسدش کامالً سوخته و سیاه شده بود

قربانی بیرون . اکتوبر در شهر کندز کشته شد 1برادر یک فرد ملکی که در جریان تبادله آتش به تاریخ  -- 
  . انواده اش آب بیاورد زیرا جریان آب در زمان اشغال شهر توسط طالبان قطع شده بودرفته بود تا براي خ

را به عناصر ضد دولت و نیروهاي ) مجروح 1362کشته و  472(مورد تلفات افراد ملکی  1834یوناما 
گیري هاي در در نتیجهدرصد مجموع تلفات افراد ملکی  44 این رقم .ه استطرفدار حکومت نسبت داد

یري هاي زمینی توسط طرفین گدرصد افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از در 85داده و را تشکیل نی زمی
در شهر کندز عامل افزایش تلفات افراد ملکی  گجن ؛اکتوبر 13سپتمبر الی  28از . یر را نشان می دهدگدر

ه آتش در روستا ها باعث در این مدت تبادل. تبادله آتش می باشد در نتیجهیري هاي زمینی گدر جریان در
درصد مجموع تلفات افراد ملکی برخاسته از  17شد که ) مجروح 482کشته و  234(مورد تلفات ملکی  716

  . تشکیل می دهد 2015یري هاي زمینی را در سال گدر

یري هاي زمینی میان عناصر ضد دولت و نیروهاي گدر در نتیجهدر ذیل چند مثال از تلفات افراد ملکی 
  :ه استار حکومت ارائه می شود که مسئولیت آن به هیچ جناح نسبت داده نشدطرفد

  یري مسلحانه در ولسوالی چغچران والیت غور میان عناصر ضد دولت و گمبر، درنوِ 24به تاریخ
 . گردیدفرد ملکی به شمول یک پسر  5که منجر به کشته شدن  هاردوي ملی و پولیس ملی رخ داد

  5به تاریخ عناصر ضد دولت باالي یک پوسته امنیتی اردوي ملی در ولسوالی موسی قعله مبر، سپت
این . ر شدگملکی و مجروحیت یک تن دی فرد 4والیت هلمند حمله نمودند که باعث کشته شدن 

                                                                                                                                            
 16 تاریخ به بار آخرین براي و بوده دسترس قابل ذیل هاي ویبسایت در بالترتیب که "شد بسته بامیان – کابل هراهشا"

  :باز شده بودند، مراجعه شود 2016جنوري 
http://shahamat-english.com/mujahideen-close-off-kabul-ghazni-highway/  
http://shahamat-english.com/kabul-bamyan-highway-blocked-off/  

  .2015اکتوبر  10مصاحبه تلیفونی یوناما با برادر یک قربانی، شهر کابل،   70
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رویداد زمانی رخ داد که این مردان تالش می کردند تا جسد یک عضو خانواده را که در اثر 
یري اتفاق افتاده گنیم ساعت قبل از در کشته شده و حادثه مربوطهده انفجار مواد منفجره تعبیه ش

  . بود، انتقال دهند

  سالح هاي منفجره در مناطق مزدحم ملکی
من در صف آخر نشسته بودم . ما در مسجد نشسته و منتظر مال امام بودیم تا خطبه روز جمعه را آغاز کند"

ر می باشند و بزرگان در صف هاي اول نماز را ادا می زیرا معموالً نوجوانان و جوانان در صف هاي آخ
زمانی که مرمی هاوان اصابت کرد، باعث کشته و زخمی شدن جوانان که در صف هاي آخر بودند، . کنند

. من اندکی دورتر از محل اصابت هاوان بودم و یک پارچه هاوان بر پشتم اصابت کرد و مجروح شدم. شد
  "71.عداً از هوش رفتمداخل مسجد پر از خون بود و ب

اکتوبر از اثر اصابت هاوان بر یک مسجد در ولسوالی اچین  30ساله که به تاریخ  12یک پسر بچه  -- 
پسر  5فرد ملکی به شمول  8پسر و مجروحیت  5این رویداد باعث کشته شدن . رهار مجروح شدگوالیت نن

جویان داعش بر مسجد گمنیتی افغان و جنیري هاي زمینی میان نیرو هاي اگمرمی هاوان در جریان در. شد
  . اصابت کرد

دسمبر  31جنوري الی  1یري هاي زمینی که از گدر در نتیجهمورد تلفات افراد ملکی  4137از مجموع 
 1364کشته و  417(ملکی افراد مورد تلفات  1781که  ه، یوناما مالحظه نمودگردیده استثبت  2015

سالح هاي انفجاري توسط طرفین  يرگان، راکت، بم دستی و انواع دیهاو ي برخاسته از استفاده) مجروح
 باعث مسالح هاي غیر مستقیم در مناطق مزدحاز که استفاده  هیوناما مواردي را ثبت نمود. یر می باشدگدر

یر گسرمنشی ملل متحد از طرفین در. باالي افراد ملکی شده است انسانیبدون تفکیک و شدید  تاثیرات
  72.در مناطق مزدحم را متوقف سازند باالتا استفاده از سالح هاي داراي میزان تلفات  خواسته است

اه مسئولیت حمالتی را که طی آن افراد گروهاي ضد دولت به شمول طالبان هیچگنیروهاي امنیتی افغان و 
رفتند و گنرفته یا توسط حمالت بدون تفکیک متضرر شده باشند، به عهده گمورد هدف قرار  ملکی مستقیماً

تلفات ملکی از اثر  وبه منظور کاهش خسارات  و احتیاطی یرانهگپیش در اتخاذ اقدامات مناسبِهم چنان 
  . ندناکام بوده ا ؛سالح انفجاري یا شلیک غیر مستقیم ي استفاده

  : دردگسالح انفجاري در مناطق مزدحم ملکی ارائه می  در نتیجهدر ذیل فقط دو مثال از تلفات افراد ملکی 

                                                
  2015نوامبر  1مصاحبه یوناما با قربانی، شفاخانه ننگرهار،   71
سرمنشی ملل متحد در مورد محافظت افراد ملکی در درگیري هاي مسلحانه مراجعه  S/2012/376به گزارش شماره   72

  . شود
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  رفتند که گست، عناصر ضد دولت بر سر راه یک کاروان اردوي ملی زمانی کمین گآ 30به تاریخ
و یوسف خیل ولسوالی سیدآباد والیت وردك  کروخیلقطار مذکور در حال عبور از قریه هاي 

که باعث کشته شدن  هیري، دو مرمی هاوان در یک خانه مسکونی اصابت نمودگدر جریاندر . بود
 . خانم شد 7پسر، دو دختر و  6ر به شمول گفرد ملکی دی 16 شدنر و مجروح یک دخت

  اکتوبر، اردوي ملی افغان یک مرمی هاوان را در مرکز ولسوالی مارجه والیت هلمند  13به تاریخ
روهی از عناصر ضد دولت در نزدیکی یک خانه مسکونی شلیک کردند که در نتیجه گباالي یک 

  .شده و به خانه نیز خسارات وارد شدطفل مجروح  6خانم و  5
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  عناصر ضد دولت .3
هنوز هم مسئولیت اکثر تلفات و خسارات ناشی از منازعات مسلحانه را بر افراد ملکی  73عناصر ضد دولت

جنوري  1از . می باشند 2015مجموع تلفات افراد ملکی در سال  درصد 62عامل به عهده داشته طوري که 
ناشی از حمالت ) مجروح 4544کشته و  2315(مورد تلفات افراد ملکی  6859یوناما ، 2015دسامبر  31الی 

رفته است که این رقم گصورت  74عناصر ضد دولتگروهاي که توسط تمام  هو عملیات هاي را ثبت نمود
  . را نشان می دهد 2014درصد کاهش نسبت به سال  10

  : ونه ذیل نسبت می دهدگیوناما مسئولیت را به 

افراد ملکی ناشی از رویداد هاي که طالبان به صورت علنی مسئولیت آن را به  تلفات
  1490  .رفتندگعهده 

محلی مسئولیت آن را به قومندانان  بعتلفات افراد ملکی ناشی از رویداد هاي که منا
  2549  .اً ادعاي مسئولیت نکردندمربوط به طالبان نسبت دادند ولی طالبان علن

ناشی از رویداد هاي که داعش به صورت علنی مسئولیت آن را به تلفات افراد ملکی 
  18  .رفتندگعهده 

تلفات افراد ملکی ناشی از رویداد هاي که منابع محلی مسئولیت آن را به قومندانان 
  64  .ادعاي مسئولیت نکردند مربوط به داعش نسبت دادند ولی داعش علناً

ولی هیچ جناح مسئولیت  هسبت داده شدروهاي ضد دولت نگتلفات افراد ملکی که به 
ه روه مشخص ممکن نبودگنسبت دادن مسئولیت به یک نیز رفته و گآن را به عهده ن

  75.است
2738  

عناصر ضد دولت نسبت مجموع تلفات افراد ملکی که مسئولیت آن به 
  6859  . داده شده است

                                                
و سهیم بوده  دولتعلیه مسلحانه  یهايمی شود که در درگیر یعناصر ضد دولت شامل تمام افراد و گروه هاي مسلح  73

این . باشد جنگ می نیروهاي نظامی بین المللی درگیردر مقابل یا همراه با مخالفین دولت علیه حکومت افغانستان و یا 
و همچنان افراد و گروه هاي مسلح سازمان یافته غیر دولتی می گردد که در  "طالبان"عناصر شامل افراد تحت نام 

ازبکستان،  اسالمیز جناح مختلف به شمول شبکه حقانی، حزب اسالمی، جنبش درگیري ها مستقیماً دخیل هستند و ا
اتحایه جهاد اسالمی، لشکر طیبه، جیش محمد، گروه هاي تحت نام داعش یا سایر ملیشه ها و گروهاي می باشند که 

در فعالیت هاي مسلحانه که مستقیماً  یبه شمول گروه هاي مسلح، البته ال می کنندنباهداف ایدیولوژیکی یا اقتصادي را د
  . جنگ می کنند ؛به نمایندگی از یکی از طرفین درگیر

را به تمام گروه هاي ) مجروح 4966کشته و  2677(مورد تلفات افراد ملکی  7643، یوناما مسئولیت 2014در سال   74
  . ه استعناصر ضد دولت نسبت داد

شبکه حقانی، حزب  :ه استکی را به گروهاي ذیل نسبت دادمورد تلفات افراد مل 10یوناما کمتر از  2015در سال   75
  .اسالمی، و تحریک طالبان پاکستان
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  د ملکی می شوندتاکتیک ها و انواع رویداد هاي که منجر به آسیب بیشترِ افرا

همانا مواد منفجره تعبیه شده  هرفت توسط عناصر ضد دولت به کار 2015خطرناکترین تاکتیک که در سال 
به تعقیب آن حمالت انتحاري و  .گردیده استمجموع تلفات افراد ملکی  درصد 35که باعث  ه استبود

که مسئولیت آن به عناصر ضد دولت  درصد مجموع تلفات افراد ملکی شده 27پیچیده می باشد که منجر به 
قتل هاي هدفمند توسط عناصر ضد دولت به شمول استفاده از مواد منفجره تعبیه شده . ه استنسبت داده شد

تلفات افراد ملکی توسط عناصر ضد دولت بوده طوریکه باعث  قويِ به هدف چنین حمالت سومین عامل
ي زمینی که تلفات ملکی ناشی از آن تنها به عناصر ضد یري هاگدر. درصد تلفات افراد ملکی شده است 21

چنانچه که این  هتلفات افراد ملکی توسط عناصر ضد دولت بود قويِ چهارمین عامل هدولت نسبت داده شد
دو درصد باقیمانده تلفات افراد ملکی برخاسته از .  ردیدگدرصد مجموع تلفات ملکی  15تاکتیک باعث 

د هاي عدلی و قضائی موازي و مجروحیت هاي فزیکی که در جریان تهدید، اختطاف، مجازات توسط نها
   76.، می باشدهردیدگارعاب و آزار و اذیت باالي افراد ملکی وارد 

                                                
تهدید، ارعاب و آزار و اذیت کتگوري است که یوناما براي ثبت موارد تهدید یا ضرر، ارعاب و آزار و اذیت به کار   76

می ي ملکی توسط یکی از طرفین درگیري منجر به نقض حقوق بشري یا بدرفتاري علیه افراد این تاکتیک می برند که
این کتگوري شامل وضع محدودیت هاي غیر قانونی در گشت و گزار یا منع آزادي بیان و محرومیت غیر قانونی از . شود

کتگوري هذا همچنان در برگیرنده خشونت هاي فزیکی به هدف تهدید، ارعاب یا آزار و اذیت افراد . می گردد ملکیت
ات، انتقام یا سایر انواع ضرب و شتم عمدي می گردد که مقصد آن تهدید، ایجاد رعب یا آزار افراد ملکی مانند مجاز

  .  ملکی باشد
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مواد منفجره تعبیه شده، حمالت (ونه مشخص، شیوه هاي مختلف استفاده از مواد منفجره تعبیه شده گبه 
توسط عناصر ضد دولت ) با استفاده از مواد منفجره تعبیه شدهقتل هاي هدفمند نیز و  77انتحاري و پیچیده

شده  2015دسامبر  31جنوري الی  1از ) مجروح 3412کشته و  1108(مورد تلفات افراد ملکی  4520باعث 
، مجموع 2015سال  در. درصد تلفات افراد ملکی توسط عناصر ضد دولت را تشکیل می دهد  66که 

در منازعات  مجموع تلفات افراد ملکی درصد 41منفجره تعبیه شده باعث مواد  تاکتیک هاي مربوط به
  . شده است مسلحانه

  
  مواد منفجره تعبیه شده

یري هاي گیوناما در مورد محافظت افراد ملکی در در 2015زارش شش ماه نخست گکه در  يپس از آمار
ه ناشی از مواد منفجره تعبیه شده ثبت کرد مسلحانه ثبت شد، یوناما سیر نزولی را در میزان تلفات افراد ملکی

) مجروح 1655کشته و  713(مورد تلفات افراد ملکی  2368، یوناما 2015دسامبر  31جنوري الی  1از . است
در مجموع تلفات افراد ملکی برخاسته از  78درصد کاهش 20که  همواد منفجره تعبیه شده را ثبت کرد در اثر

                                                
مانند مواد منفجره (نزد یوناما عبارت از حمله عمدي و سازمان یافته است که شامل مواد انتحاري  "حمله پیچیده"  77

مثالً هاوان و (یشتر از یک حمله کننده یا بیش از یک نوع مواد منفجره بوده و ب) تعبیه شده در بدن یا واسطه نقلیه و بدن
هر سه عنصر باید موجود باشد تا بتوان آن حمله را حمله پیچیده . در آن دخیل باشد) مواد منفجره تعبیه شده در بدن

  . نامید
اد منفجره تعبیه شده در حمالت پیچیده که این ارقام شامل تلفات افراد ملکی ناشی از استفاده مو هیوناما مالحظه نمود  78

فمند نمی باشد زیرا این نوع حمالت با توجه به ماهیت دو حمالت انتحاري یا مواد منفجره تعبیه شده براي قتل هاي ه
در آنها استفاده  مواد منفجره تعبیه شدهلذا، اگر تمام تاکتیک هاي که . شان به عنوان تاکتیک هاي جداگانه ثبت شده اند
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علی الرغم آن، مواد منفجره تعبیه شده  79.را نشان می دهد 2014به سال مواد منفجره تعبیه شده نسبت 
شده و  محسوبعناصر ضد دولت  در میان تاکتیک هاي منسوب بهترین عامل تلفات افراد ملکی گبزر

ناشی از تمام تاکتیک هاي تلفات افراد ملکی درصد  22یا به عبارت دیگر تشکیل دهنده  قوي دومین عامل
  . م طرفهاي درگیر تلقی می گرددمنسوب به تما

به این معنی نیست  یوناما مالحظه نموده که کاهش تلفات افراد ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده الزاماً
کاهش تلفات افراد ملکی ناشی از . که عناصر ضد دولت استفاده مواد منفجره تعبیه شده را کمتر ساخته اند

یري توسط عناصر ضد دولت و همچنان گدلیل بهتر شدن مهارت هاي هدف  به مواد منفجره تعبیه شده قسماً
  . هاي نیروهاي امنیتی افغان در کشف و خنثی سازي چنین مواد می باشد ییبیشتر شدن توانا

که پس از آن  هه شده بودداد انفجار هاي مواد منفجره تعبی، والیت کندهار شاهد بیشترین تع2015در سال 
  . رهار و غزنی قرار دارندگننوالیت هاي هلمند، 

 

                                                                                                                                            
درصد تلفات افراد ملکی در سال  41باعث  را مد نظر بگیریم، گفته میتوانیم که مواد انفجاري تعبیه شده در مجموع شده

   .شود مراجعه قبلی بخش به –شده است  2015
ناشی از مواد منفجره تعبیه شده را ) مجروح 2029کشته و  925(مورد تلفات افراد ملکی  2954، یوناما 2014در سال   79

   .ه استکردثبت 
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یوناما در جریان تثبیت رویدادهاي انفجار مواد منفجره تعبیه شده که منجر به تلفات افراد ملکی شده است، 
به شمول متخصصین مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده و خنثی سازي  80با نهادهاي امنیتی افغان و بین المللی
یت و کشور مشورت نموده تا نوعیت مواد منفجره تعبیه شده به منظور مواد منفلقه در سطح ولسوالی، وال

به شمول مواد منفجره تعبیه شده که توسط قربانی فعال می شود، مواد منفجره تعبیه شده کنترول از  81انفجار
در افغانستان معمول ترین نوع مواد . را تشخیص نماید 82راه دور و مواد منفجره تعبیه شده در بدن انسان

هر چند  83.منفجره تعبیه شده که توسط قربانی فعال می شود، مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري می باشد
یوناما مواد منفجره تعبیه شده نوع مقناطیسی را به گونه جداگانه ثبت می کند، این نوع مواد منفجره از لحاظ 

براي تعریف هر نوع مواد . ی گرددتاکتیکی شامل کتگوري مواد منفجره تعبیه شده کنترول از راه دور م
  . مراجعه شود "اصطالحات"منفجره تعبیه به بخش 

                                                
والیت  .نیز مالقات نموده است ، یوناما با رئیس مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده در شهر کابلبه اضافه سایر جلسات  80

  .2015جون  4کابل، 
مواد منفجره تعبیه شده از طریق سیستم فعال سازي مشخص فعال میگردد که این سیستم ممکن فشاري، فعال سازي   81

به مسئول بخش مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده، مرکز . مبایل یا مخابره یا وقت معین، و یا سیم دار باشداز طریق تلیفون 
که در ویب سایت ذیل قابل  2011ی، آگاهی در مورد اساسات مواد منفجره تعبیه شده، سپتامبر ملک –مشترك نظامی 

 :جعه شده بود، مراجعه شودبه آن مرا 2014جون  8دسترس است و براي آخرین بار به تاریخ 
https://www.cimicweb.org/CounterIED/20110912_C-

IED_Topical_Report_Introduction_to_IEDs%20-%20draft%20final%5B1%5D.pdf   
  .مراجعه شود "اصطالحات"براي تعریف و توضیحات در مورد انواع مواد منفجره تعبیه شده به بخش   82
مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري اساساً بم هاي اند که توسط قربانی فعال می شوند و زمانی منفجر می شوند که   83

به همین ترتیب، مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري سالح بدون تفکیک و . یک شخص یا واسطه نقلیه از روي آن بگذرد
مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري در افغانستان زمانی منفجر می شوند که شخص یا واسطه نقلیه از . غیرقانونی می باشد

بوده که بیش از دو برابر ) د می شوندکه اکثراً در خانه تولی(کیلوگرام مواد منفجره  25-20باالي آن بگذرد و حاوي تقریباً 
ضد تانک به کار می رود ولی حساسیت انفجار آن به اندازه ماین ضد پرسونل معمولی است که براي یک ماین  يمواد

این بدان معنی است که مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري به عنوان یک ماین ضد پرسونل بسیار قوي عمل . می باشد
و قابلیت ) در افغانستان که عضو کنوانسیون منع ماین هاي ضد پرسونل است، غیر قانونی می باشد که حد اقل(می کند 

زمانیکه افراد ملکی یا وسایط نقلیه غیر زرهی که . تخریب و وارد کردن خسارات زیان بار به افراد و وسایط نقلیه را دارد
نوع فشاري قرار می گیرند، شانس بسیار اندك براي زنده هیچ نوع وسیله دفاعی ندارند، باالي مواد منفجره تعبیه شده 

یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات  2015گزارش شش ماه نخست سال  47به صفحه . ماندن دارند
   .مسلحانه مراجعه شود
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  مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري

قتی خود به سوي خانه در قریه ما سفر می کردیم تا ؤم محل بودوباش ساله ام از  15آن روز من و پسر "
. باعث شده بود تا خانواده ما از خانه مهاجر شوند ناامنی قبالً. بگیریمیک اندازه لباس و مواد غذائی با خود 

ما همه کاالهاي مورد نیاز را باالي یک کراچی بار کردیم و به مجردیکه پسرم پا از دروازه خانه بیرون 
زمانیکه چند دقیقه قبل از . گذاشت، مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري منفجر شد و پسرم را مجروح ساخت

یم، هیچ اتفاقی رخ نداد ولی هنگامیکه خارج شدیم شاید به دلیل اینکه کراچی پر از بار انفجار ما داخل شد
ما هیچ چیزي براي . نمیدانم چرا ما باید رنج بکشیم. بود و وزن کراچی باعث انفجار مواد منفجره شد

  . خوردن نداریم، هر کدام ما فقط یک جوره لباس داریم و هیچ جاي براي زندگی نداریم

از اثر مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري در ولسوالی  2015اکتوبر  29ساله که به تاریخ  15ر یک پسر پد -- 
  84.موسی قلعه والیت هلمند مجروح شد

از افزایش تلفات یوناما هر چند تلفات افراد ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده در کل کاهش یافته است، 
نگران  شدیداً 2015در سال  85د منفجره تعبیه شده نوع فشاري و غیرقانونیافراد ملکی ناشی از استفاده موا

                                                
   .2015نوامبر  1یوناما، شهر کندهار،  یمصاحبه تلیفون  84
مورد منع استفاده، ذخیره، تولید و انتقال ماین ضد پرسونل و تخریب آنها در  1997افغانستان کنوانسیون سال   85

این میثاق استفاده از ماین ضد پرسونل که در کارخانه ها تولید . را امضا کرده است) کنوانسیون اوتاوا یا میثاق منع ماین(
د منفجره تعبیه شده نوع فشاري را می شود و همچنان مواد منفجره تعبیه شده که توسط قربانی فعال می شود مانند موا

در کنوانسیون متذکره شامل آن مواد منفجره تعبیه شده می گردد که در تحت یا روي  "ماین"تعریف . منع قرار داده است
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این سالحِ بدون تفکیک طوري . مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري توسط قربانی فعال می شود 86.است
. تنظیم شده که زمانی منفجر می شود که شخص یا واسطه نقلیه باالي آن قرار گرفته و آن را فعال سازد

ناشی از استفاده چنین مواد توسط عناصر ) مجروح 592کشته و  459(مورد تلفات افراد ملکی  1051یوناما 
  . را نشان می دهد 2014درصد افزایش نسبت به سال  35که  هضد دولت را ثبت نمود

ین افزایش تلفات افراد ملکی برخاسته از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري در نتیجه استفاده روز افزون چن
یري از پیشروي نیرو هاي گمواد توسط عناصر ضد دولت به عنوان سپر دفاعی جهت کند ساختن یا جلو

انفجار مواد  يیوناما موارد متعدد. یري هاي زمینی می باشدگقبل، در جریان و بعد از در ؛امنیتی افغان
هاي عمومی و سایر مناطق ملکی، پیاده رو ها، جاده  ،منفجره تعبیه شده نوع فشاري را در ساحات زراعتی

این نوع مواد منفجره تعبیه شده زمانی  87.ه استعامه که افراد ملکی در آن عبور و مرور دارند، ثبت کرد
ی روزمره و سفر به قریه جات گذراندان زندگباعث کشته و مجروحیت افراد ملکی شدند که آنان در حال 

غیرقانونی  88منفجره تعبیه شده نوع فشاري در افغانستانچنین استفاده از مواد . و چراندن مواشی شان بودند
 حقوقثیرات چنین مواد طوري که أزیرا ت .بشردوستانه بین المللی محسوب شود حقوقبوده و ممکن نقض 

  . بشردوستانه بین المللی تقاضا می کند، محدود نیست

تعبیه شده نوع فشاري ارائه می  در ذیل مثال هاي از تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار هاي مواد منفجره
  : رددگ

  نوامبر، یک موترسایکل که چهار تن باالي آن سوار بودند، در ولسوالی مارجه والیت  20به تاریخ
این انفجار باعث کشته شدن دو جوان . هلمند با مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري برخورد کرد

 . و مجروحیت دو طفل شد) خانم و شوهر(ملکی 

                                                                                                                                            
زمین یا سایر سطوح هموار جاسازي می شود و زمانی منفجر می شود که شخص یا واسطه نقلیه به آن تماس نماید، در 

  . یا در حوالی آن ساحه قرار بگیرد آنجا قدم بگذارد
که  هرا ثبت نمود) مجروح 358کشته و  417(مورد تلفات افراد ملکی  775، یوناما 2014دسامبر   31جنوري الی  1از   86
را نشان می  2013درصد افزایش نسبت به تلفات افراد ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري در سال  39

   .مراجعه شود) 2014سال (گزارش ساالنه یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه  48 به صفحه. دهد
عناصر ضد دولت مواد منفجره تعبیه شده به ویژه موادي که مجهز با سیستم فعال سازي فشاري است را در محالت   87

کردند که باعث کشته و مجروح شدن افراد وهاي کوچک و جاده هاي بزرگ جاسازي عبور و مرور به شمول پیاده ر
  . گردیدملکی که پیاده، سوار بر بایسکل، موتر یا بس بودند، 

در مورد منع استفاده، ذخیره، تولید و انتقال ماین ضد پرسونل و تخریب آنها  1997افغانستان کنوانسیون سال   88
میثاق استفاده از ماین ضد پرسونل که در کارخانه ها تولید این . را امضا کرده است) کنوانسیون اوتاوا یا میثاق منع ماین(

می شود و همچنان مواد منفجره تعبیه شده که توسط قربانی فعال می شود مانند مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاري را 
تحت یا روي  در کنوانسیون متذکره شامل آن مواد منفجره تعبیه شده می گردد که در "ماین"تعریف . منع قرار داده است

زمین یا سایر سطوح هموار جاسازي می شود و زمانی منفجر می شود که شخص یا واسطه نقلیه به آن تماس نماید، در 
  .آنجا قدم بگذارد یا در حوالی آن ساحه قرار بگیرد
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 غیرنظامی عضو یک خانواده سوار بر  5جوالي، در ولسوالی سیدآباد والیت وردك،  16اریخ به ت
یک موتر در حال بازگشت به خانه بودند که روي یک بمب جاسازي شده از نوع فشاري قرار 

  .   تن دیگر زخمی شدند 3تن کشته و  2گرفتند و در نتیجه 

  ر نوع کنترول از راه دو تعبیه شده انفجاريمواد 
ناگهان متوجه یک بشکه در برابر دوکانم شدم، . صبح در حال بازکردن دوکان خود بودم 6حوالی ساعت 

یک پسر با برادرش که در حال رفتن به محل کارشان در یک نانوایی بودند، . اما توجهی به آن نکردم
جا تکان داد، ناگهان  به محضی که یکی از آنها بشکه را از. ایستادند و آن بشکه را خوب بررسی نمودند

. انفجار آن بشکه باعث مرگ پسرك و جراحت جدي به تمام قسمت هاي بدن برادرش گردید. منفجر شد
این . من با چند تن دیگر به سوي آن دو پسر شتافتیم و فرد زخمی را به شفاخانه والیتی فراه انتقال دادیم

  89.ردم محل گردیدرویداد باعث ناراحتی من و ایجاد ترس و وحشت در میان م

رویداد انفجار یک بمب تعبیه شده کنترول از راه دور در شهر فراه والیت فراه شاهد صحبت هاي یک   -- 
    .این انفجار باعث مرگ یک پسر و زخمی شدن یک تن دیگر گردید. 2015اپریل  5به تاریخ 

مواد از اثر ) زخمی 619ه و کشت 144(مورد تلفات ملکی  763دسمبر توانسته  31جنوري تا  1یوناما از 
درصد  30میالدي  90 2014این رقم در مقایسه با سال. کنترول از راه دور را ثبت نماید انفجاري تعبیه شده

درصد  32به رغم کاهش قابل مالحظه، مواد انفجاري تعبیه شده کنترول از راه دور . کاهش را نشان می دهد
را تشکیل می  2015درصد کل تلفات ملکی در سال  7ده و تلفات ملکی ناشی از مواد انفجاري تعبیه ش

    91.دهد

بمب هاي تعبیه شده کنترول از راه دور در واقع بمب هاي انفجاري هدایت شونده اند که به شخص انفجار 
استفاده دوامدار از این گونه بمب ها در مناطق . دهنده امکان می دهد تا در زمان مورد نظر آن را انفجار دهد

بنابراین، از استفاده این گونه مواد . حم ملکی باعث خطر جدي براي افراد و اهداف ملکی می گرددمزد
براي جلوگیري  92منفجره جلوگیري شود تا با پیروي از حقوق بشردوستانه بین المللی هرگونه اقدامات الزم

                                                
  .2015اپریل  12، راهفدر والیت  مصاحبه یوناما با یک شاهد  89
ناشی از مواد انفجاري تعبیه شده کنترول ) زخمی 858کشته و  233(ات ملکی مورد تلف 1091، یوناما 2014در سال   90

  .از راه دور را ثبت نموده است
مواد انفجاري تعبیه شده با کنترول از راه دور به عنوان یک روش جهت کشتار هدفمند منجمله در مواردي که شخص   91

: قتل عمد آمده استناشی از بخش جنایات جنگی  مورد هدف یک فرد ملکی بوده استفاده می شود و این موضوع در
  .   کشتار هدفمند افراد ملکی در بخش هاي بعدي

در انجام هرگونه عملیات نظامی باید . عرفی کمیته بین المللی صلیب سرخ مراجعه شود حقوقمطالعه  15به بخش   92
باید هرگونه احتیاط . ظامی تفکیک شوددقت الزم و همیشگی صورت گیرد تا جمعیت ملکی، افراد ملکی و اهداف غیر ن
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د و در ضمن از به کمترین حد کاهش یاب "خسارات جانبی"آن صورت گیرد و یا در زمان عملیات ها 
  . حمالتی که باعث تلفات نامتناسب به افراد ملکی می گردد، نیز خود داري شود

  : چند نمونه از تلفات افراد ملکی از اثر حمالت توسط مواد انفجاري تعبیه شده کنترول از راه دور

  شهر جنوري، عناصر ضد دولت با هدف گرفتن موتر شخصی فرمانده پولیس مردمی در  29به تاریخ
این انفجار باعث . مهترالم والیت لغمان یک بمب تعبیه شده ي کنترول از راه دور را منفجر ساختند

 . مرگ سه فرد ملکی بشمول یک پسر و زخمی شدن یک مرد گردید

  جوالي، عناصر ضد دولت مواد انفجاري تعبیه شده در یک موتر سایکل را با هدف  15به تاریخ
فرد  23در اثر این انفجار . در شهر میمنه والیت فاریاب منفجر نمودند قراردادن موتر پولیس محلی

 . ملکی بشمول یک پسر و یک دختر زخمی شدند

  مواد انفجاري تعبیه شده مقناطیسی 
دیروز صبح موترم را برداشتم و به سمت شفاخانه رفتم تا مسافر کشی نمایم که ناگهان انفجار صورت  "

شب قبل اش، موترم را . ی به هوش آمدم خود را در همان شفاخانه یافتموقت. گرفت و من بی هوش شدم
در زمان . مقابل خانه پارك نموده بودم و  اصالً متوجه نشدم که کسی شب چیزي را به آن چسپانده باشد

 هنوز از درد آن انفجار. نفهمیدم چگونه اتفاق افتاد و من اصالً با کسی مشکل نداشتم. انفجار من تنها بودم
   93.رنج میبرم

صحبت هاي قربانی یک انفجار توسط مواد انفجاري تعبیه شده مغناطیسی که با هدف پولیس محلی در   -- 
تن  9فرد ملکی و زخمی شدن  2این انفجار باعث مرگ . جوالي منفجر گردیده بود 29شهر کندز به تاریخ 

    .پسر گردید 2دیگر بشمول 

در اثر مواد انفجاري تعبیه شده مغناطیسی را در سال ) زخمی 143ته و کش 14(مورد تلفات ملکی  157یوناما 
در . نشان می دهد 94میالدي 2014درصد کاهش را در مقایسه با همین دوره سال  35ثبت نموده که  2015

اکثر این رویداد ها، این عناصر ضد دولت می باشند که مواد انفجاري تعبیه شده مغناطیسی را به موتر 
منیتی افغان نصب می کنند، بنابر این یوناما به شکل دوام دار تلفات افراد ملکی ناشی از این نیروهاي ا

  . حمالت را ثبت می نماید

                                                                                                                                            
ممکن صورت گیرد تا از هرگونه تلفات احتمالی، مرگ یا حراجت افراد ملکی و یا خسارات به اهداف ملکی جلوگیري 

  .شود یا به کمترین حد کاهش یابد
  .2015جوالي  30، شهر کندز، قربانیمصاحبه یوناما با یک   93
از اثر مواد تعبیه شده مغناطیسی را ثبت نموده ) زخمی 221کشته و 20(لفات ملکی مورد ت 241، یوناما 2014در سال   94

  .است
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  : چند نمونه از تلفات ملکی از اثر حمالت توسط مواد انفجاري تعبیه شده مغناطیسی

  یکی مرکز جلب و سپتمبر، عناصر ضد دولت یک بمب تعبیه شده مغناطیسی را در نزد 20به تاریخ
 34این انفجار باعث زخمی شدن . جذب اردوي ملی در شهر اسد آباد والیت کنر منفجر نمودند

 . کودك گردید 4فرد ملکی بشمول 

  اکتوبر، عناصر ضد دولت یک بمب تعبیه شده را به یک موتر کروال نصب نموده و  15به تاریخ
این انفجار باعث مرگ . ابل انفجار دادندآن را در مقابل یک مغازه تلفن موبایل فروشی در ک

  . تن دیگر گردید 6یک فرد ملکی و زخمی شدن 

مواد انفجاری کنترول از 
را دور

٣٢
مواد انفجاری نوع 

فشاری

۴۴

مواد انفجاری مقناطیسی
٧%

مواد انفجاری تعبیه شده 
)غیر انتحاری(در موتر 

۴%

سایر
٨%

نامعلوم
۵%

مرگ و مجروحیت افراد ملکی از اثر تاکتیک هاي فرعی مواد انفجاري تعبیه 
شده

2015از جنوري تا دسمبر  
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          95حمالت انتحاري و پیچیده

خیلی ها به سمت مسجد . عصر بود و من در مغازه خود بودم که ناگهان انفجار رخ داد 7حوالی ساعت "
مسجد در محلی قرار دارد که پولیس ملی اغلب موتر هاي . ند و من نیز به آنجا رفتمامام باره با عجله شتافت

در میان موتر هاي تخریب . خود را آنجا پارك می کنند و بیشتر شبیه یک پوسته تالشی پولیس می باشد
. ودشده پولیس ملی چندین زن، مرد و پرسونل پولیس را دیدم و سراسر منطقه را دود سفیدي فرا گرفته ب

با خود گفتم، چرا موترسایکل سوار خود را منفجر . خونِ جاري در زمین باعث ناراحتی شدید من شد
ساخت و این همه انسان بی گناه را کشت؟ اما آنجا چیزي نبود تا کاري بتوانم و آنها را از آنجا بیرون 

  96.ل دادندیک موتر پولیس و دو موتر شخصی، قربانیان زخمی را به شفاخانه انتقا. بکشم

این انفجار . جوالي 5گفته هاي شاهد یک حمله انتحاري بر پولیس ملی در شهر کندهار به تاریخ  -- 
  . تن دیگر گردیده بود 22فرد ملکی و زخمی شدن  5انتحاري باعث مرگ 

گردیده و با ایجاد  2015حمالت پیچیده و حمالت انتحاري باعث تلفات سنگینی بر جمعیت ملکی در سال 
درصد افزایش را در شمار قربانیان در مقایسه با  16) زخمی 1532کشته و  308(مورد تلفات ملکی  1840
 41حمله پیچیده و حمله انتحاري ثبت شده، طالبان مسئولیت  97مورد 74از میان . نشان می دهد 2014سال 

 14شده و این ) زخمی 596کشته و  110(مورت تلفات ملکی  706مورد آن را به عهده گرفتند که باعث 
    98.درصد کاهش در میزان حمالت پیچیده و انتحاري توسط طالبان را نشان می دهد

حمالت انتحاري و پیچیده باعث صدمات سنگین بخصوص در مناطق شهري و عمدتاً در شهر هاي کابل، 
اعث تلفات دو حمله انتحاري در شهر کابل ب 2015اگست  7به تاریخ . لشکرگاه و جالل آباد گردیده است

گردید و این حمله از زمان آغاز ثبت منظم تلفات ملکی در سال ) زخمی 313کشته و  42(فرد ملکی  355
در یکی از این دو . توسط یوناما، باالترین رقم قتل و جرحِ افراد ملکی را در یک روز نشان می دهد 2009

 15د کابل منفجر ساخت که باعث مرگ حمله، فرد انتحاري موتر مملو از بمب خویش را در منطقه شاه شهی
طالبان با انتشار یک اعالمیه در سایت انترنتی خویش، . تن دیگر گردید 283فرد ملکی و زخمی شدن 

  . مسئولیت حمله در ساحه شاه شهید را با صراحت رد نمودند
                                                

در تعریف یوناما از حمالت پیچیده به آن گونه حمله عمدي و هماهنگ شده گفته می شود که شامل نوعی از حمله   95
 که حمله کننده بیشتر از یک نفر باشد در صورتیو نیز باشد ) یعنی مواد انفجاري تعبیه شده در بدن یا در موتر(انتحاري 

تمامی این سه عنصر باید در یک حمله ). یعنی مواد انفجاري تعبیه شده در بدن و هاوان(یا بیشتر از یک نوع وسیله باشد 
  . موجود باشد تا بتوان آن را حمله پیچده نامید

  .2015جوالي  5مصاحبه یوناما با یک شاهد، شهر کندهار،   96
  .تنها شامل حمالتی می شود که به مرگ و جراحت افراد ملکی منجر گردیده است حمله 74  97
مورد تلفات ملکی  817حمله پیچیده و انتحاري را به عهده گرفتند که منجر به  56، طالبان مسئولیت 2014در سال   98
  .گردیده است) زخمی 645کشته و  172(
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از مواد حمالت انجام شده در میان جمعیت ملکی و همچنین حمالت انتحاري بدون تفکیک با استفاده 
بشردوستانه بین المللی بوده که طرف هاي درگیر در جنگ  حقوقانفجاري تعبیه شده به معنی نقض جدي 

در ضمن حقوق بشر . افغانستان ملزم به رعایت آن می باشند و نقض آن جرایم جنگی شمرده می شود
راد ملکی و یا صدمه به افراد دوستانه بین المللی هرگونه حمالتی را که می تواند باعث تلفات احتمالی به اف

یا اهداف ملکی و یا هر دوي آن در حدي گردد که نسبت به هدف مشخص و یا سود پیش بینی شده نظامی 
  99.بیشتر باشد، منع قرار داده است

  : چند نمونه از حمالت انتحاري که باعث تلفات افراد ملکی گردیده است

  انفجاري جاسازي شده در موتر خود را در برابر یک بمبگذار انتحاري موادجوالي،  12به تاریخ 
یک پوسته نیروهاي محافظتی خوست در نزدیکی یک بازار در بیرون از کمپ چپمن در روستاي 

فرد ملکی  28این حمله باعث مرگ . منفجر ساختکاروان سراي ولسوالی متون والیت خوست 
ث تلفات سنگینی بر اموال تن دیگر و همچنین باع 9کودك و زخمی شدن  12زن و  3بشمول 

 12عضو نیروهاي محافظتی والیت خوست و زخمی شدن  6این حمله باعث مرگ . مردم گردید
 . تن دیگر آنها نیز گردید

  در یک بمبگذار انتحاري طالب مواد انفجاري جاسازي شده در موتر خود را  دسمبر، 28به تاریخ
 32فرد ملکی و زخمی شدن  1باعث مرگ  نزدیکی چهاراهی میدان هوایی کابل منفجر ساخت که

طالبان با پذیرفتن مسئولیت این حمله در سایت . کودك گردید 19زن و  2تن دیگر بشمول 
   100.شده اند "مرگ و جراحت شمار زیادي از اشغالگران خارجی"خویش ادعا نمودند که باعث 

                                                
، )2005کامبریج ,CU P/ICRC(بک  -هینکارتس و لویس دوسوالد ، قواعد، جان ماري1عرفی بین المللی، جلد حقوق  99
  .مطالعه کمیته بین المللی صلیب سرخ، تناسب در حمالت{

به  2015دسمبر  28 دردر اعالمیه طالبان  "مزدور در حمله شهادت طلبانه کابل کشته شدند 3خارجی،  10" به بخشِ  100
نشر آخرین  http://shahamat-english.com/10-foreigners-3-hirelings-killed-in-kabul-martyr-attack: این آدرس مراجعه نمایید

  .2016جنوري  14مطلب 



 
 

53 

 

 در مورد محافظت افراد ملکی در افغانستان 2015گزارش ساالنه ي سال 

  کشتار هدفمند افراد ملکی: قتل ناشی از جنایت جنگی
در راه از بایسکل پیاده شدم و با . از وظیفه بیرون شدم و سوار با بایسکل به مرکز شهر رفتم در روز حادثه"

فکر کردم کسی زیر سیت بایسکل من بمب . یک محصل صحبت می کردم که ناگهان انفجار رخ داد
ت این انفجار به شکم، پاي چپ و صورتم جراح. جاسازي نموده و از راه دور آن را کنترول نموده است

من مطمئن هستم که حمله کار طالبان بوده، زیرا یک . جدي وارد نمود و آن محصل نیز زخمی گردید
این . محصل که با طالبان ارتباط داشت بخاطر کار کردنم با یک مؤسسه غیر دولتی به من هشدار داده بود

  101.کار باعث ترس من نشد و من به کار خود ادامه می دهم

حمله هدفمند توسط بمب جاسازي شده کنترول از راه دور در شهر پل علم گفته هاي قربانی یک  -- 
  . فرد ملکی گردید 2این انفجار باعث زخمی شدن . 2015دسمبر 6والیت لوگر، به تاریخ

مورد تلفات ملکی  1422درصد افزایش داشته که به  27تا  2015تلفات ملکی در اثر کشتار هدفمند در سال 
اگر چه در . درصد کل تلفات ملکی می باشد 13میرسد و این رقم نشان دهنده  )زخمی 572کشته و  850(

حمالت پیچیده و انتحاري باعث تلفات بیشتر  ،درگیري هاي زمینی، مواد انفجاري تعبیه شده 2015 سال
بعد از درگیري هاي زمینی دومین عامل اما کشتار هدفمند و عمدي  ه اند،شد) کشته و زخمی( افراد ملکی

 2015مورد کشتار ملکی ثبت شده در سال  3545درصد از کل  24تلفات براي افراد ملکی و نشان دهنده پر 
  . می باشد

تاکتیک  درصد 94 یعنیناشی از کشتار هدفمند ) زخمی 545 کشته و 790(مورد تلفات ملکی  1335یوناما 
کشتار عمدي کارمندان مدد  این گونه کشتار دربرگیرنده. را به عناصر ضد دولت نسبت می دهد متذکره

از  .رسان، رهبران قومی، مسئولین ملکی دولت، مال ها و کارمندان ملکی بخش عدلی را شامل می شود
 139مورد کشتار هدفمند ثبت شده که به عناصر ضد دولت نبست داده شده، طالبان مسئولیت  725جمله 

) زخمی 168کشته و  168(مورد تلفات ملکی  336مورد رویداد جداگانه را به عهده گرفته اند که منجر به 
   102.نشان می دهد 2014درصد افزایش را در کشتار هدفمند توسط طالبان در مقایسه سال  59شده و در واقع 

  :در اثر کشتار هدفمندي که طالبان مسئولیت آنها را به عهده گرفته اند چند نمونه از تلفات افراد ملکی

  سرحدات و  مغناطیسی نصب شده به موتر رئیسیک بمب تعبیه شده  طالبان اپریل، 24به تاریخ
را که در راه بازگشت از دفتر به خانه اش در ولسوالی احمد آباد والیت پکتیکا والیت قبایل 

                                                
  .2015دسمبر  7مصاحبه یوناما با یک قربانی، در شهر کابل،   101
 73کشته و  138(مورد تلفات ملکی  211مورد کشتار هدفمند را که باعث  103، طالبان مسئولیت 2014سال  در  102

   .به عهده گرفتند هگردید) زخمی
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این انفجار باعث مرگ یک مرد ملکی و زخمی شدن شخصِ رئیس . منفجر ساختندپکتیا بود، 
 103.به عهده گرفتندطالبان مسئولیت این رویداد را . گردید

  بزرگ قومی را به اتهام ترغیب مردم براي مقابله با عناصر ضد دولت ، طالبان یک جون 28به تاریخ
طالبان مسئولیت این رویداد را به . گلوله کشتنددر ولسوالی بل چراغ والیت فاریاب به ضرب 

  104.عهده گرفتند

  
  حمله بر کارمندان ملکی دولت 

ایش حمالت بر کارمندان ملکی دولت بشمول قضات، سارنواالن و  نهاد هاي عدلی افز 2015یوناما در سال 
طالبان مسئولیت بیشترین حمالت بر قضات، سارنواالن و نهاد هاي عدلی و همچنین . را ثبت نموده است

  . حمالت بر دیگر کارمندان ملکی دولت را که باعث تلفات صد ها فرد ملکی شده به عهده گرفته اند

 طوري که یوناما در گزارش شش ماهه. رار دادن کارمندان ملکی بخشی از پالیسی طالبان می باشدهدف ق
خود تحت عنوان محفاظت افراد ملکی در منازعات ثبت نموده، طالبان با صدور یک اعالمیه به  2015 اول

ین رژیم دست نشانده مسئول "خبر دادند و گفتند که  "عزم"از تهاجم بهاري شان بنام  2015اپریل  22تاریخ 

                                                
  :به اعالمیه طالبان در این آدرس مراجعه نمایید  103

 http://shahamat-english.com/index.php/news/54258-enemy-losses-in-paktia-amid-
operation-azm-on-day-one.  باید به خاطر داشت که یوناما کشتار هدفمند با استفاده از مواد انفجاري تعبیه شده

  .  هدفمند قرار داده و نه در بخش مواد انفجاري تعبیه شده را در بخش کشتار) صرفنظر از نوع محرك اش(
   .http://shahamat-farsi.com/?p=3675015/6/29: به اعالمیه طالبان در این آدرس مراجعه نمایید  104
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طالبان با نشر  105.مورد هدف ما قرار می گیرند 2015در جریان فصل جنگ در سال  "و دیگر افراد مضر
، اعالم نمودند، )در زیر ببینید(می براي پذیرفتن مسئولیت حمله بر وزارت عدلیه در کابل  19اعالمیه مورخ 

یوناما بار دیگر تأکید  106.را هدف قرار می دهیم "قضات، سارنواالن و کارمندان وزارت عدلیه"ما باز هم 
که شامل مسئولین قضایی، کارمندان ملکی دولت و  - می نماید حمالت مستقیم بر افراد یا اهداف غیرنظامی

  107.نقض جدي قانون بشردوستانه بین المللی بوده و جرایم جنگی محسوب شود - همچین محاکم می گردد

شود تلفاتی که بر هر فرد به وسیله یک تاکتیک مشخص وارد شده در این  براي این بخش یوناما یادآور می
به گونه مثال، در بخش مواد انفجاري تعبیه شده یا بخش . گزارش زیر همان بخش یا عنوان آمده است

هدف این بخش جلب توجه به الگوهاي حمالت عمدي می باشد که کارمندان ملکی . حمالت انتحاري
  . را هدف قرار می دهند) فراد ملکی ناشی از حمالت مختلفبشمول تلفات ا(دولت 

        یئو نهاد هاي عدلی و قضا ارنواالنسحمالت علیه قضات، 

تلفات افراد ملکی در اثر هدف گیري عمدي قضات، سارنواالن و نهاد هاي عدلی از سوي  2014در سال 
دفمند، مواد انفجاري تعبیه شده و عناصر ضد دولت بخصوص به شیوه حمالت پیچیده و انتحاري، قتل ه

یا  -)زخمی 142کشته و  46(فرد ملکی  188این گونه حمالت باعث تلفات . اختطاف دو برابر شده است
یوناما بخش عمده این گونه مرگ و جراحت ها . شده است 2014108درصد افزایش در مقایسه با سال  109

مورد حمله این چنینی را به عهده گرفته اند که از میان  21اما طالبان مسئولیت . را به طالبان نسبت داده است
درصد کل تفات ملکی ثبت شده از اثر چنین  95مورد تلفات شده و در واقع  179مورد تلفات باعث  188

  . حمالت را نشان می دهد

                                                
غاز عملیات هاي تهاجمی بهاري بنام ؛عزم؛ به این آدرس مراجعه اعالمیه شوراي عالی امارت اسالمی در ارتباط به آ  105
-http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/54149-statementby: کنید

the-leading-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inauguration-operations-
called-%E2%80%98azm%99-resolve.  

  ایضاء   106
 8و  )e) (i(8همچنین به ماده هاي . مراجعه کنید 1949ژنو  به کنوانسیون 1پرتوکول الحاقی  52و  48به ماده هاي   107

)e) (xii (قانون کمیته بین المللی صلیب سرخ، قانون عرفی بشردوستانه بین  7همچنین به ماده . اساسنامه رم مراجعه کنید
 CU P/ICRC,Cambridge(، نوشته جان ماري هینکایرتس و لویس دوسوالد بیک مراجعه کنید 1المللی، جلد

2005({ICRC Study}  
مورد  90مورد هدف گیري قضات، سارنواالن و نهاد هاي قضایی را که باعث  40، یوناما توانسته 2014در سال   108

نیز مقایسه شود که در  2013این رقم باید با رقم سال . گردید، ثبت نماید) زخمی 53کشته و  37(تلفات افراد ملکی
از اثر هدف گیري عمدي این گروه هاي ملکی را ) زخمی 174کشته و 59(راد ملکیمورد تلفات اف 233جریان آن یوناما 

ثبت نماید و این نشان دهند روش مداوم حمالت طالبان بر اهداف مشخص ملکی می باشد که بر اساس قانون 
  .  بشردوستانه بین المللی منع می باشد
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یچیده یا از اثر موجی از کشتار هدفمند، حمالت پ 2015بیشترین تلفات افراد ملکی در ماه هاي اپریل و می 
در جریان این دو ماه حمالت انجام شده از سوي . انتحاري بر قضات، سارنواالن و کارمندان عدلی می باشد

این حمالت شامل موارد . شده است) زخمی 128کشته و  33(مورد تلفات افراد ملکی  161طالبان باعث 
فرد  14ر شریف که باعث مرگ اپریل بر دفتر سارنوالی والیت بلخ در شهر مزا 9حمله : ذیل می گردد

می بر موتر کارمندان لوي سارنوالی که باعث  4دیگر گردید؛ حمله انتحاري  109تن 47ملکی و زخمی شدن 
می بر موتر کارمندان لوي سارنوالی  10گردید؛ حمله انتحاري  110تن 15فرد ملکی و زخمی شدن  2مرگ 

 19د؛ و حمله انتحاري موتر بمب به تاریخ دیگر گردی 111تن 19فرد ملکی و زخمی شدن  5که باعث مرگ 
  . ملکی گردید 112فرد 47و زخمی شدن  5می بر وزارت عدلیه که باعث مرگ 

  : چند نمونه از حمالت پیچیده بر قضات، سارنواالن و نهاد هاي عدلی

  رئیس دفتر مبارزه با فساد محکمه استیناف ننگرهار را که در حال رفتنجنوري، طالبان  10به تاریخ 
با نشر اعالمیه اي در صفحه طالبان . به محل کارش در ولسوالی بهسود بود به ضرب گلوله کشتند

 113.انترنتی شان مسئولیت این حمله را به عهده گرفته

  سارنوال والیت تخار را با پسر بزرگ اش در ولسوالی اشکمش به ضرب طالبان  می، 27به تاریخ
صفحه بخش پشتوي در میه براي پذیرفتن مسئولیت حمله با انتشار یک اعال طالبان. گلوله کشتند

 114.گفتند که سارنوال و محافظ او را کشتند انترنتی شان

می، یک حمله کننده انتحاري مواد انفجاري جاسازي شده در موتر خود را مقابل ورودي  19به تاریخ 
تن دیگر  47زخمی شدن غیر نظامی و  5پارکینگ وزارت عدلیه در شهر کابل منفجر ساخت و باعث مرگ 

  115.طالبان در صفحات تویتر مربوط  به آنها مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. گردید

                                                
-http://shahamat: به اعالمیه طالبان در این آدرس مراجعه کنید  109

english.com/index.php/news/53897-martyr-attack-hits-blkh-several-court-staff-killed   
  :به اعالمیه طالبان در این آدرس مراجعه کنید  110

 http://shahamat-english.com/index.php/news/54461-martyr-attack-kills-20-in-kabul-
city اما این مطالب سریعأ از سایت برداشته شد، ولی یوناما فایل آن را دارد .  

که سریعأ از سایت طالبان برداشته شده بود، ولی فایل  ،http://justpaste.it/11tgاعالمیه طالبان در این آدرس   111
  . آن نزد یوناما می باشد

به  2016جنوري  25آخرین بار به تاریخ  http://justpaste.it/11tgبه اعالمیه طالبان به این آدرس مراجعه کنید  112
  . آن مراجعه شده است

بعدأ از سایت اما  http://shahamat-farsi.com/index.php/news/55751: شوده عبه این آدرس مراج  113
  . ود، ولی فایل آن نزد یوناما موجود می باشداین مطلب برداشته شده ب

به آن  2016جنوري  25اخرین بار به تاریخ  http://alerma1.org/?p=14160: به این آدرس مراجعه کنید  114
  . مراجعه شده است
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  حمله بر دیگر کارمندان ملکی دولت

یوناما یک افزایش سریع در شمار تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت عمدي عناصر ضد  2015در سال 
را به ثبت ) به غیر از قضات، سارنواالن و نهاد هاي عدلی(دولت بر محالت و کارمندان ملکی دولت 

در اثر حمالت ) زخمی 806کشته و  156(مورد تلفات افراد ملکی  962یوناما توانسته . رسانیده است
انتحاري و پیچیده، قتل هدفمند و عمدي، درگیري هاي زمینی و بمب گذاري ها که نهاد ها و  کارمندان 

را دو  2014داده ثبت نموده است که شمار چنین تلفات در مقایسه با تلفات سال ملکی دولت را هدف قرار 
مورد تلفات افراد ملکی  292مورد از این حمالت را که باعث  48طالبان مسئولیت  116.برابر نشان می دهد

  . شده به عهده گرفته اند) زخمی 243کشته و  49(

  :تچند نمونه از حمالت پیچیده بر کارمندان ملکی دول

   رئیس اداره زراعت ولسوالی قلعه کاه در والیت فراه را در زمان جنوري، طالبان  26به تاریخ
طالبان با نشر اعالمیه اي در صفحه انترنتی . بازگشت از دفتر به منزل اش به ضرب گلوله کشتند

 117.ندشان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت
 

  ب جاسازي شده کنترول از راه دور در نزدیکی مرکز فجار یک بم، طالبان با انمی 23به تاریخ
. والیت شهید حساس در والیت ارزگان ولسوال این منطقه را کشته و محافظ او را زخمی نمودند

 118.طالبان مسئولیت این حمله را در صفحه انترنتی شان به عهده گرفتند

   عبادتگاه هاحمالت بر شخصیت هاي مذهبی و 
ولت به تهدید و کشتار رهبران دینی و تخریب امکان مقدس و عبادتگاه ها ادامه عناصر ضد د 2015در سال 

تلفات مورد  56ندکی کاهش یافت و یوناما ا 2015حمالت عمدي علیه مال ها و عبادتگاه ها در سال . دادند
را ش کاهدرصد  8، این رقم 2014که در مقایسه با سال ثبت نمود را ) زخمی 14کشته و  42(افراد ملکی 

                                                                                                                                            
حمالت را ثبت  این گونه ناشی از) زخمی 354و کشته  124( مورد تلفات افراد ملکی 478، یوناما 2014سال در   115

  نموده است
  :به اعالمیه طالبان به این آدرس مراجعه کنید  116

http://shahamat-english.com/index.php/news/52623-government-worker-killed-in-
pusht-koh اما بعدأ این مطلب از سایت برداشته شده بود، ولی فایل آن نزد یوناما می باشد .   

  :به اعالمیه طالبان به این آدرس مراجعه کنید  117
http://shahamat-english.com/index.php/news/54811-char-chino-district-governor-killed 

  اما بعدأ این مطلب از سایت برداشته شده بود، ولی فایل آن نزد یوناما می باشد
مال ها و  حمالت برناشی از ) زخمی 42کشته و  19(مورد تلفات افراد ملکی  61یوناما، یوناما  2014در سال   118

  .عبادتگاه ها را ثبت نموده است
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یوناما یاد آور می شود؛ با این که رقم کلی تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت عمدي بر .119.نشان می دهد
 19شخصیت هاي دینی کاهش یافته، اما شمار کشته شده گان از این گونه حمالت دو برابر شده که از 

  . رسیده است 2015مورد در سال  42به  2014مورد مرگ در سال 

عمدي افراد و ملکیت هاي غیر نظامی بشمول عبادتگاه ها بطور کلی بر اساس قانون هدف قرار دادن 
این مسئله حمالت مستقیم بر مردم و عبادتگاه هایی را که جزو میراث . بشردوستانه بین المللی منع می باشد

پرتوکول  بر اساسیوناما یاد آور می شود که  120.فرهنگی و معنوي مردم شمرده می شوند نیز شامل می شود
شخصیت کنوانسیون ژنو، دولت افغانستان بر مبناي قانون بشردوستانه بین المللی مکلف است تا  2الحاقی 

  121.هاي دینی و عبادتگاه ها را در برابر حمالت محافظت کند

یوناما بار دیگر بر نگرانی هایش در مورد شیوه هاي مداوم کشتار هدفمند مال هایی که دیدگاه هاي طرفدار 
لت داشته و یا تلفات افراد ملکی را محکوم نموده اند و از سوي عناصر ضد دولت کشته شده اند تأکید دو

بر اساس قانون بین المللی دولت افغانستان و عناصر ضد دولت مکلف اند تا از حق آزادي بیان،  122.می نماید
  123.اندیشه، اجتماع و مذهب محافظت کنند

                                                
افراد دینی و کارمندان صحی باید حفاظت و احترام شوند و براي انجام وظایف شان هرگونه شرایط موجود فراهم "  119

 12در خصوص حفاظت از افراد دینی و کارمندان صحی، پرتوکول الحاقی به کنوانسیون هاي ژنو از تاریخ  9ماده  "گردد
 18ماده . 1977جون  8، )2پروتوکول (و پروتوکول هاي مرتبط به حفاظت قربانیان درگیري هاي داخلی  1949اگست 

و مذهب  فکرهر کس از حق آزادي اندیشه، ". 1: میثاق بین المللی در خصوص حقوق سیاسی و مدنی چنین می نگارد
 نیست ممکن 18 و 16 ،15 ،11 ،)2 و اول رافپاراگ( 8 ،7 ،6 مواد از تخلفی هیچ" ،2 4 ماده در. "برخوردار می باشد

. مراجعه شود 1به قانون عرفی بشردوستانه بین المللی کمیته بین المللی صلیب سرخ، جلد . ".بگیرد قرار ماده این تحت
به . }مطالعه کمیته بین المللی صلیب سرخ{) 2005، کامبریج CU P/ICRC(جان ماري هینکیرتس و لویس دوسوالد بک 

  .مراجعه شود 2پروتوکول الحاقی  16ماده 
     ایضاء  120
حمالت عمدي و مستقیم بر . آماده است 2پروتوکول الحاقی  9تعهدات براي احترام و حفاظت افراد مذهبی در ماده   121

 8به ماده . ، جرایم جنگی محسوب می شود) زیرا اهداف نظامی نمی باشند(ساختمان هایی که به دین اختصاص یافته 
)e( (iv)احترام و حفاظت از افراد مذهبی جزو نرم هاي عرفی قانون بشردوستانه بین المللی . اساسنامه رم مراجعه شود

جان ماري هینکیرتس و ، 1کمیته بین المللی صلیب سرخ، قانون عرفی بشردوستانه بین المللی، جلد . محسوب می شود
  .   مذهبی افراد – 27قاعده }ه بین المللی صلیب سرخمطالعه کمیت{) 2005، کامبریج CU P/ICRC(لویس دوسوالد بک 

عناصر ضد دولت نیز در همان حدي تعهدات حقوق بشري دارند که صالحیت غیر رسمی محسوب گردد یا بر   122
  .همان منطقه کنترول موثر داشته باشند، طوریکه در بعضی از نقاط افغانستان صدق می کند

  .  99ایضاء و پاورقی شماره   123
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  : ا و عبادتگاه هاچند نمونه از حمالت بر ضد مال ه

  طالبان یک عضو شوراي علما را حین بازگشت از مسجد به سمت منزل جنوري،  12به تاریخ
در مسئولیت قتل او را طالبان . به ضرب گلوله کشتند هلمندوالیت  در ولسوالی لشکرگاه

 124.ندبه عهده گرفتسایت انترنتی شان 
 

  بمب جاسازي شده در داخل یک  داعش یا گروه دولت اسالمی یک، اپریل 18به تاریخ
 3این انفجار باعث زخمی شدن . زیارتگاه در شهر جالل آباد والیت ننگرهار را انفجار دادند

سخنگوي گروه داعش از طریق تماس تلفنی با یک رسانه . پسر گردید 2فرد ملکی بشمول 
  . محلی مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند

  جنگ اختطاف افراد ملکی مرتبط به 
من به همراه چهار همکارم در یک مأموریت ارزیابی به سمت مرکز ولسوالی . صبح زود روز شنبه بود"

در مسیر راه طالبان موتر ما را متوقف نموده و ما را به یک محل ناشناخته در یک ولسوالی دیگر . روانه شدم
در . بار تغییر دادند 4نگهداري ما را  روز اسارت محل 12با ما برخورد بدي نداشتند، اما طی  طالبان. بردند

و پرداخت باج بزرگ از سوي خانواده هاي ما گرفتن تعهد از ما که دیگر  - نهایت با وساطت بزرگان قومی
دو روز قبل، اختطاف کننده به من زنگ زد و از من دوا و دارو . با دولت کار نکنیم، طالبان ما را رها نمودند

  125.م و نمی دانستم چی کار کنممن خیلی ترسیده بود. خواست

 5طالبان . اتفاق افتاد) بدون ذکر ولسوالی و والیت( 2015گفته هاي قربانی یک اختطاف که در جنوري  -- 
     . روز بعد رها نمودند 12کارمند یک موسسه غیر دولتی را اختطاف نمودند و 

صورت گرفته ثبت نماید که شمار  توسط عناصر ضد دولتمورد اختطاف را که عمدتأ  410توانسته یوناما 
درصد  39این رقم در واقع . میرسد) زخمی 27کشته و  145(مورد  172تلفات افراد ملکی ناشی از آن به 

تلفات افراد ملکی ناشی  126 2014افزایش در شمار چنین رویداد ها را نشان می دهد، که در مقایسه با سال 
مورد اختطاف افراد ملکی ثبت شده توسط  410از میان . ستدرصد افزایش یافته ا 112از اختطاف ها به 

مورد تلفات افراد ملکی از میان  169مورد آن از سوي عناصر ضد دولت بوده که نشان دهنده  400یوناما، 

                                                
-http://shahamat: ه اعالمیه طالبان به این آدرس مراجعه کنیدب  124

english.com/index.php/news/52213-police-officer-kills-nawzad-governer-,plice-chief-
and-intelligence-director اما این مطلب بعدأ از سایت برداشته شده ولی فایل آن نزد یوناما می باشد .   

   .2015 فبروري 8تاریخبه ) بدون ذکر محل(قربانیمصاحبه تلفنی یوناما با یک   125
) زخمی 16کشته و  65(تلفات افراد ملکی  81به  مورد اختطاف را ثبت نمود که منجر 294، یوناما 2014در سال   126

  .  گردیده بود
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مورد دیگر را که باعث مرگ یک فرد  4یوناما . مورد تلفات افراد ملکی ناشی از اختطاف می باشد 172کل 
  127.روهاي طرفدار دولت نسبت می دهدملکی گردید به نی

بخاطر بدست آوردن پول، بیشتر  عناصر ضد دولتاختطاف هاي ثبت شده توسط یوناما نشان می دهد که 
دست به بخاطر تبادله گروگان ها ، منجمله ارعاب افراد ملکی،  یا امتیاز گیري از طرف هاي مقابل جنگ

انیان آزاد شده از سوي عناصر ضد دولت گفته اند؛ اختطاف شبیه مثال باال، بیشتر قرب. چنین کار زده اند
کنندگان هنوز هم با خانواده آنها تماس می گیرند و درخواست پول و یا نوع دیگر حمایت را می نمایند این 

  . نشان می دهد که کابوس براي این افراد با رهایی شان از اسارت هنوز تمام نشده است

به افزایش کشتار افراد اختطاف شده توسط اختطاف کنندگان را به ثبت  عالوه بر آن، یوناما شمار رو
رسانیده است که دلیل آن، برآورده نشدن خواست هاي اختطاف چیان و حفظ سلطه و کنترول باالي سایر 

  . یا هم هدف اختطاف از همان آغاز، کشتن فرد اختطاف شده بوده است افراد اختطاف شده بوده است و

، شمار اختطاف ها و همچنین تلفات افراد ملکی 2009ثبت اختطاف ها توسط یوناما در سال  از زمان آغاز
 2شمار این گونه تلفات نشان دهنده . ناشی این رویداد ها تا کنون باالترین رقم ثبت شده را نشان می دهد

  . می باشد 2015درصد از کل تلفات افراد ملکی در سال

  : یی هاي مرتبط به جنگاختطاف و آدم رباچند نمونه از 

  عناصر ضد دولت یک فرد ملکی را در جریان بازدید از خانواده نامزدش  دسمبر، 10به تاریخ
قربانی این رویداد اقارب یک عضو . در ولسوالی دولت یار والیت غور اختطاف نمودند

ال قبل نیروهاي امنیتی افغان بود که در قتل فرمانده طالبان در جریان یک عملیات در دو س
دسمبر، عناصر ضد دولت شخص اختطاف شده را کشتند و بعد  13به تاریخ . دست داشت

 .  دسمبر به اقوام او تسلیم نمودند 15جسد مثله شده او را به تاریخ 
 

  نومبر، عناصر ضد دولت یک فرد ملکی را در شهر میمنه والیت فاریاب اختطاف  5به تاریخ
اس گرفتند و دربدل رهایی او یک میل کالشینکوف نمودند و  بعد با خانواده اش تم

به رغم . خانواده این فرد نتوانست یک میل اسحله بخرد تا او آزاد شود. درخواست نمودند
نومبر شخص اختطاف شده  7میانجیگري از سوي بزرگان قومی، عناصر ضد دولت به تاریخ 

د و به یک مرکز صحی در محل روستائیان بعد ها جسد او را یافتن. را به ضرب گلوله کشتند
 .   انتقال دادند

 
  

                                                
  .  در دو رویداد دیگر، یوناما نتوانست اختطاف ها را به هیچ یک از طرف ها نسبت بدهد  127



 
 

61 

 

 در مورد محافظت افراد ملکی در افغانستان 2015گزارش ساالنه ي سال 

  افراد ملکی از ملیت هزاره و قتل اختطاف 
شاهد یک افزایش سریع در شمار اختطاف و کشتار هزاره ها از سوي عناصر ضد یوناما ، 2015در سال 

 20 فرد ملکی هزاره را در 146دسمبر، عناصر ضد دولت حد اقل  31جنوري تا  1از . دولت بوده است
دیگر در ساحاتی اتفاق هاي به استثناي یک رویداد، بقیه تمام رویداد . رویداد جداگانه اختطاف نمودند

غزنی، بلخ، سرپل، فاریاب،  کنند مثل که در آن جمعیت هزاره و غیر هزاره مشترکاً زندگی می هافتاد
  .ارزگان و غور

، در حالیکه عناصر تن آنها آزاد شده اند 118 هزاره ربوده شده 146یوناما تثبیت نموده است که از جمله 
یوناما نتوانست . تن دیگر آنها در جریان مدت اسارت فوت نموده بودند 2تن آنها را کشتند و  13ضد دولت 

انگیزه براي این اختطاف ها مختلف بوده که شامل گرفتن . محل نگهداري باقی اسیران را شناسایی نماید
و ظن اینکه اعضاي نیروهاي امنیتی افغان بوده اند، اما در بعضی موارد انگیزه اختطاف پول، تبادله با زندانیان 

  . مشخص نشده است

  : چند نمونه از اختطاف و کشتار هزاره ها توسط عناصر ضد دولت

  30در یک رویداد که افکار عامه را تسخیر نموده بودند، عناصر ضد دولت فبروري،  23به تاریخ 
وتر بس که از هرات به سمت کابل روان بودند، در ولسوالی شاه جوي والیت مسافر را از دو م

تن دیگر به دالیل طبیعی  2اختطاف شده کشته و  3در جریان اسارت . زابل اختطاف نمودند
، اسراي باقی مانده در بدل رهایی یک گروه از 2015گفته شده بین ماه می و اگست . مردند

 .     دزندانیان از سوي دولت رها شدن

  
  دختر را در   1کودك و  2زن،  2ملکی شامل  هزاره 7عناصر ضد دولت  ،2015کتوبر ا 13به تاریخ

. کندهار، که به سمت ولسوالی جاغوري والیت غزنی روان بودند، اختطاف کردند -شاهراه کابل
این افراد . بزرگان قومی تالش نمودند تا با میانجیگري آزاد شان کنند، اما نتیجه ي در پی نداشت

در ولسوالی ارغنداب والیت زابل تا زمانی در اسارت باقی مانده بودند که میان عناصر ضد دولت 
نومبر عناصر ضد دولت قبل این که محل را  8تا  6بین . بشمول گروه گروگانگیر درگیري رخ داد

ه در کابل اسیر بشمول کودکان را بریدند و این باعث تظاهرات گسترد 7ترك کنند، گلوي هر 
  . شدند که خواهان حسابدهی و حفاظت بیشتر از مردم هزاره شدند
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  ساختار هاي عدلی و قضایی موازيمجازات از طریق 
من دیدم که طالبان سه نفر را با . من در راه رفتن به سوي روستاي خود بودم که صداي شلیک را شنیدم"

برو  و . تو یک بزرگ هستی"ش من آمدند و گفتند مردم محل پی. دستان بسته به داخل روستا می کشانیدند
من هم چنین کردم، اما طالبان به من هشدار . "از طالبان خواهش کن تا پولیس ملی و انجنیر را رها کنند

حتی وقتی اسیران را با خود می بردند، به دنبال شان رفتم، اما یک طالب با . دادند که نباید دخالت کنم
سپس طالبان انجنیر را از دو . انجنیر اسیر آب خواست، اما طالبان به او آب ندادند. توهین مرا تهدید کرد

اگر دنبال ما بیایی، تو هم ": یکتن از طالبان به من گفت. پولیس ملی جدا ساخته و به دو جهت مختلف بردند
انجینیر باز . من سپس به دنبال گروهی رفتم که انجنیر را با خود می بردند ".سرنوشت ات چنین خواهد شد

با آن که خیلی . دو طالب دستان بسته انجینیر را محکم تر بستند. آب خواست، اما کسی به او آب نداد
دو طالب . سپس فرمانده طالبان دستور داد تا سر انجینیر را ببرند. ترسیده بودم، اما ماجرا را دنبال می کردم

فرمانده به یک طالب دستور داده بود تا این اتفاق . دندبیدرنگ سر آن انجینیر اسیر را در مقابل چشمانم بری
او این متن را روي . را ثبت کند، زیرا ثبوتی باشد براي سرزنش افرادي که دولت را حمایت می کند

من با ترس و وحشت به روستا برگشتم و ماجرا را به همه . کاغذي نوشت و بر روي جسد انجینیر گذاشت
         128.حنه را فراموش کنمهرگز نمی توانم آن ص. گفتم

سر بریدن یک انجینیر توسط طالبان در جریان یک عدالت موازي که در ماه گفته هاي شاهد عینی از  -- 
   )نام ولسوالی و والیت ذکر نشده.(رخ داد 2015می 

د ملکی رویداد را به ثبت رسانیده که در اثر آن عناصر ضد دولت بشمول طالبان افرا 44یوناما  2015 سالدر 
 یوناما موارد اعدام هاي صحرایی. را به اتهام نقض قانون شریعت، اتهام جرایم و جاسوسی مجازات کردند

شالق زدن و ) شلیک با گلوله، اعدام و یا تخریب یک دیوار بر سرم مجرمسربریدن،از طریق سنگسار، (
ساختار هاي قضایی هرچند  129.بازداشت هاي غیر قانونی از سوي عناصر ضد دولت را به ثبت رسانیده است

درصد  22توجه جدي مردم را به خود جلب نموده بود، ولی یوناما توانسته  2015در سال  موازي غیر قانونی

                                                
  .2015دسمبر  5در تاریخ ) بدون ذکر محل(مصاحبه تلفنی یوناما با یک شاهد   128
مجازات در سیستم هاي قضایی موازي که عناصر ضد دولت انجام داده  تمامی رویداد هاي تلفات افراد ملکی از اثر  129

یوناما موارد مرگ و جراحت این اقدامات، صرفنظر از اینکه مجازات مستقیمأ به جنگ . اند، توسط یوناما ثبت شده است
 مثالً(فات غیر جنگی یا بر علیه یک فرد ملکی در ارتباط به تخل) اعدام پدر یک سرباز اردوي ملی مثالً(ارتباط داشته 

مشترك کنوانسیون ژنو  3ماده  .که توسط عناصر ضد دولت صورت گرفته را ثبت نموده است) شالق زدن بخاطر زنا
افراد ملکی را با منع نمودن صریح قتل، خشونت، گذراندن حبس و یا اعدام کردن بدون رعایت معیار هاي محاکمه 

این گونه اقدامات در هر زمان و در هر مکان . شونت محافظت می نمایدعادالنه، شکنجه، قطع عضو و دیگر اشکال خ
چهارچوب حقوقی مشترك در افغانستان به بخش  3براي جزئیات بیشتر در خصوص امکان کاربرد ماده . ممنوع می باشد

   .این گزارش مراجعه شود
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از و شالق زدن  130مرگ مجازات. کاهش تلفات افراد ملکی از اثر استفاده از این میکانیزم ها را ثبت نماید
 131. زخمی گردیده است 16کشته و  60افراد ملکی شامل  مورد تلفات 76عناصر ضد دولت منجر به  سوي

یوناما یکبار دیگر تکرار می نماید که ساختار هاي قضایی موازي غیر قانونی بوده و بر اساس قوانین 
بر  اجراي مجازات از سوي چنین ساختار ها، نقض حقوق بشر و. افغانستان هیچ مشروعیت و پایه اي ندارد

جرایم جنایی بوده و در بعضی موارد بر اساس قوانین بشردوستانه بین المللی جرایم  اساس قوانین افغانستان
  132.جنگی محسوب می شوند

، عناصر ضد دولت افراد ملکی را به اتهام جرایم جنایی تعریف 2015در اکثر مواردي ثبت شده در سال 
سوسی براي دولت و کار ظن جا، به "جرایم اخالقی"منجمله به اتهام  -شده توسط خود عناصر ضد دولت

  .براي دولت اعدام نموده اند

گونه مکانیزم ها ذاتاً خالف قانون می باشند، از نظر یوناما استفاده از چنین این  واقعیت که با توجه به این
   133.ساختار ها و مجازات ها نقض حقوق بشر می باشد

  : چند نمونه از مجازات اجرا شده در ساختار هاي قضایی موازي

  17در تیوره در والیت غور یک محکمه قضایی موازي دو مرد و یک پسر  اگست، 14تاریخ به 
در نتیجه سقوط . ساله را به اتهام هم جنسگرایی با سقوط دیوار بر سر آنها محکوم به مرگ نمود

 . دیوار دو مرد کشته و پسر زخمی شد، که طالبان اجازه دادند تا او زنده بماند

  البان در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار چهار مرد را به اتهام دزدي زندانی مارچ، ط 6به تاریخ
طالبان این حکم را . ضرب شالق مجازات نمود 28طالبان هر یک را با  "محکمه"یک . نمودند

                                                
راد که در بازداشتگاه عاملین در حبس یوناما به علت گنجانیدن این گونه کشتار عمدي، با قصد قبلی و خودسر اف  130

و قتل هایی که بخاطر تنبیه یا ) برخالف کشتار هدفمند که طبق آن قربانی در بازداشتگاه عاملین قرار ندارد( بودند 
مجازات انجام می شوند، مثل قتل رهبران مذهبی که با وجود هشدار ها، نماز جنازه یا فاتحه یک عضو نیروهاي امنیتی 

می داند، زیرا بر  "قتل"یوناما این گونه رویداد ها را . ت سیستم قضایی موازي می داندآخوانده، همه را از اجرا افغان را
   .تعریف شده است "قتل"اساس قانون قابل اجراي بشردوستانه بین المللی در درگیري هاي داخلی افغانستان 

ناشی از مجازات در سیستم هاي قضایی ) زخمی 15و  کشته 83(مورد تلفات افراد ملکی 98، یوناما 2014در سال   131
     .موازي را ثبت نموده است

  .این گزارش مراجعه شودچهارچوب حقوقی به بخش  "جرایم جنگی"براي جزئیات بیشتر در خصوص   132
عیار هاي به دلیل مشابه، تحلیل هاي یوناما به آن عده از عناصر نسبت داده شده منتج نمی شود که در مطابقت با م  133

  .معتبر حقوق بشر بین المللی می باشد، به گونه مثال معیار هاي محاکمه عادالنه
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سپس با انتشار یک اعالمیه در سایت انترنتی . م اجرا نمودندعابعد از ختم نماز جمعه در مالء  
 134.کار را به عهده گرفتند شان مسئولیت این

ثر أخصوص حمالتی که افراد ملکی را متپذیرفتن مسئولیت از سوي طالبان در 
  هساخت

مورد  239طالبان مسئولیت مورد تلفات افراد ملکی که به عناصر ضد دولت نسبت داده شده،   6859از میان 
این . یده بود، به عهده گرفتندگرد) زخمی 1053 کشته و 437(فرد ملکی  1490حمله را که باعث تلفات 

 هاو زخمی شدن افراد ملکی در نتیجه همان حمالتی می باشد که طالبان مسئولیت آن کشتهتلفات فقط شامل 
این رقم  2014،136در مقایسه با سال   135.در سایت انترنتی یا تویتتر خود به عهده گرفته اندبصورت علنی را 

تی می باشد که باعث کشته و زخمی شدن افراد ملکی شده و درصد کاهش در شمار حمال 11نشان دهنده 
تلفات افراد ملکی در اثر حمالتی که طالبان مسئولیت آنها را . طالبان مسئولیت آنها را به عهده گرفته اند

  . درصد کل تلفات افراد ملکی را دربر می گیرد 14پذیرفته 

علیه نیروهاي امنیتی افغان، مورد آن  199رفته، که طالبان مسئولیت آنها را پذی مورد حمله 352جمله از 
مورد دیگر  153، در حالیکه طالبان در نیروهاي نظامی بین المللی و گروه هاي مسلح طرفدار دولت بوده

را عمدأ هدف قرار کارمندان ملکی دولت و سکتور عدلی  ،بشمول بزرگان قومی مکان ها و افراد ملکی
  .این گزارش مراجعه کنید 1حمالت بشمول انواع اهداف به ضمیمه  براي جزئیات و تفکیک. داده اند

) درصد 47(ثبت شده، تقریباً نصف یا  2015همانند روش و شیوه اي که از سوي یوناما در نیمه اول سال 
تلفات افراد ملکی که طالبان مسئولیت آنها را پذیرفته اند، در نتیجه حمالت پیچیده و انتحاري بوده که بر 

مسئولیت حمالتی را که . ملکی یا اهداف نظامی در مناطق مزدحم غیر نظامی صورت گرفته است اهداف
به ) تفکیک هدف(طالبان به عهده گرفته اند، شامل حمالت عمدي بر افراد ملکی، حمالت بدون تفکیک 

زخمی شدن وسیله مواد انفجاري تعبیه شده و حمالت بر نیروهاي امنیتی افغان می باشد که باعث کشته و 
  . افراد ملکی شده، می باشد

                                                
-http://shahamat-english.com/index.php/news/53349-4 :به این آدرس مراجعه نمایید  134

robbers-captured-in-eastern-afghanistan  اما این مطلب سریعأ از سایت برداشته شده بود، ولی یوناما فایل
  . آن را نزد خود دارد

تحت اند، نگرفته به عهده ملکی را که یوناما به طالبان نسبت داده و طالبان هم مسئولیت آن را  افراد آنعده از تلفات  135
  . عناصر ضد دولتی قرار گرفته است اصطالح

کاهش در میزان حوادثی که طالبان مسئولیت آنها را به عهده گرفته و باعث تلفات افراد ملکی شده ، به معنی این   136
آمار بدست آمده بازتاب دهنده تعداد . نیست که مرگ و جراحت هاي بوجود آمده توسط طالبان کاهش یافته است

  . فات افراد ملکی گردیده و طالبان علناً مسئولیت آن را به عهده گرفته اندحمالتی است که باعث تل
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  تهدید هاي طالبان علیه رسانه ها و مدافعین حقوق بشر 
اکتوبر، کمیسیون نظامی طالبان در یک تالش آشکار براي تهدید و ارعاب خبرنگاران، با  12به تاریخ 

را ) 1زیونتلویزیون طلوع و تلوی(صدور یک اعالمیه  گزارش دهی از سوي دو شبکه تلویزیونی افغان 
 "افراد دشمن"می باشند و کارمندان آنها نیز  "اهداف نظامی "این دو شبکه : محکوم نموده و اظهار داشتند

این اعالمیه به دنبال نشر گزارش از سوي این دو شبکه در مورد تجاوز جنسی طالبان بر زنان . تلقی می شوند
یک متن در سایت انترنتی خویش آشکارا خواهان اکتوبر، طالبان با نشر  16به تاریخ . در کندز می باشد

و همچنین  "براي غرب یا با حمایت مالی غرب کار می کنند "حمله بر این دو رسانه و خبرنگارانی شد که 
یوناما از تالش آشکار . "باید اهداف نظامی جدي شمرده شده و باید محو گردند"عالوه نمودند که این ها 

یاد آور می شود که در واقع بعد از مدت زمان تهیه  2016جنوري  20ها به تاریخ براي انجام این گونه تهدید
  137.این گزارش می باشد

بر اساس قانون بشر دوستانه بین المللی، خبرنگاران از جمله اشتراك کنندگان در جنگ نمی باشند و تحت 
من، قانون بین المللی در ض 138.این قانون موقف ملکی خود را به عنوان افراد ملکی از دست نمی دهند

هر گونه اقدام و تهدید  139.حقوق بشر حق زندگی، امنیت و آزادي بیان براي خبرنگاران را محفوظ می داند
  .خبرنگاران از سوي طالبان نقض جدي حقوق بشر محسوب می گردد

                                                
به وسیله موتر انتحاري تعبیه شده  2016جنوري  20به دنبال تهدید شبکه هاي طلوع و شبکه یک، طالبان به تاریخ    137

را در شهر کابل مورد هدف ) وعکمپنی مادر براي شبکه تلویزیونی طل(با مواد منفجره، موتر حامل کارمندان موبی گروپ 
. گردیدند) پسر 3زن و  2بشمول (تن دیگر 30و زخمی شدن ) زن 3بشمول (فرد ملکی 8قرار دادند و باعث کشته شدن 

به دلیل  ":طالبان مسئولیت این حمله را در سایت انترنتی شان به عهده گرفتند و در ارتباط با تلویزیون طلوع بیان کردند
کار می کند  "به عنوان یک دستگاه یا ماشین تبلیغاتی امریکا "و به دلیل این که تلویزیون طلوع  "سالمجنگ شدید علیه ا

بی حرمتی در برابر شهروندان کندز و اتهام دروغین اعدام، چپاول، اختطاف و دیگر بدرفتاري هایی که به "و به خاطر 
: ارت کامل طالبان در این مورد در این آدرس موجود می باشداظه. آنها را مورد حمله قرار دادند "طالبان نسبت داده اند

http://shahamat-english.com/many-killed-as-martyr-attack-hits-invaders-run-media-
vehicle/ ن حد اقل دو اعالمیه دیگر را در تالش براي توجیه این حمله صادر نمودندطالبا http://shahamat-

english.com/remarks-by-spoesman-of-islamic-emirate-concerning-attack-on-tolo-
intelligence-network/  وhttp://shahamat-english.com/taliban-compel-tolo-to-air-free-

azan  چرا طلوع به سمت غروب رفت؟ را نشر نمودند "و یک اعالمیه دیگر با این عنوان که http://shahamat-
farsi.com/?p=20603         

صراحت هرگونه حمله الحاقی کنوانسیون هاي ژنو و قانون عرفی بشردوستانه بین المللی با  2پروتکول ) 2(13ماده   138
  .بر افراد ملکی و هرنوع رفتار یا تهدید خشونت آمیز با هدف ارعاب جمعیت ملکی را منع می نمایند

تضمین  19اعالمیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی هر دو حق آزادي بیان را در ماده   139
  .  نموده اند
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اران را از تهدید ها علیه خبرنگاران و نهاد هاي رسانه اي شرایط یا فضایی را ایجاد می نماید که خبرنگ
کار خبرنگاران براي تأمین معلومات مستقل . استفاده حقوق شان براي جستجو و نشر اطالعات باز می دارد

دولت ها و فعالین غیر دولتی بشمول طالبان باید حفاظت . در مورد درگیري هاي جاري بسیار مهم می باشد
  . د ملکی نباید این افراد مورد حمله قرار بگیرندخبرنگاران را در باالترین سطح تضمین نمایند و به عنوان افرا

  . یوناما یکبار دیگر تأکید می نماید هرگونه حمله و تهدید علیه کار رسانه ها هرچه زودتر باید متوقف گردد

  حمله بر کمیسیون مستقل حقوق بشر در شهر جالل آباد
وضعیت حقوق بشر بشمول معلومات اکتوبر، کمیسیون مستقل حقوق بشر گزارشی را در مورد  15به تاریخ 

 28اولیه در باره اتهام بدرفتاري جنسی علیه زنان توسط افراد مسلح در زمان اشغال کندز توسط طالبان بین 
اکتوبر، طالبان با صدور یک اعالمیه گزارش کمیسیون  16به تاریخ . نشر نمود 2015اکتوبر 13سپتمبر تا 

شبکه "ه و در آن کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را یک مستقل حقوق بشر افغانستان را رد نمود
چنین سازمان ها در ساختار اداره کابل براي اهداف "در ادامه این اعالمیه گفته شده؛ . نامیدند "استخباراتی

نظامی فعالیت می نمایند و نشر چنین گزارش ها به درخواست گروه هاي فاسد و در جهت تالش براي بد 
  ".اهدین می باشدنام سازي مج

اکتوبر، انفجار یک بمب جاسازي شده کنترول از راه دور در شهر جالل آباد والیت ننگرهار  26به تاریخ 
کارمند   4کارمند و زخمی شدن  2در برابر موتر حامل کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر باعث مرگ 

ر هیچ سایت انترنتی یا در رسانه هاي مسئولیت این حمله را هیچ گروهی د.  دیگر این کمیسیون گردید
اجتماعی به عهده نگرفت، اما یک رادیوي محلی ادعا نمود که جنگجویان داعش پیامی را به دفتر این شبکه 

  . فرستاده و طی آن مسئولیت حمله را به عهده گرفته اند

صرفنظر از عاملین آن؛  یوناما یادآور می شود؛ این گونه حمالت، تهدید و ارعاب علیه مدافعین حقوق بشر،
در ضمن . فضایی از ترس و وحشت را به بار می آورد و باعث تضعیف کار مدافعین حقوق بشر می گردد

  . این چنین اقدامات به معنی نقض حق زندگی و امنیتی جسمی و همچنین نقض آزادي بیان می باشد

  اعالمیه هاي طالبان در ارتباط با حفاظت افراد ملکی 
در ملکی و دارائی هاي عامه  در مورد حفاظت افراد مومی رااعالمیه ع 84، طالبان 2015ال جریان سدر 

به گونه مثال بعد از تهاجم طالبان به شهر کندز در اواخر ماه سپتمبر . منتشر نمودند درگیري هاي نظامی
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و شبکه هاي از تمام موسسات غیر دولتی، شرکت هاي خصوصی  اعالمیهاین گروه با انتشار یک  2015،140
  .مخابراتی خواستند تا بشکل معمول به کار خود ادامه بدهند

طالبان از طریق نشر اعالمیه ها در سایت انترنتی شان، بار ها گفته اند که حفاظت از افراد ملکی یکی از 
 141.اهداف محوري آنها بوده و در چنین اعالمیه ها، کتگوري هاي افراد محفاظت شده را نیز بر شمرده اند

را  2015در یک تغییر مشخص، طالبان بصورت علنی تلفات افراد ملکی در دو مورد حمالت در سال 
به گونه مثال به تاریخ . پذیرفتند ولی در نهایت بشکل آشکار اثرات واقعی بر افراد ملکی را کم نشان دادند

ر کابل که باعث کشته شدن می طالبان در مورد حمله موتر انتحاري شان بر پولیس اتحادیه اروپا در شه 17
ممکن چند فرد ملکی با برخورد تکه و ": اذعان داشتند 142تن دیگر گردید، 30فرد ملکی و زخمی شدن  3

 16در یک رویداد مشابه دیگر به تاریخ . "پارچه هاي ناشی از انفجار بصورت سطحی زخم برداشته باشند
روهاي نظامی را در شهر لشکرگاه والیت هلمند نومبر، یک موتر بمب گذاري شده انتحاري کاروانی از نی

طالبان با پذیرفتن مسئولیت این  . تن دیگر زخمی شدند 12فرد ملکی کشته و  2هدف قرار داد که در نتیجه 
  143.فرد ملکی بصورت جزئی زخم برداشته اند 3حمله ادعا نمودند که فقط 

حمالت طالبان در مراکز یوناما هنوز هم  144نه،به رغم اعالمیه هاي علنی طالبان در مورد اقدامات پیشگیرا
. گردیده، ثبت می نماید تلفات افراد ملکیعمومی را که بشکل نامتناسب و بدون تفکیک هدف باعث 

استفاده می نماید که با قانون بشردوستانه بین المللی  "ملکی"بیشتر از آن، طالبان هنوز هم از یک تعریف 
محفاظت  "افراد ملکی"ان نتوانستند بر اساس همان تعریف محدود، از مغایرت دارد و حتی در عملیات ش

  145.کنند

                                                
-http://shahamat :به این آدرس موجود می باشد 2015تمبر سپ 28اعالمیه طالبان از تاریخ   140

english.com/statement-by-commission-for-control-and-administration-of-ngos-and-
companies/  مراجعه شده است 2016جنوري  25اخرین بار به تاریخ .   

 2015، گزارش شش ماه نخست 74تا  70دفتر کمشنري عالی حقوق بشر و یوناما، صفحات  2014به گزارش ساالنه   141
رتباط به رهنمود ویژه رهبري امارت اسالمی در ا"و به اعالمیه طالبان  66تا  62در مورد حفاظت افراد ملکی، صفحات 

: اقدامات پیشگیرانه براي جلوگیري از تلفات افراد ملکی در جهاد امروزي به این آدرس مراجعه کنید
http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/51926-special-instruction-of-the-

islamic-emirate’s-leadership-regarding-precautionary-means-to-prevent-civilian-
casualties-in-the-ongoing-jihad أ این مطلب از سایت برداشته شده بود، ولی یوناما فایل آن را دارداما سریع .    

اما این مطلب  justpaste.it/I6sy: به این آدرس مراجعه کنید 2015می  17طالبان از  "گزارش دهی علمیاتی"به   142
  . از سایت سریعأ برداشته شده بود، ولی یوناما فایل آن را دارد

-http://shahamat-english.com/lashkargah-martyr: دن آدرس مراجعه کنیبه اعالمیه طالبان به ای  143

attack-hits-3-apcs-kills-us-generals/  مراجعه شده است 2016جنوري  25اما آخرین بار به تاریخ.    
  121ایضاء و پاورقی   144
  ایضاء   145
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موسسات غیر دولتی و دیگر افراد "، طالبان با انتشار اعالمیه هاي علنی تعهد نمودند تا فعالیت 2015در سال 
المیه در یک اع 147.را تسهیل می نمایند، اما در حین حال مدافعین حقوق بشر را تهدید کردند 146"خیرخواه

و اصول  148دیگر در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیري هاي نظامی، طالبان با اشاره به یک حدیث
اسالمی براي حفاظت از زنان، کودکان، بزرگساالن و روحانیان در برابر آسیب هاي ناشی از جنگ،  کشتن 

به رغم صدور این . دندنمی باشند، منع نمو 149افرادي را که در جنگ سهم ندارند و یا وارد کننده سالح
به گونه مثال به . (اعالمیه، طالبان به هدف قرار دادن افراد ملکی و پذیرفتن مسئولیت حمالت ادامه دادند

  )فصل حمالت بر مسئولین ملکی دولت مراجعه نمایید

را مانند سال گذشته و به رغم ارجاع مکرر جنگجویان طالب به حسابدهی، طالبان هیچ گونه معلومات علنی 
نشر ننمودند که نشان دهد آن عده از اعضاي گروه طالبان که نتوانستند اقدامات الزم براي حفاظت افراد 

طالبان به رد نمودن مسئولیت حمالت و رویداد هایی که . ملکی را تطبیق کنند، حسابده و مسئول می باشند
  150.باعث تلفات شمار زیادي از افراد ملکی گردیده، ادامه دادند

طالبان مسئولیت صدماتی را که از اثر حمالت شان بر افراد ملکی وارد می شود، نمی پذیرند و یا  هرچند
اذعان نمی کنند، یوناما طالبان را ترغیب می نماید تا بصورت علنی صدماتی را که در جریان عملیات شان بر 

ونه اعالمیه ها در کل یک یوناما تصدیق می نماید هرچند این گ. افراد ملکی وارد نموده اند، بپذیرند
                                                

-http://shahamatاعالمیه  2015سپتمبر  22پیام رهبري طالبان در زمان عید الضحی به تاریخ   146
english.com/message-of-felicitation-of-the-esteemed-amir-ul-momineen-mullah-akhtar-

mohammad-mansoor-may-allah-protect-him-on-the-eve-of-eid-ul-odha/     
اظت افراد ملکی در درگیري هاي نظامی در والیت به گزارش ویژه کمشنري عالی حقوق بشر و یوناما در مورد حف  147

 :به این آدرس مراجعه کنید 2015دسمبر 12کندز، 
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/civcas/Special%20Report%20on%20Kund

uz%20province_12%20December%202015.pdf  16و  15صفحات   
می باشد که در واقع منبع ) سنت(حدیث مجموعه اي از گفته هاي  پیامبر اسالم با در نظرداشت رفتار روزانه او   148

  .  عمده رهنموده ها براي مسلمین جدا از قرآن می باشد
به این آدرس  "حفاظت افراد ملکی جزو مسئولیت دینی و ملی ماست" 2015اگست  24اعالمیه طالبان در تاریخ  به  149

  . به آن مراجعه شده است 2016جنوري  25آخرین بار به تاریخ  http://alemara1.org/?p=25288: مراجعه کنید
گزارش تیم تحقیقاتی امارت اسالمی در ارتباط به رویداد شاه شهید "به اعالمیه طالبان تحت عنوان به گونه مثال   150

اگست در  7در خصوص رد یا انکار مسئولیت حمله انتحاري به وسیله موتر تعبیه شده با مواد منفجره به تاریخ  "کابل
-http://shahamat: گردید) زخمی 283کشته و  15(فرد ملکی  298شهر کابل مراجعه کنید که باعث تلفات 

english.com/report-by-investigation-team-of-islamic-emirate-regarding-the-incident-in-
kabuls-shah-shaheedهمچنین به اعالمیه دیگر . به آن مراجعه شده 2016جنوري  25بار آخر به تاریخ  آخرین

اگست به وسیله موتر  22در مورد رد مسئولیت حمله انتحاري مورخ  "حمله امروز کابل هیچ ربطی به ما ندارد"طالبان 
 :گردید) زخمی 88کشته و  12(فرد ملکی 100ید که باعث تلفات انتحاري مملو از مواد انفجاري در شهر کابل مراجعه کن

http://shahamat-english.com/todays-attack-in-kabul-has-nothing-to-do-with-us-
mujahid به آن مراجعه شده است 2016جنوري  25آخرین بار به تاریخ .    
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پیشرفت مثبت تلقی می شود، ولی تأکید می گردد تا چنین اعالمیه ها بشکل درونی و در میان کسانی پخش 
شود که مسولیت اقدامات در میدان هاي جنگ را به عهده دارند و نه فقط در حد یک اعالمیه عمومی و 

من از طالبان خواسته می شود تا بخاطر کاهش تلفاتی در ض. بدون تأثیر بر رفتار طالبان در صحنه جنگ باشد
  . که در اثر عملیات شان بر افراد ملکی وارد می شود، اقدامات و گام هاي مأثر بردارند

تعهد شده  و دختران اعالمیه هاي طالبان که در آن حفاظت از حقوق زنان
  است 

در کنفرانس ق بشر بشمول حقوق زنان در تعهد از حفاظت حقوبان به رغم صدور یک اعالمیه از سوي طال
یوناما چندین مورد را ثبت نموده که طی آن عناصر ضد دولت بشکل  2015،151در سال بین المللی قطر 

عمدي گشت و گذار زنان و دختران و یا دسترسی آنها به مراقبت هاي صحی را محدود نموده و مانع 
به فصل زنان و درگیري هاي نظامی مراجعه (ه اند دسترسی زنان به آموزش در سطح باالتر از ابتدائی شد

  ). کنید

یوناما  بار دیگر مؤکداً از طالبان می خواهد تا با اقدامات مشخص و مساعدي که امکان استفاده کامل زنان 
یوناما طالبان را ترغیب می نماید تا اطمینان دهند . از حقوقشان را به آنها می دهد، تعهد شان را نشان دهند

رماندهان نظامی شان بشکل کامل و درست به این تعهدات پایبند بوده و حقوق انسانی و بنیادي زنان را که ف
همچنین باید اطمینان دهند آن عده از جنگجویان که از حقوق زنان و دختران حفاظت . رعایت می کنند

  . ننموده و یا با آنان بدرفتاري نموده اند، مورد بازخواست قرار می گیرند

  152داعش/عراق و شام ت اسالمیدول

یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات  2015همانگونه که در گزارش شش ماهه نخست سال 
ی که با سازمان تروریستی و خود خوانده دولت اسالمی که در افغانستان بنام یگروه هامسلحانه دیده شده، 

در والیت شرقی ننگرهار باعث تلفات افراد ملکی  2015سال نیز مشهور است، بیعت نموده اند، در داعش 

                                                
کمشنري عالی حقوق بشر و یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیري  2015به گزارش شش ماهه  نخست   151

سیاسی امارت  متن کامل اعالمیه صادر شده از سوي هیئت دفتر"تحت عنوان اعالمیه طالبان  66هاي نظامی، صفحه 
-http://shahamat-english.com/full-text-of: به این آدرس مراجعه کنید 2015می  5 "اسالمی در کنفرانس بین المللی پگواش

the-statement-delivered-by-the-delegation-of-political-office-of-the-islamic-emirate-in- the- international- pugwash-research-
conference/.   

در بعضی از بخش . نیز نامیده می شود پیوسته اند "داعش"در عربی به دولت اسالمی که  ییدر افغانستان، گروه ها  152
کلمه . هاي افغانستان این اصطالح براي اشاره به هرنوع جنگجوي خارجی صرفنظر از تابعیت شان گفته می شود

  . می باشد "ق و شامادولت اسالمی عر"به معنی کامل  "داعش"
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و به گونه  در دیگر کشور ها تقلید می کنند 153از روش هاي رسانه اي دولت اسالمیاین گروه ها  .شدند
داعش یا دولت اسالمی در نخست .  مثال اعدام و بریدن سر افراد را در رسانه هاي جمعی منتشر می نمایند

باعث تلفات افراد ملکی شدند، هرچند یوناما توانسته تلفات  2015لبان در سال در اثر درگیري زمینی با طا
افراد ملکی ناشی از کشتار هدفمند و عمدي و به وسیله مواد انفجاري تعبیه شده را ثبت نماید که به داعش 

  . نسبت داده می شود

ه که به گروه داعش نسبت مورد تلفات افراد ملکی را ثبت نمود 13، یوناما 2015در شش ماه نخست سال 
مورد تلفات   69در نیمه دوم سال، این گروه عملیات هاي فزایندي را انجام دادند و یوناما نیز . داده می شود
را ثبت نموده که در والیت ننگرهار به گروه داعش نسبت داده می ) زخمی 39کشته و  30(افراد ملکی 

مورد کشتار هدفمند و  17از اثر ) زخمی 9کشته و  17(کی مورد تلفات افراد مل 26یوناما توانسته . شود
مورد  23در نتیجه مواد انفجاري تعبیه شده، ) زخمی 22کشته و  4(مورد تلفات افراد ملکی  26عمدي، 

مورد اختطاف  6کشته در اثر  7مورد درگیري نظامی و  5از اثر ) زخمی 12کشته و  11(تلفات افراد ملکی 
  . را ثبت نماید

ویان داعش یا دولت خود خوانده اسالمی در والیت ننگرهار باعث اثرات مخرب جدي بر دسترسی جنگج
طوریکه در فصل کودکان و منازعات  - کودکان به آموزش و دسترسی افراد ملکی به مراقبت هاي صحی

حمالت  ، یک سوم2015دسمبر  31جنوري تا  1به اساس یافته هاي یوناما، از . گردیده اند - مسلحانه آمده
احتمال . از سوي جنگجویان داعش مراکز آموزشی، مراکز صحی و کارکنان آنها را هدف قرار داده است

میرود این گونه رویکرد که باعث تلفات بر افراد ملکی و بیجا شدن موقت مردم گردیده در مناطق تحت 
  . کنترول داعش ادامه یابد

  : وابسته به دولت اسالمی نسبت داده می شود چند نمونه از تلفات افراد ملکی که به گروه هاي

  سپتمبر، داعش با استفاده از سالح هاي سبک و راکت انداز بر محل طالبان در ولسوالی  2به تاریخ
 3منجمله (فرد ملکی را کشتند  9جنگجویان داعش . پچیرآگام در والیت ننگرهار حمله نمودند

منابع مختلف . زن را زخمی ساختند 2ول تن دیگر بشم 8و ) تن را در یک خانه آتش زدند
در همان . گزارش دادند که داعش بر افراد ملکی به جرم حمایت از طالبان عمداً حمله نمودند

                                                
ه طالبان از سوي داعش را به وسیله مواد انفجاري تعبیه شده در ولسوالی مرد بزرگسال وابسته به گرو 10یوناما اعدام   153

 10ویدیوي این رویداد اعدام بشکل گسترده از تاریخ . ثبت نموده است 2015جوالي  25آچین والیت ننگرهار به تاریخ 
انسیون هاي ژنو افرادي مشترك کنو 3یوناما یکبار دیگر یادآور می شود که ماده . در رسانه ها پخش گردید 2015اگست 

را که در خشونت ها فعالیت ندارند، بشمول جنگجویان خارج شده از میدان جنگ محفاظت نموده و هرگونه قتل سریع، 
خشونت، تعیین مجازات، انجام هرگونه اعدام بدون در نظرداشت معیار هاي محاکمه عادالنه، شکنجه، قطع عضو و دیگر 

براي جزئیات . این گونه اقدامات در هر زمان، صرفنظر از محل آن منع می باشد. است اشکال خشونت را منع قرار داده
  .    مشترك در افغانستان به بخش چهارچوب حقوقی این گزارش  مراجعه کنید 3بیشتر در خصوص عملی بودن ماده 
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سپس بعد از گرفتن تعهد از این . زن را اختطاف کردند 1فرد ملکی بشمول  26روز، گروه داعش 
آنها را رها  2015ردمی، در ماه نومبر افراد مبنی بر عدم حمایت از طالبان و یا هرگونه جنبش م

 .کردند
  

  سپتمبر، یک گروه افراد ملکی که با پاي پیاده از محل درگیري میان گروه داعش و نیروهاي  30در
امنیتی افغان در ولسوالی آچین والیت ننگرهار در حال فرار بودند روي یک مین جاسازي شده از 

این . راه نیروهاي امنیتی افغان کار گذاشته بودندنوع فشاري پا گذاشتند که گروه داعش سر 
 .زن گردید 1کودك و  6فرد ملکی بشمول  7دختر و زخمی شدن  1انفجار باعث مرگ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 

   



 
 

72 

 

 در مورد محافظت افراد ملکی در افغانستان 2015گزارش ساالنه ي سال 

 نیروهاي طرفدار دولت . 4

گردیدند ) زخمی 1233کشته و  621(فرد ملکی  1854، نیروهاي طرفدار دولت باعث تلفات 2015 سالدر 
درصد کل تلفات  17درصد افزایش را نشان می دهد و در ضمن  28این رقم  2014ایسه با سال که در مق

  . افراد ملکی را شامل می گردد

را به اردوي ملی ) درصد  47(  نیروهاي طرفدار دولتتقریبأ نصف کل تلفات افراد ملکی منسوب به یوناما 
که اکثرأ در زمان ) مجروح 610کشته و  258: مورد تلفات افراد ملکی 868(افغانستان نسبت می دهد 

نیروهاي بین المللی هم دومین رقم باالي تلفات افراد ملکی نسبت . درگیري هاي زمینی اتفاق افتاده است
مورد تلفات افراد ملکی  179درصد یا  10داده شده به نیروهاي طرفدار دولت را باعث شده اند که در واقع 

درصد از کل تلفات افراد  7گروه هاي مسلح طرفدار دولت نیز باعث . دمی باش) زخمی 73کشته و  106(
درصد تلفات و  7ملکی نسبت داده شده به نیروهاي طرفدار دولت بوده اند؛ در حالیکه پولیس محلی افغان 

درصد باقیمانده تلفات افراد ملکی نسبت  25اما . درصد تلفات را بوجود آورده اند 4پولیس ملی افغان هم 
ه شده به نیروهاي طرفدار دولت در اثر عملیات هاي مشترك نیروهاي طرفدار دولت یا عملیات هایی داد

  . بوده که یوناما نتوانسته عاملین این تلفات را از بین قواي طرفدار دولت مشخص نماید

  : شده استدولت نسبت داده نیروهاي طرفدار چند نمونه از تلفات افراد ملکی که به 

  اکتوبر، اردوي ملی یک هاوان را به سمت موقعیت عناصر ضد دولت در ولسوالی  20به تاریخ
اما این هاوان بر منزل یک فرد ملکی برخورد نمود و باعث . نادعلی والیت هلمند پرتاب نمود

 .زن گردید 1کودك و  4کشته شدن 
  

  یک مسجد در  دسمبر، اردوي ملی دو فیر مرمی انفجاري توپ را شلیک نمود که بر 4به تاریخ
پسر و  4فرد ملکی بشمول  9ولسوالی سیدآباد والیت وردك برخورد نمود و باعث کشته شدن 

سرباز را  3گفته شده که اردوي ملی در ارتباط به این حادثه . تن دیگر گردید 3زخمی شدن 
  . در زمان تهیه این گزارش تحقیقات در این مورد جریان داشت. بازداشت نمود

  را به افراد ملکی وارد نموده اندحوادثی که بیشترین صدمه تاکتیک ها و 
در صفحات قبل به فصل تلفات افراد (، نیروهاي طرفدار دولت در جریان درگیري هاي زمینی 2015در سال 

بیشترین ) ملکی در جریان درگیري هاي زمینی، نسبت داده شده به نیروهاي طرفدار دولت، مراجعه کنید
. درصد کل تلفات افراد ملکی نسبت داده شده به این نیرو ها را نشان می دهد 68اند که تلفات را باعث شده 

درصد تلفات افراد ملکی  16عملیات هوایی دومین عامل پر تلفات از سوي نیروهاي طرفدار دولت بوده که 
ومین میزان کشتار هدفمند توسط نیروهاي طرفدار دولت س. نسبت داده شده به این نیروها را نشان می دهد
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درصد تلفات افراد ملکی نسبت داده شده به این گروه ها را  5باالي تلفات افراد ملکی را نشان می دهد که 
درصد تلفات باقی مانده در نتیجه تهدید هاي مرتبط به جنگ، آزار و اذیت و  11اما . شامل می گردد

  .      تشدید قوه و عملیات هاي تالشی منازل می باشد 154ارعاب،

  

                                                
ثبت رویداد هاي تهدید به تهدیدات، ارعاب و آزار و اذیت شامل بخشی از تاکتیک هایی می باشد که یوناما براي   154

مرگ یا صدمه، ارعاب و آزار و اذیت استفاده نموده است و این گونه اقدامات صرف نظر از این که کدام یک از یک 
طرفین درگیر در جنگ در برابر افراد ملکی انجام دهد برابر به نقض حقوق بشر یا بدرفتاري در برابر افراد ملکی تلقی 

نین محدودیت هاي غیر قانونی بر تردد یا منع آزادي بیان، محروم نمودن غیر قانونی از این کتگوري همچ. می شود
همچنین بدرفتاري جسمی در زمانی که هدف آن تهدید، ارعاب یا آزار افراد ملکی باشد . ملکیت ها را نیز شامل می شود

  .     رددمانند مجازات، انتقام یا دیگر اشکال تهاجم عمدي نیز شامل این کتگوري می گ
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  هواییهاي عملیات 
یک دفعه صداي یک هلیکوپتر را . همه مشغول خوردن نان چاشت داخل خیمه در کنار جنگل پسته بودیم

چندین فیر راکت . ناگهان هلیکوپتر به شلیک کردن شروع کرد. باالي سرم شنیدم و رفتم تا نگاهی بیندازم
با سرعت به سمت خیمه شتافتم و دیدم زنم  .شلیک نمود تا یکی از آن به خیمه خانواده من برخورد کرد

بعد ها چند تن از اردوي ملی و معاون والی از خانواده من در . خواهرم زخمی شده اند 1برادر و  2کشته و 
من خودم را . آنها گفتند که اردوي ملی بخاطر این حادثه از شما معذرت می خواهد. شفاخانه بازدید نمودند

    155.ماعی ثبت نام کردم تا شاید جبران خسارت نماینددر ریاست کار و امور اجت

آب کمري هوایی اردوي ملی در ولسوالی  و عضو خانواده چند قربانی در اثر حمله گفته هاي شاهد -- 
دختر  1پسر و  1مرد،  1زن و زخمی شدن  1این حمله باعث مرگ . 2015سپتمبر  14در  دغیسابوالیت 
 156.گردید

، سطح تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات هاي 2014تا  2012ش بین سالهاي با برعکس شدن میزان کاه
 83میالدي  2015، در سال )یا شاخه اي از اردوي ملی( نیروهاي بین المللی، نیروهاي هوایی افغان  - هوایی

. می باشد) زخمی 147کشته و  149(مورد تلفات افراد ملکی  296درصد افزایش یافته که نشان دهنده 
درصد تلفات  43درصد این تلفات شده اند و نیروهاي هوایی افغان هم باعث  57وهاي بین المللی باعث نیر

  . شده اند

                                                
  . 2015سپتمبر  21مصاحبه تلفنی یوناما در شهر هرات به تاریخ   155
در بادغیس  "فرد ملکی دیگر در اثر حمله دشمن 3شهادت یک زن و زخمی شدن  "به اعالمیه طالبان تحت عنوان   156

لسوالی آب کمري هلیکوپتر هاي دشمن امروز در منطقه سنگ آتش و: سپتمبر با این شرح مراجعه کنید 15به تاریخ 
-http://shahamat: "و زخمی شدن سه تن دیگر گردید، اناهللا و اناالیه راجعون حمله نمود که باعث شهادت یک زن بیگناه

english.com/enemy-airstrike-martyrs-woman-wounds-3-civilians/.   
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 هاي نظامی بین المللیهوایی نیروعملیات هاي 

نیروهاي بین المللی که در حمایت از نیروهاي امنیتی افغان و  یا در جریان عملیات هاي  عملیات هاي هوایی
را در سال ) زخمی 67کشته و  103(تلفات افراد ملکی  مورد 170زه با تروریزم انجام شده مستقالنه مبار

. درصد افزایش را نشان می دهد 9میالدي  2014157این رقم در مقایسه با سال  .موجب شده است 2015
تأ در اثر یوناما یادآور می شود که افزایش در میزان تلفات افراد ملکی نسبت داده شده به این نیروها عمد

فرد  85اکتوبر بوده که باعث تلفات  3حمله هوایی بر شفاخانه داکتران بدون سرحد در شهر کندز به تاریخ 
  .گردید) زخمی 43کشته و  42(ملکی 

  

  

  

  

                                                
مورد تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات هاي هوایی نیروهاي بین المللی را که باعث  156، یوناما 2014در سال  157

  . دیگر گردید، ثبت نموده است) تن 55و زخمی شدن 101مرگ(
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  2015158اکتوبر  3حمله بر شفاخانه داکتران بدون سرحد در شهر کندز به تاریخ 

به فصل درگیري هاي زمینی (اکتوبر  13سپتمبر تا  28در جریان وضعیت جنگی درازمدت در شهر کندز از 
، شفاخانه داکتران بدون سرحد تنها شفاخانه جراحی فعال در شمال کشور )در فصل هاي قبل مراجعه کنید

بود که به زخمی هاي ملکی و جنگجویان بدون امتیاز یا تفاوت مراقبت هاي صحی حیات بخش ارایه می 
کارمند در شفاخانه  130بیمار و مراقبت کننده و  119نفر بشمول  249حد اقل اکتوبر،  3در اوایل صبح . داد

  159.موجود بودند

بال ثابت نیروهاي امریکایی یک رشته حمله هوایی را بر  AC-130بامداد، یک هواپیماي  3و  2بین ساعت 
تن دیگر  43و  هکشتتن  42( فرد ملکی شد 85کشته و زخمی شدن  ساختمان شفاخانه انجام داد که در نتیجه

: شاهدین عینی گزارش دادند. و در ضمن ساختمان اصلی شفاخانه آتش گرفت و تخریب شد )زخمی
داکتران، پرستاران، .  قربانیان حین فرار از ساختمان سوخته با شلیک ماشیندار هواپیما از پاي درآمده بودند

له کشته شدگان و زخمی شدگان این بیماران، مراقبت کنندگان، محافظین و تمیزکاران شفاخانه از جم
اثرات منفی این حمله فراتر از کشته و زخمی شدن آنی افراد ملکی بود، زیرا در نتیجه . رویداد بودند

  . تخریب شفاخانه موجودیت خدمات صحی در شهر کندز و در کل منطقه کاهش چشمگیري پیدا کرد

عأ یک سلسله اعالمیه هاي متناقض را بصورت عمومی ایاالت متحده و مسئولین افغان بعد از این رویداد سری
افغانستان یک اعالمیه در مورد یافته هاي  –نومبر، فرمانده نیروهاي امریکایی  25به تاریخ . نشر نمودند

در نتیجه مستقیم  "تحقیقات نیروهاي ایاالت متحده را صادر نمود که در آن گفته شده این حمله هوایی 
نومبر، فرمانده ارشد ائتالف  28به تاریخ  160.می باشد "خطاي انسانی همراه با خطا هاي سیستم و طرز العمل

زارش کار تیم تحقیقاتی تلفات افراد ملکی عملیات مشترك حمایت قاطع در اروپا خالصه اجرایی گ -ناتو
یک سلسله خطا هاي انسانی همراه با خطاهاي  "مورد این حمله هوایی را نشر ساخت که در آن نیز به 

یافته هاي تحقیق دولت افغانستان در  161.اشاره شده است "سیستم و طرزالعمل ها و نقص تجهیزات تکنیکی
  . حمله هنوز علنی نشده است مورد این

                                                
بشر، یوناما تحت عنوان  براي جزئیات حمالت هوایی و پیامد هاي آن به گزارش ویژه کمشنري عالی حقوق   158

 :به این آدرس مراجعه کنید 2015دسمبر  12حفاظت افراد ملکی در درگیري هاي نظامی در والیت کندز، 

http://unama.unmissions.org/Portal/UNAMA/civcas/Special%20Report%20on%Kunduz
%20province_12%20December%202015.pdf  12تا  7صفحات .    

  . دریافت گردید 2016فبروري  8اطالعات از طریق ایمیل از دکتران بدون سرحد به تاریخ   159
به  2015نومبر  28از سوي ماموریت حمایت قاطع،  "ندزبدون سرحد در ک اعالمیه تحقیقات شفاخانه داکتران"به   160

-http://www.rs.nato.int/article/press-releases/statement-on-the: این آدرس مراجعه کنید

kunduz-msf-hospital-investigation.html  به آن مراجعه شده است 2015نومبر  8=29آخرین بار به تاریخ .   
ارزیابی و تحقیق در مورد یک حمله هوایی بر مرکز صحی در  )CIVCAS(تلفات افراد ملکی مرکب. ؛اعدام خودسرانه  161

  :به این آدرس مراجعه کنید 2015اکتوبر  30شهر کندز به تاریخ 



 
 

77 

 

 در مورد محافظت افراد ملکی در افغانستان 2015گزارش ساالنه ي سال 

یوناما با وجود استقبال از نتایج نشر شده تحقیقات داخلی به رهبري امریکا  و از نشر یافته هاي کلیدي 
گزارش تیم تحقیقاتی تلفات افراد ملکی عملیات حمایت قاطع ، باز هم پیشنهاد می کند که یک تحقیق 

. هوایی بر شفاخانه داکتران بدون سرحد صورت گیرد موثر و شفاف، بی طرف و مستقالنه در مورد حمله
موجودیت اطالعات بصورت علنی نشان دهنده این نیست که تحقیقات  .یافته هاي این تحقیق باید علنی شود

انجام شده همه معیار هاي پیشنهاد شده توسط یوناما، مخصوصأ در رابطه به بی طرفی و موثریت آن را دارا 
مطمئن گردند که  یددارند، با ییقضا یتواقعه صالح ینشان در ا یله بر پرسونل دخک ییدولت ها. می باشد

جانبدارانه، موثر و  یرروند شفاف، غ یک یحمله را جواز داده واجراء کردند در ط ینافراد مسئول که ا
اده الزم را اند و ار گیجن یمافراد که داللتاً مظنون به دست داشتن در جرا.  یرندگ یقرارم یقمورد تحق یعسر

و . یرندقرار گ یعدل یببا حفظ حقوق متهم مورد تعق یمحکمه قانون یکتوسط  یددر آن داشته اند، با
  162.از جبران خسارت بردارند یناناطم يالزم را برا يهمچنان قدم ها

  عملیات هاي هوایی نیروهاي افغان 
عنوان محفاظت افراد ملکی در  یوناما تحت 2015شش ماهه در مطابقت با رویکرد هایی که در گزارش 

منازعات مسلحانه ثبت نموده، اعزام هواپیما هاي داراي توان حمالت هوایی از سوي نیرو هاي هوایی افغان 
را به بار ) زخمی 80کشته و  46(مورد تلفات افراد ملکی  126باعث افزایش صدمه به افراد ملکی شده و 

  . آورده بود

، Mi-35 فروند هلیکوپتر تهاجمی  1فروند هواپیما بشمول  28ایی افغان حداقل دسمبر، نیروي هو 31تا تاریخ 
  هلیکوپتر ترانسپورتیفروند  MD-530 ،14 هلیکوپتر سبک  163فروند Mi-24 ،10 هلیکوپتر تهاجمی فروند  3

Mi-17  را در اختیار داشتند 164پیش رومجهز شده به ماشیندار .  

                                                                                                                                            
http://www.aco.nato.int/resources/3/images/2015/saceur/exec_sum.pdf   آخرین بار به

  . به آن مراجعه شده است 2015نومبر  28تاریخ 
، مأموریت )را بنگرید 3ضمیمه (در اختیار یوناما قرار داده شده  2016فبروري  4در یک پاسخ کتبی که به تاریخ   162

بعد از حادثه شهر کندز، فرمانده حمایت قاطع دستور داد تا یک گام جدید در پروسه " :حمایت قاطع ناتو چنین نوشته
در . این گام ها قبل از هر حمله بر هر مکان ارزیابی می گردد. ارزیابی لیست عدم حمله، اضافه شود -هدف گیري ها

همچنین . أ اموزش دیده اندضمن، نیروها در مورد نیاز براي حفاظت نهاد هاي درج شده در لست عدم حمله، مجدد
به عنوان یک وسیله  "لست عدم حمله"رهنمود براي فرمانده مجددأ نوشته شده که در آن این بررسی مجدد براهمیت 

    . "تأکید شده و مطالعه آن براي هر فرد مأموریت قاطع ضروري می باشد تلفات افراد ملکیبراي اجتناب از 
توانایی حمل سیستم موشک  Mi-17و هفت هلیکوپتر تغییر یافته دیگر  MD-530  وMi-35،  Mi-24هلیکوپتر هاي نوع   163

  . هاي بدون راهنمایی را دارند
 2015، دسمبر 55تا  49، صفحات "در افغانستان گزارش توسعه امنیتی و ثبات "وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا   164

  : به این ادرس موجود می باشد
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  : لیات هوایی که به نیروهاي امنیتی افغان نسبت داده شدهچند نمونه از رویداد هاي ناشی از عم

  بر یک گروه از عناصر ضد دولت که در بازار ، یک فروند هلیکوپتر اردوي ملی اگست 2به تاریخ
قیصار والیت فاریاب جمع شده بودند، آتش گشود که در نتیجه تعدادي از ولسوالی شاخ 

مرد ملکی دیگر و  6پسر و زخمی شدن  2مرگ  این حمله باعث. جنگجویان کشته و زخمی شدند
 .  دوکان تیل فروشی گردید 2تخریب 

 

  در جریان یک تهاجم از سوي نیروهاي امنیتی افغان براي بازپس گیري مرکز ، نومبر 3به تاریخ
چندین مرتبه  هلیکوپتر اردوي ملیولسوالی دشت ارچی والیت کندز از دست طالبان، یک فروند 

تن دیگر  4مرد ملکی و زخمی شدن  1ی را هدف قرار دارد و باعث کشته شدن یک منطقه مسکون
طبق گزارش ها، اردوي ملی به علت خطا در سیستم موقعیت . زن گردید 1کودك و  2بشمول 

 . هلیکوپتر این منطقه را هدف قرار داده بود )GPS(یابی جغرافیایی

 
و استفاده از تجهیزات نیروي هوایی افغان در جریان با توجه به احتمال ادامه جنگ در مناطق مزدحم ملکی 

یوناما از حمایت دوامدار نیروهاي نظامی بین المللی در تقویت ظرفیت نیروهاي هوایی افغان  165عملیات ها،
براي کاهش تلفات افراد ملکی در این عملیات ها بخصوص با آموزش دهی و کمک به تقویت قواعد 

  . درگیري استقبال می نماید

ناما تأکید می نماید که قانون بشردوستانه بین المللی از طرف هاي درگیر در جنگ می خواهد تا بخاطر یو
کاهش و اجتناب از تلفات افراد ملکی، زخمی شدن و ایجاد خسارت بر اهداف ملکی بخصوص در جریان 

  . از هر گونه احتیاط و اقدامات پیشگیرانه ممکن کار بگیرند 166عملیات هاي هوایی

                                                                                                                                            
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/pubs/1225_Report_Dec_2015_Final_20

151210.pdf  30در ضمن یک هلیکوپتر . به آن مراجعه شده است 2016جنوري  26آخرین بار به تاریخ Mi-5VS د وجو
دارد که وزارت دفاع افغانستان در مأموریت ویژه از آن استفاده می کند، هرچند توانایی هاي جنگ افزار تهاجمی آن 

   . نیز مراجعه شود 60تا  59ایضاء به صفحات . مشخص نمی باشد
بال ثابت  "نوسوپر توکا"فروند هواپیماي تهاجمی سبک از نوع  4، نیروهاي هوایی افغان 2016جنوري  15به تاریخ   165

A-29  یوناما یاد آور می شود که با . دریافت نمود 2016را جهت برنامه ریزي براي اعزام در درگیري هاي بیشتر در سال
 500تا  250 "بمب"بدینسو توانایی پرتاب  2001، نیروهاي هوایی افغان براي اولین بار از سال A-29انتقال هواپیماي 

گزارش توسعه امنیتی و ثبات در "وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا : منبع. هد داشتپوندي را از طریق هواپیما خوا
        .55تا  53صفحات  "افغانستان

قانون عرفی بشردوستانه . پیشگیري ها در زمان حمله 25تفکیک میان جنگجویان و غیرنظامیان و قاعده  -1قاعده   166
بک، کمیته بین المللی صلیب سرخ، کمبریج -و لوئیس دوسوالک ماري هینکاریتز-جین. ، قواعد1جلد بین المللی، 

2005 .  
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  ملیات هاي مشترك نیروهاي امنیتی افغان و نیروهاي نظامی بین المللی ع
، یوناما یک افزایش در میزان تلفات افراد ملکی را ثبت نموده که در نتیجه عملیات 2015در نیمه دوم سال 

مشترك میان نیروهاي امنیتی افغان و نیروهاي نظامی بین المللی در والیات خوست، کندز، لوگر و هلمند 
 9را ثبت نماید که در جریان ) زخمی 7کشته و  23(مورد تلفات افراد ملکی  30یوناما توانسته . بوده است

  . عملیات مشترك تالشی و یک عملیات مشترك درگیري زمینی بوده است

کاهش یافته، اما در  2014167هرچند تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات هاي مشترك در مقایسه با سال 
نگران می باشد و به نیروهاي نظامی بین المللی  2015یش سریع این گونه حوادث در آخر سال خصوص افزا

و نیروهاي امنیتی افغان توصیه می نماید تا بخاطر اقدامات پیشگیرانه ممکن در زمان انجام این گونه عملیات 
بروز تلفات افراد  تالش هاي شان را دوبرابر نمایند تا افراد ملکی محافظت شوند و همچنین در صورت

  . ملکی که از سوي این نیروها، باید تحقیقات سریع، بیطرفانه و کامل انجام شود

را ثبت نموده که هدف آنها مراکز صحی متعلق  2015یوناما همچنین دو عملیات مشترك تالشی در دسمبر 
در نتیجه . هلمند بودبه یک موسسه غیر دولتی در ولسوالی چرخ والیت لوگر و در ولسوالی سنگین والیت 

این دو عملیات کارمندان صحی دستگیر و تجهیزات کلینیک تخریب گردید، اما هیچ گونه تلفات افراد 
یوناما بار دیگر تأکید می نماید که تمام طرف هاي درگیر در جنگ مکلف اند تا . ملکی را در پی نداشت

ی در چنین مراکز را در کمترین حد موقف کارمندان صحی را حفاظت نموده و هر گونه عملیات تالش
انجام دهند و در ضمن اطمینان دهند که هرگونه عملیات در نزدیکی مراکز صحی طوري انجام شود که 

            168.اثرات آن بر کارمندان صحی، بیماران، تجهیزات و زیرساخت هاي این مراکز محدود باشد

                                                
ناشی از عملیات هاي مشترك یا ) زخمی 83کشته و  102(مورد تلفات افراد ملکی  185، یوناما 2014در سال   167

  .   عملیات از سوي نیروهاي امنیتی افغان با جابجایی نیروهاي بین الملی را ثبت نموده است
یی که براي مراکز صحی تحت قانون بشردوستانه بین المللی فراهم شده قاطع نمی باشد و اگر یک حفاظت ها  168

شفاخانه با هدف انجام اقدامات خطرناك براي دشمن بکار گرفته شود، می تواند موقف حفاظتی خویش را از دست 
م داده می شود، ولی در عمل به هشدار ها دهد، هرچند قبل از هرگونه اقدام به چنین مراکز هشدار و زمان کافی براي اقدا

: به این آدرس مراجعه کنید 28و  15،22،25،26به قانون عرفی بشردوستانه بین المللی قواعد، . ه استتوجه نشد
http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul.       
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  هاي مسلح طرفدار دولت هگرو
مسلح طرفدار  هحویلی خانه بودیم که دو گروصحن ود و من همراه با نواسه ام در ب بعد از ظهرناوقت "

یکی از این . هر طرف مرمی میبارید از .تیراندازي کردندشروع به دولت در نزدیکی ما در برابر یک دیگر 
یدم، وقتیکه خون را در جان نواسه ام د. مرمی ها در پشت سر نواسه ام و دیگرش در پاي من اصابت نمود

همسایگان ما آمدند و ما را به شفاخانه انتقال  . گیریه کردن شروع کردمبه کنترول ام را ازدست دادم و 
  169"تحمل و برداشت همچو یک درد را میتوانید تصور کنید؟. دادند اما نواسه ام را نجات داده نتوانستند

ی گرزیوان والیت فاریاب، مورخ مسلح طرفدار دولت در ولسوال هقربانی درگیري زمینی میان دو گرو-- 
  . گردید زنمنجر به قتل یک طفل و زخمی شدن یک  حادثهاین . جنوري 18

به دست گروه  هاي مسلح طرفدار دولت به شمول قتل حقوق بشري هاي  تخطی، دفتر یوناما 2015طی سال 
 1بین  .ه استت رسانیدهاي هدفمند، حمله، اخاذي، ارعاب و سرقت که با معافیت مرتکب شده اند را به ثب

به دست ) مجروحیت 82کشته و  54(مورد تلفات افراد ملکی  136، یوناما 2015دسامبر سال  31جنوري الی 
درصد افزایش را  42 ،2014گروه  هاي مسلح طرفدار دولت را به ثبت رسانیده که این رقم نسبت به سال 

  170.نشان میدهد

درصدي در  51افزایش - مجروحیت 62کشته و  21ت، مشمول مورد تلفا 83(اکثریت تلفات افراد ملکی 
از سوي گروه  هاي مسلح طرفدار دولت در جریان درگیري هاي مسلحانه، به ) 2014171مقایسه با سال 

شمول جنگ در برابر عناصر مخالف دولت و درگیري میان گروه  هاي مسلح رقیب طرفدار دولت ارتکاب 
  .یافته اند

هاي مسلح طرفدار دولت در عملیات ها  هنیروهاي امنیتی افغان از گرو ستفاده فزایندها ، یوناما2015در سال 
ها یکجا یا با  هگرو توسط این علیرغم غیرقانونی بودن اجراي عملیات هاي موازي. را مشاهده نموده است

حین و هاي مسلح طرفدار دولت فاقد آموزش و دسپلین نیروهاي منظم اند  ه، گروحمایت نیروهاي دولتی
بر آن، این  عالوه. در اختیار ندارند براي حفاظت از افراد ملکی را تجهیزات کافی و الزم ها عملیات اجراي

 ند، و در این راستا  مقامات امنیتی والیتی همواره به یوناما خبر دادنمیدانندها خطوط روشن قومانده را  هگرو
  .را ندارندهاي شان  تخطیها بخاطر  هاین گرو توانایی کنترول و مسئول قراردادن  که آنها

                                                
  .2015جنوري  20مصاحبه یوناما، شفاخانه شهر میمنه،   169
را به گروه هاي مسلح طرفدار دولت ) مجروح 50قتل و  46(مورد تلفات افراد ملکی  96، دفتر یوناما 2014در سال   170

  .نسبت داد
طی درگیري ) زخمی 30کشته و  25(فرد ملکی  55، گروه هاي مسلح طرفدار دولت موجب تلفات 2014در سال   171

  .هاي زمینی گردیدند
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 دست به قتل هاي هدفمند و عمدي در برابر هاي مسلح طرفدار دولت در چندین مورد گروه ، 2015در سال 
نه کشته و یک (مورد تلفات افراد ملکی  10 که 2014سال  دفتر یوناما در مقایسه با. اند زدهافراد ملکی 

قتل  در نتیجه) کشته و سه مجروح 22(مورد تلفات افراد ملکی  25 2015به ثبت رسیده بوددر سال ) زخمی
  .به ثبت رسانیده است هاي مسلح طرفدار دولت را ههاي هدفمند افراد ملکی به دست گرو

هاي مسلح  هبه دست گرو 2015ي تهدید، ارعاب یا آزار و اذیت افراد ملکی در سال  حادثه 31یوناما 
مسلح طرفدار دولت  هجوالي یک فرمانده گرو 4مثالً، به تاریخ . انیده استطرفدار دولت را نیز به ثبت رس

دولت  ضدپنج فرد ملکی را بطور غیرقانونی در ولسوالی خان آباد والیت کندز پس از حمله عناصر 
فرمانده مذکور این افراد را در یک توقیفخانه غیرقانونی نگهداري نمود . بازداشت و مورد استنطاق قرار  داد

با  به فرمانده مذکور تلدوضد از گشت و گذار عناصر  بخاطر اطالع نرسانددر جریان استنطاق آنها را  و
بنابر گزارش ها، این افراد پس از مداخله یک عضو پارلمان ناوقت همان . چوب مورد لت و کوب قرار داد

  . و به آنها اخطار داده شد تا ساحه را ترك کنند ندروز رها گردید

دولت میخواهد تا مسئولیت اش در قبال حفاظت از جان افراد ملکی و تامین امنیت در افغانستان را ز ایوناما 
و مرتکبین  منحلهاي مسلح طرفدار دولت را  هو یک بار دیگر از دولت میخواهد تا تمامی گرو داء نمایدا

  .مورد بازخواست قرار دهندها را  تخطی

  :ه نیروهاي طرفدار دولت نسبت یافتندی از تلفات افراد ملکی که بئنمونه ها

  مسلح دیگر را مورد حمله قرار داد هگرویک مسلح طرفدار دولت  هسپتمبر، یک گرو 7به تاریخ .
هاي  هاین حمله در مرکز خان آباد والیت کندز به دلیل یک اختالف دیرینه میان فرماندهان گرو

چهار فرد ملکی، به شمول  گروه ها ایندر نتیجه شلیک سالح سبک میان . مذکور بوقوع پیوست
 .برداشتند یک زن کشته شدند و چهار تن دیگر، به شمول دو زن زخم

  مسلح طرفدار دولت در ولسوالی پشتون کوت والیت فاریاب  هآگست، یک گرو 30به تاریخ
و دو مرد ملکی را به اتهام حمایت از طالبان محل به قتل گردیده داخل یک منزل مسکونی 

 دولت ضدمسلح از سوي عناصر  هبنابر گزارش ها، یک روز قبل از آن دو عضو این گرو. درسانیدن
 .ندیک حمله به قتل رسیده بود حین

  دولت افغانستان توسط  تراتیژي حمایت از خیزش هاي مردمیاس
 را به منظور ایجاد گروه هاي "مردمی هاي استراتیژي حمایت از خیزش"، حکومت افغانستان 2015در سال 

یجاد ساحاتیکه نیروهاي امنیتی افغان حضور کمتر دارند، ا 172والیت در 25مسلح به طرفداري از دولت در 

                                                
نیروهاي مسلح سازمان یافته غیر دولتی را گویند که در منازعات دخیل می   "گروه مسلح طرفدار دولت"اصطالح   172

این گروه ها تحت قوانین افغانستان داراي هیچ مبناي حقوقی نمی باشند این . باشند و از نیروهاي دولتی متمایز هستند
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والیت  10ولسوالی  23، دفتر یوناما تشکیل گروه هاي مسلح طرفدار دولت را در 2015الی اخیر سال . نمود
خیزش "ند که گروه هاي نشست ها با دفتر یوناما اظهار داشت حینمقامات حکومتی  173.به ثبت رسانید

پس از سه ماه  و اینهااست  موقتی وابسته به افراد قدرتمند یا جنگ ساالران نیستند بلکه یک ابتکار "مردمی
که ریاست  ندمقامات امنیتی به دفتر یوناما اطالع داد 174.جذب برنامه پولیس محلی افغان خواهند گردید
به آنها را  "گروه خیزش مردمی"دام مینمایند تا اعضاي عمومی امنیت ملی بزرگان قریه یا قومی را استخ

ریاست عمومی ارگان هاي محل این  175.پیشنهاد نمایند که بعداً از طرف این ریاست گماشته می شوند
ها را مورد حمایت مالی قرار میدهد، این در حالیست که وزارت امور داخله مسئولیت تسلیح آنها را به عهده 

حلی به یوناما خبر دادند که افراد محل و عناصر که قبالً در مخالفت با دولت قرار داشتند منابع م 176.دارد
میرسد نفر  500 تا  22تعداد پرسونل این گروه هاي مسلح طرفدار دولت از . شامل این گروه ها می شوند

  .که تحت فرماندهی ریاست عمومی امنیت ملی و پولیس ملی فعالیت مینمایند

 علیرغم اینکه . اي مسلح به طرفداري از دولت خطر بیشتري را متوجه افراد ملکی نموده استایجاد گروه ه
 "خیزش مردمی"گروه هاي د غیرقانونی اند، مثل گروه هاي ملیشه موازي که از سوي دولت مسلح می گردن

گروه ها  نبود یک چارچوب قانونی براي این ،که شامل افراد ملکی و عناصر قبلی مخالف دولت می باشد
عالوه بر آن، اعضاي اینگونه گروه ها فاقد آموزش . و معافیت را بوجود میآورد تخطیخطرات جدي 

از اصول قوانین بشردوستانه بین المللی و قانون بین المللی حقوق بشر، و همچنین رسمی استعمال اسلحه و 
  . دنا خطر جدي مواجه می سازقوانین داخلی افغانستان آگاهی ندارند و از این جهت افراد ملکی را ب

                                                                                                                                            
را به منظور دست یافتن به اهداف سیاسی، عقیدتی، یا اقتصادي  هبکارگیري اسلحه در استفاده قوگروه هاي پتانسیل 

دارند،  شامل تشکیالت نظامی دولتی، اتحادیه هاي دولتی یا سازمان هاي بین الحکومتی نمی باشند؛ این گروه ها تحت 
این تعریف شامل موارد زیرین بوده و به آن . باشندامر دولت میزبان یا دیگر دولت ها که در  آن فعالیت می نمایند نمی 

دارند، ) که اساس ملیتی، قبیلوي یا طور دیگر(گروه هاي مخالف شورشی، شبه نظامیان محلی : محدود نمی شود
زمانی که چنین گروه ها بصورت (شورشیان، تروریست ها، پارتیزان ها، و نیرو هاي دفاع ملکی و گروه هاي شبه نظامی 

  )ت کنترول دولت نباشندواضح تح
 به منظور تایید تشکیالت این گروه ها با پولیس ملی افغان، ریاست امنیت ملی، و والی 2015دفتر یوناما در سپتمبر   173
مقامات محلی تشکیالت گروه هاي مسلح طرفدار دولت را در ولسوالی هاي ذیل تایید . دیدار نمود ها و ولسوال ها

دك، ولسوالی کوت ننگرهار، ولسوالی دولتشاه لغمان، ولسوالی هاي راغستان، ارغنج خواه، ولسوالی جلریز ور: نمودند
بهارك، شهدا، زیباك و تگاب والیت بدخشان، ولسوالی بورکه والیت بغالن، ولسوالی هاي المار و قیصار والیت فاریاب، 

جک، فیض آباد و قرقین والیت و سوزمی قلعه سرپل، ولسوالی هاي خماب، آقچه، منگ ولسوالی هاي کوهستانات
  .جوزجان، ولسوالی ایبک والیت سمنگان، و ولسوالی هاي چمتال، چهار بولک والیت بلخ

نشست یوناما با . 2016جنوري سال  10نشست یوناما با رئیس عملیات  هاي وزارت امور داخله، شهر کابل، مورخ   174
دیدار یوناما با دفتر شوراي امنیت ملی، شهر کابل، مورخ  ،2016جنوري   13ریاست پولیس محلی افغان، کابل، مورخ 

  .2016جنوري سال  11
  .پانوشت فوق  175
  .پانوشت فوق  176
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استفاده نادرست از اسلحه به دست گروه هاي  همانطوریکه در فوق ذکر گردید، یوناما همواره قضایاي
روابط شخصی با مقامات حکومتی با تخطی هاي حقوق بشري را که با استفاده از مسلح طرفدار دولت و 

رسمی نیروهاي امنیت  چوکات مسلح خارج از ایجاد گروه هاي. معافیت انجام میدهند، ثبت نموده است
خیزش "براي جذب جنگجویان  یی که طرح ها. حادثات را به وجود می آورداینگونه احتمال افزایش ملی 
که تا حال جنجال برانگیز بوده، کمتر به نگرانی هاي  اي برنامه می باشد در برنامه پولیس محلی افغان "ملی

  . شان می پردازد افراد ملکی در رابطه با حفاظت

قانونی ندارند و با مردم  اينموده چون مبن پیشنهادیوناما همواره انحالل گروه هاي مسلح طرفدار دولت را 
که سر و کار دارند خود را حسابده نمی پندارند، و در اکثر موارد که از سوي یوناما به ثبت رسیده این گروه 

  . ملکی مرتکب شده اند، از معافیت برخوردار بوده اند ها و جرایم که در برابر افراد تخطیها براي 

خیزش "مینماید تا گروه هاي مسلح طرفدار دولت، به شمول گروه هاي  پیشنهادیوناما یک بار دیگر 
موثر را جهت تامین حسابدهی  گام هاي تا می خواهدگردند و از مقامات  منحل هرچه عاجل  "مردمی

  . ر بردارندهاي حقوق بش تخطیتمامی مرتکبین 

   پولیس محلی افغان

ما سعی کردیم تا به . گردیدندقریه ما  داخل جستجوي طالبان ه منظورنفري پولیس محلی ب 15 هیک گرو"
در واکنش به این عمل، آنها من و پدر کالنم را با قنداق تفنگ هاي . آنها بگوییم که طالبان در اینجا نیستند

سوي خانه هاي ما شلیک کردند، و طفل هفت ساله ام را زخمی ، به ندشان مورد لت و کوب قرار داد
  177".نمودند

  .2015اگست سال  3قربانی تخطی هاي پولیس محلی افغان در والیت تخار، مورخ 

در نقاط دوردست افغانستان  ی خط نخست نبرد، پولیس محلی افغان به مثابه نیروي دفاع2015در سال 
 175تن میرسید و  28231، مجموع رقم اعضاي پولیس محلی به 2016جنوري سال  16الی . فعالیت نمودند

  178.والیت را تحت پوشش داشتند 28ولسوالی در 

، هکاهش پیدا نمود 2014با آنکه تلفات افراد ملکی نسبت داده شده به پولیس محلی افغان در مقایسه با سال 
دي ترین این رویداد ها در والیات یوناما ثبت تخطی هاي شدید ارتکاب یافته از سوي این نیروها که ج

مورد تلفات افراد  134دفتر یوناما . ه استبه ثبت رسانید را کندز، بدخشان، سرپل و کندهار بوقوع پیوست

                                                
  ).موقعیت و تاریخ نامبرده نشد(مصاحبه یوناما   177
برنامه پولیس محلی افغان در . ، شهر کابل2016جنوري سال  13مالقات یوناما با ریاست پولیس محلی افغان، مورخ   178

  .الیات بامیان، دایکندي، خوست، نیمروز، پنجشیر و سمنگان موجود نیستو
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ه را به ثبت رسانیده که در حادثه که پولیس محلی در ان دخیل بود 63را از ) جراحت 99کشته و  35(ملکی 
  . کاهش را نشان میدهددرصد  ) 9( نه  2014مقایسه با سال 

عبارتند از لت و کوب شدید، تخریب  داده شده استعمده ترین تخطی هاي که به پولیس محلی نسبت 
موارد قتل هاي هدفمند با بازداشت غیرقانونی افراد ملکی به . اموال، سرقت، تهدیدات، ارعاب و آزار اذیت

، یوناما به ثبت تلفات افراد ملکی که 2015طی سال . دست این پولیس نیز از سوي یوناما به ثبت رسید
  .درجریان درگیري هاي زمینی به پولیس محلی نسبت یافته اند نیز ادامه داد

 در نتیجهقسماً شاید  نسبت داده می شود  به پولیس محلی کهدر حالیکه کاهش در رقم تلفات افراد ملکی 
د دلیل میتواننیز در میدان هاي نبرد  شاناد کاهش در تعد 179، اینها از سوي دولت باشد قراردادن حسابده

ریاست پولیس محلی افغان طی یک نشست با یوناما در . دیگري براي کاهش تلفات افراد ملکی باشد
تلفات،  در نتیجهعضو خود را  500، اظهار داشت که پولیس محلی افغان ماهانه نزدیک به 2015دسامبر سال 

در  در تشکیل عضو 325، این ریاست گزارش داد که از جمله  مثالً 180.جراحت یا فرار از دست میدهد
  181.عضو آن به ساحه اعزام شدند 36ولسوالی شیندند والیت هرات تنها 

  :ی از تلفات افراد ملکی که به پولیس محلی افغان نسبت داده شدندئنمونه ها

  محلی، پولیس  فرادااگست، یک فرمانده پولیس محلی افغان یکجا با چهار تن دیگر از 5به تاریخ
ر یک موتر در ولسوالی علی آباد والیت کندز متوقف هنگام مسافرت ددو فرد ملکی را در 

یک درخت بسته نمودند و هر دوي آنها را به اتهام جاسوسی براي طالبان  بهیکی از آنها را . نمودند
 حرکت بودآن در  مقابل که بطرفهمچنان یک موتر دیگر را . مورد لت و کوب قرار دادند

یک کارمند دولتی . ا پرداختندلت و کوب آنه به متوقف، سه فرد ملکی را به زور پایین نمودند و
سپس، مقامات . مربوط به ولسوالی که از راه میگذشت سعی نمود تا مداخله نماید که موفق نشد
طریق تیلفون از  والیتی شکایت نمودند که این افراد باید مورد بازپرس قرار بگیرند که آنها خود از

انجام داده  یمقامات هم در زمینه هیچ اقدام. سوي فرمانده پولیس محلی مورد تهدید قرار گرفتند
 .نتوانستند

                                                
در کابل، رئیس این اداره به  2016جنوري سال  12در جریان یک نشست با ریاست عمومی امور پولیس به تاریخ   179

به یک سوم  عضو پولیس محلی را به دفتر لوي سارنوالی معرفی نموده، و نزدیک 148یوناما خبر داد که این ریاست 
طبق اظهارات این مقام، در مورد بقیه افراد یا اطالع در دست نیست یا این افراد تحت . متهمین را دستگیر نموده است

  .حمایت زورمندان با معافیت فعالیت مینمایند
  .، شهر کابل2015دسامبر سال  7مالقات یوناما با ریاست پولیس محلی افغان، مورخ   180
  .پانوشت فوق  181
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  دولت در  ضدن را در پاسخ به حمله عناصر ااگست، پولیس محلی افغان یک هاو 18به تاریخ
ابت نمود و در نتیجه سه ولسوالی پل علم والیت لوگر شلیک نمودند که بر یک منزل مسکونی اص

  . طفل کشته و سه تن دیگر، به شمول یک زن و دختر زخم برداشتند

  نظارت و حسابدهی پولیس محلی افغان
، یوناما اتهامات 2015طی سال . نظارت بر برنامه پولیس محلی می باشد ارگان اصلیریاست پولیس محلی 

است شریک ساخته و از اقدامات تعقیبی ریاست ری این کتبی علیه اعضاي پولیس محلی را بطور منظم با
  . متذکره و مقامات وزارت امور داخله در این راستا نظارت به عمل آورد

را به منظور ترویج حسابدهی پولیس محلی برداشته بود  یریاست پولیس محلی افغان که گام هاي محکم
. از صالحیت هایش کاسته شددر تشکیل این ریاست بوجود آمد 182 2015که در سال  یپس از تغییرات

 تحت چتررهبري این ریاست از ریاست عمومی که بدوش یک تورن جنرال بود و طبق گزارش ها مستقیماً 
ریاست عمومی امور  تحت چتر حاال به یک برید جنرال سپرده شده که قرار داشتمعین وزارت امور داخله 

ن از لحاظ رتبه و صالحیت همانند قوماندان هاي در حال حاضر، رئیس پولیس محلی افغا. قرار داردپولیس 
ق یبه قوماندان هاي امنیه در والیات جهت بازداشت و تحق تواندامنیه می باشد و بنابر گزارش ها حاال نمی 

  183.اعضاي پولیس محلی اوامر مرعی االجرا صادر نماید

یس محلی گردید، با آنهم تغییرات در ساختار باعث لغو تشکیالت واحد نظارت و تحقیق در ریاست پول
یک تشکیل تازه که واحد نظارت و تحقیق را در خود دارد بنابر گزارش ها تا حال از سوي وزارت امور  

در حالیکه دفتر یوناما روند اصالحات در ساختار ریاست پولیس محلی  184.داخله به تصویب نرسیده است
ید باعث حفظ و تقویت حسابدهی و قومانده و وزارت داخله را درك مینماید، چنین یک روند اصالحات با

  . کنترول گردد

رئیس جمهور غنی مبنی بر بررسی برنامه پولیس محلی  2015حکم ماه جون سال  در حالیکهبنابر گزارش ها 
یوناما  185گردید،پولیس محلی که تحت کنترول زورمندان فعالیت مینمودند  2200 باعث شناسایی افغان

نه  و کم نه منجر به اقدامات بیشتر جهت ترویج حسابدهی در پولیس محلی گردیدهاین ح مشاهده نمود که
که در این  درك میکنددفتر یوناما . این پولیس را در تشکیالت نیروهاي امنیتی افغان تنظیم نموده است

                                                
یوناما پیرامون حفاظت افراد ملکی در درگیري هاي مسلحانه  2015 سال نیمه اولگزارش  72الی  71به  صفحات   182

  . مراجعه شود
  .، شهر کابل2015دسامبر سال  17مالقات یوناما با ریاست عمومی پولیس محلی افغان، مورخ   183
  .، کابل2016ل جنوري سا 12مالقات یوناما با ریاست عمومی امور پولیس، مورخ   184
  .74الی  73، صفحات 144پانوشت فوق، پاورقی   185
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ار عضو پولیس محلی باید آموزش هاي اساسی را فرا بگیرند که انتظ 6000که  پیشنهاد گردیده بودبررسی 
  186.به پایان برسد 2016میرود الی مارچ سال 

  پولیس محلی افغان در والیت پروان از مجازات معافیت
جوالي، یک گروه پولیس محلی پس از یک حمله مواد انفجاري تعبیه شده در برابر شان در  5به تاریخ 

ند و دو فرد ملکی دیگر را به قتل رسانید دارساحه شورخی بازار ولسوالی سیاه گرد والیت پروان یک دوکان
جوالي، مردم محل تظاهراتی را براه انداختند و از دولت  6به تاریخ . را شدیداً مورد لت و کوب قرار دادند

در جریان تظاهرات، . خواستند تا یک کمیسیون حقیقت یاب را جهت بررسی این رویداد ایجاد نماید
باالي جمعیت شلیک کردند که در نتیجه یک فرد  پولیس محلی افغان که مسئولیت تامین امنیت را دارند

 تحت فرماندهیپولیس محلی که در هر دو قضیه دخیل بودند . ملکی کشته و شش تن دیگر زخم برداشتند
   .قرار داشتندیک فرمانده پولیس محلی 

 دفتر والی، ریاست معارف، ی ازدر پی تظاهرات، دولت یک هیئت حقیقت یاب را با اشتراك نمایندگان
شوراي والیتی، ریاست عمومی امنیت ملی و پولیس محلی افغان ایجاد نمود که با بزرگان محل مالقات 

 ،با آنکه هیئت گزارش خود را نشر ننمودند، بنابر گزارش هاي منابع یوناما. نمودند و از ساحه دیدن نمودند
میان طالبان و پولیس محلی افغان که تلفات افراد ملکی در جریان درگیري زمینی  این بود هیئتنتیجه گیري 

پس از حمله مواد انفجاري تعبیه شده به عمل آمده، و ادعاها در برابر پولیس محلی را تبلیغات علیه این 
هیئت مذکور در رابطه با کشته و زخمی شدن افراد درجریان تظاهرات اظهار نظر . پولیس عنوان نمودند

  . نکردند

داخله فرمانده پولیس محلی را برطرف نمود و نام او را از تشکیل و لست ، وزارت 2015در ماه نومبر سال 
هرچند، الی تحریر این گزارش طبق گزارشات منابع یوناما این فرد هنوز . حقوق پولیس محلی حذف نمود

پولیس محلی والیت حمایت مالی دریافت از هم به عنوان فرمانده پولیس محلی ایفاي وظیفه مینماید و 
   .مینماید

این حادثات بر لزوم تداوم نظارت و حسابدهی براي پولیس محلی، به شمول نیاز انحالل شبکه هاي غیر 
دفتر یوناما از دولت . حسابدهی پوشش مینمایند، تاکید مینماید در برابررسمی که اعضاي پولیس محلی را 

و عاملین آن را  انجام دهدحادثات میخواهد تا تحقیقات جامع، مستقل، بیطرف و به موقع را در ارتباط با این 
  . مسئول بشمارند
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  کاهش تلفات افراد ملکی برايپالیسی ملی  یجادا
افراد ملکی در درگیري هاي مسلحانه به  از پیرامون حفاظت این دفتر 2015سال  نیمه اولیوناما در گزارش 

که تمامی  ایجاد کند ت افراد ملکیکاهش تلفا هنمود تا یک پالیسی ملی در رابطه بپیشنهاد دولت افغانستان 
متعهد گرداند و جامعه بین المللی، به ویژه ماموریت حمایت را وزارتخانه ها، ریاست ها و نیروهاي مسلح 

نمود که این پالیسی ملی از سوي یک گروه   پیشنهادیوناما همچنان . دولت را در این راستا کمک کند، قاطع
با اهداف قابل  یقوانین افغانستان باشد و با یک پالن عمل مطابقت با شود، درتهیه کاري بین الوزارتی 

  . گردد یسنجش  و قوي عمل

تعهد نمود تا چنین یک طرح را  2015اگست سال  26دولت در پی یک نشت شوراي امنیت ملی به تاریخ 
ن کاهش را پیرامو یطرح"هدایت داد تا ي امنیت ملی شورابه و رئیس جمهور  ایدانکشاف و عملی نم

آماده  "افراد ملکی از باالبردن آگاهی عامه در پیوند با حفاظتبراي تلفات افراد ملکی و راه اندازي کمپاین 
  187.نماید

خبر  2016دفتر شوراي امنیت ملی از تصمیم دولت مبنی بر نهایی سازي استراتیژي ملی الی فبروري سال 
  188.داد

آن را در  برنامه عملیاتیعملی نمودن این پالیسی و  یوناما یک بار دیگر از دولت میخواهد تصویب و
قرار دهد، و از جامعه بین المللی میخواهد تا براي توانمند سازي این روند حمایت کافی  کاري خود اولویت

 در جهت کاهش تالش ها را  تشدیدیافته هاي شامل در گزارش موجود نیاز دولت براي . دنفراهم نمای
یوناما آماده است تا در این راستا کمک هاي تخنیکی خود را فراهم . ت می کندتقویتلفات افراد ملکی 

  . نماید

پالیسی وزارتی خود در ارتباط با کاهش تلفات افراد ملکی را انکشاف  ملی،  همزمان با این، وزارت دفاع
   189.داردامضاء سرپرست وزارت دفاع  نیاز بهداد و این پالیسی در حال حاضر 

                                                
  .   http://president.gov.af/en/news/51701:رنتی ذیل مراجعه شودتبه صفحه ان  187
نخستین نشست گروپ کاري تلفات افراد . ، کابل2016جنوري  11مالقات یوناما با دفتر شوراي امنیت ملی، مورخ   188

در جریان این نشست، دفتر . برگزار گردید 2015سپتمبر سال  6به تاریخ ) ONSC(با دفتر شوراي امنیت ملی ملکی 
که تحت بررسی وزارت ها قرار داشت، به پایان را شوراي امنیت ملی گزارش داد که شوراي امنیت ملی مسوده نخست 

قبل از تصویب  2016ی را به تاریخ فبروري سال دفتر شوراي امنیت ملی پالن نمود تا یک نشست مشورت. ه استرساند
نظریات خود را در ارتباط با مسوده پالیسی  2016یوناما در جنوري . نهایی پالیسی ملی با همتایان خارجی برگزار نماید

  . ارائه نمود
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  لوگیري و کاهش تلفات افراد ملکی به دولت افغانستانانتقال بورد ج
همزمان با انتقال مسئولیت هاي امنیتی به نیروهاي امنیتی افغان بورد جلوگیري و کاهش از تلفات افراد ملکی 

)CAMB(190  جنوري سال  26نیز از ناتو به دولت افغانستان واگذار گردید که نشست افتتاحیه آن به تاریخ
  191.گردد برگزار می 2016

و ریاست آن را  جلسه خواهد داشترهبري آن را به عهده دارد هر سه ماه  ستاناین بورد که دولت افغان
معاون مشاور امنیت ملی به عهده  دارد و نمایندگان وزارت هاي دفاع، داخله و ریاست امنیت ملی و ریاست 

 ی از سويطی فرمان عنقریب بورد اعضاي این. عمومی اداره مستقل ارگان هاي محل عضویت آن را دارند
به هدف بررسی را بنابر گزارش ها یک نهاد اختصاصی که ریاست جمهوري نهایی خواهد گردید، 

که مدت ها قبل از سوي یوناما  پیشنهادي، 192دکر اهدافراد ملکی ایجاد خو تلفات سیستماتیک ادعاهاي
 کندو دولت را تشویق میکند تا اطمینان حاصل  یوناما از این انکشاف استقبال مینماید 193.مطرح گردیده بود

نیروهاي طرفدار دولت مورد توسط که بورد یاد شده به مثابه یک ابزار جهت کاهش رقم تلفات افراد ملکی 
  .استفاده قرار می گیرد

  

                                                                                                                                            
قاطع ناتو  مشاورین ماموریت حمایت. 2015نومبر سال  29مالقات با مشاورین ماموریت حمایت قاطع ناتو، مورخ   189

اکتوبر نهایی نمود، اما الی تحریر این گزارش  22خود را به تاریخ  یبه یوناما اطالع داد که وزارت دفاع پالیسی داخل
  .پالیسی یاد شده تا حال از سوي سرپرست وزارت دفاع به امضاء نرسیده است

در ارتباط با  در امور حقوق بشرکمیساریاي عالی ملل متحد /یوناما 2012گزارش سال  39الی  37به صفحات   190
کمیساریاي عالی ملل  /یوناما 2012سال نیمه اول گزارش  37حفاظت افراد ملکی در درگیري  هاي مسلحانه، و صفحه 

پیرامون حفاظت از افراد ملکی در گیري هاي مسلحانه مراجعه شود که در صفحه انترنتی ذیل  متحد در امور حقوق بشر
 http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports:قابل دسترس می باشد

  .در نشست افتتاحیه به مثابه ناظر اشتراك ورزید 2016جنوري سال  26یوناما به تاریخ   191
دفتر شوراي امنیت ملی گزارش داد که . ، کابل2016جنوري سال  11مالقات یوناما دفتر شوراي امنیت ملی، مورخ   192

رد جلوگیري و کاهش از تلفات افراد ملکی که رهبري آن بدوش افغان ها است در اخیر جنوري سال نشست نخست بو
  . در پی توشیح فرمان رئیس جمهور که الیحه وظایف این بورد را بوجود میآورد، برگزار خواهد گردید 2016

ملکی در درگیري هاي مسلحانه،  اوچار در ارتباط با حفاظت افراد/یوناما 2012گزارش سال  39الی  37به صفحات   193
  . مراجعه شود
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  چارچوب حقوقی. 5
ی، حقوق بشر چارچوب حقوقی که براي این گزارش استفاده گردیده است شامل قانون حقوق بشر بین الملل

 مورد دوستانه بین المللی، حقوق جزاي بین الملل و قطعنامه هاي نافذ شوراي امنیت سازمان ملل متحد در
تمام اسناد فوق الذکر مکلفیت محافظت افراد ملکی در جریان درگیري ها در   .194افغانستان، می گردد

  . شریح می گردندافغانستان را الزامی می سازد که این مکلفیت ها در بخش بعدي ت

 مسؤولیت هاي حقوقی طرف هاي درگیر در جنگ مسلحانه

یوناما بر این نظر است که جنگ افغانستان یک نبرد داخلی بوده که در آن دولت افغانستان و نیروهاي امنیتی 
نیر هاي امنیتی ملی افغان تحت حمایت نیروهاي نظامی بین المللی که در این گزارش و در داخل (آن 
که در (علیه گروه هاي مسلح غیر دولتی ) یاد می شود "نیروهاي طرفدار حکومت"نستان از آن به عنوان افغا

. مصروف جنگ می باشند) یاد می شود "عناصر ضد دولت"این گزارش و در داخل افغانستان از آن به عنوان 
  .شود مراجعه اصطالحاتبراي تعریف نیرو هاي طرفدار حکومت و عناصر ضد دولت به بخش 

نیرو هاي نظامی افغان، نیرو هاي نظامی بین المللی و گروه هاي (تمام طرف هاي دخیل در جنگ هاي مسلحانه 
  . به اساس قانون بین المللی مکلف به محافظت افراد ملکی می باشند) مسلح غیر دولتی

ف هستند تا نورم هاي تذکر داده که تمامی کشور ها مکل )2000سال ( 1325شوراي امنیت در قطعنامه شماره 
بین المللی حقوق بشري و انسانی مربوط به زنان و دختران را رعایت و اقدامات ویژه را به منظور حفاظت آنها 

  .195در برابر خشونت هاي جنسیتی در جریان درگیري هاي مسلحانه روي دست گیرند

)i (مکلفیت ها بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی  

می باشد که در آن  1977196ژنیو و عضو پروتوکول الحاقی دومِ  1949وانسیونهاي چهارگانه افغانستان عضو کن
این پروتوکول حمله علیه افراد . به حفاظت افراد ملکی در درگیري هاي مسلحانه داخلی پرداخته شده است

  . ملکی و بر اهدافی که موجودیتش براي نجات جمعیت غیرنظامی ضروري است را منع قرار می دهد

                                                
شوراي امنیت ملل متحد مسؤولیت هاي تمام طرفهاي درگیر در افغانستان را جهت  2015سال  2210قطعنامه شماره . 194

برجسته ساخته و نیز از طرفهاي  "به شمول حقوق بشري و حقوق بشردوستانه بین المللی"رعایت حقوق بین المللی
   .د که اقدامات مناسبی را روي دست گیرد تا از محافظت افراد ملکی اطمینان حاصل گردددرگیر می خواه

195  S/RES/1325  ؛ همچنان به 2000سالS/RES/1820  2008سال ،S/RES/1888  2009سال ،S/RES/1889  و 2009سال ،
S/RES/1960  مراجعه شود 2010سال.  

تصویب نمود که پروتوکول مذکور به تاریخ  2009نومبر  10تاریخ  را به 1977افغانستان، پروتوکول الحاقی دوم .  196
  .  نافذ گردید 2009دسمبر  24
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ژنیو، حداقل معیارهایی را  مشخص می سازد که طرف هاي  1949مشترك در کنوانسیونهاي چهارگانه  3ماده 
خشونت، قتل 197،مشترك، قتل 3ماده . درگیر به شمول دولت و طرفهاي غیر دولتی باید آن ها را رعایت کنند

  .و مکان صراحتاً ممنوع قرار می دهدرا در هر زمان  198هاي فرا قضائی، تعذیب، قطع اعضاء و سایر انواع خشونت

و سایر قواعد متعدد مشابه به آن در پروتوکول هاي الحاقی،  1949محتویات کنوانسیون هاي چهار گانه 
مرتبط ترین اصولی که بر اعمال طرفین درگیر در  199.بخشی از حقوق عرفی بین المللی را تشکیل می دهد

  :، به شرح ذیل می باشندجنگ داخلی افغانستان قابل اعمال می باشد

 200.جمعیت غیر نظامی و همچنین افراد ملکی نباید مورد حمله قرار گیرند: اصل تشخیص یا تفکیک 

 حمله اي که طی آن احتمال تلفات غیر عمدي افراد ملکی، جراحت به غیرنظامیان، صدمه ": اصل تناسب
سارات از دستآورد محسوس و مستقیمی به اهداف ملکی و یا ترکیبی از آنها وجود داشته باشد، که این خ

  201."که از بعد نظامی به دست می آید، فراتر باشد، منع گردیده است

                                                
در مورد جرم جنگی قتل، طوریکه در اساسنامه روم در مورد محکمۀ جنائی بین المللی، تعریف گردیده است، . 197

متذکره شامل قتل هاي هدفمند شود را طوري استفاده می نماید که اصطالح  "قتل عمدي افراد ملکی"یوناما اصطالح 
تاعملی  را توصیف کند که به حد جرایم جنگی ناشی از قتل  میرسد و طوریکه از جنایت ناشی از قتل توسط افراد 

 "قتل هاي فرا قضائی"، "قتل هاي هدفمند"اصطالحاتی چون . خصوصی خارج از حیطۀ منازعات مسلحانه، متمایز گردد
به این خاطر استفاده می گردد که قتل عمدي افراد ملکی توسط طرفهاي جنگ مسلحانه در  بعضی موقع "قتل عمدي"و 

قتل هدفمند محدود به افراد ملکی نیست، بلکه یک نیروي . حیطۀ منازعات مسلحانۀ داخلی در افغانستان، را توضیح دهد
  .رزمنده نیز می تواند هدف یک قتل هدفمند قرار گیرد

بر جنگی که خصیصه بین المللی ندارد، قابل اعمال می  1949اگست  12انسیون چهارگانه مشترك در کنو 3ماده . 198
کنوانسیون ، هر یک از طرف هاي  عضودر صورت بروز جنگ مسلحانۀ داخلی در قلمروي یکی از دولت هاي . باشد

گ سهم نمی گیرند، بشمول اشخاصی که به شکل فعال در جن) 1: درگیر باید بر اعمال حداقل معیارهاي ذیل ملزم باشد
اعضاي نیروهاي مسلحی که سالح هاي شان را به زمین گذاشته اند و کسانیکه بخاطري مریضی، جراحت، توقیف شدن 
یا سایر عوامل، غیر نظامی تلقی می گردند؛ باید با آنها در تمام حاالت برخورد انسانی صورت بگیرد، بدون اینکه تمایزي 

بدین لحاظ رفتارهاي ذیل . ل گرددی، دین، جنس، تولد یا سرمایه یا سایر معیارهاي مشابه، قااز لحاظ نژاد، زنگ، مذهب
خشونت علیه حیات و ) الف: باید همیشه و در هر زمان و مکانی بخاطر احترام به افراد فوق الذکر، ممنوع تلقی گردد

تخطی ) گروگان گیري؛ ج) ه و شکنجه؛ بتمامیت افراد، و بطور مشخص تمام انواع قتل ها، قطع عضو، رفتار ظالمان
تعیین مجازات و اجراي اعدام بدون اینکه جزاي مربوطه )علیه کرامت انسانی، و بطور مشخص تحقیر و توهین کردن؛ د

توسط یک محکمۀ منظم مبتنی بر قانون اعالن شده باشد و  نیز اعدام هایی که بدون در نظرداشت فرایند محاکماتی، و 
  .م نمودن تضمینات قضائی که آن تضمینات بطور عموم حیاتی تلقی می گردد، صورت گرفته باشدنیز بدون فراه

به کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق عرفی بشر دوستانه بین المللی، نویسندگان، جان ماري هینکارتز و لویس .  199
  . رخ، مراجعه گرددمطالعه کمیته بین المللی صلیب س) CU P/ICRC, Cambridge 2005(دوسوالد بک 

  ؛13ماده ) 2(، بند 2پروتوکول الحاقی  . 200
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 غیرنظامیان در برابر هر گونه خطر ناشی از عملیات هاي نظامی باید از ... ": اصل احتیاط در حمله
متداوم مبذول گردد تا  باید توجه"حین اجراي عملیات نظامی،  202."مصئونیت همه جانبه برخوردار باشند

و از هر گونه احتیاط ممکن کار گرفته شود تا از  "جمعیت غیر نظامی و افراد و اهداف ملکی تفکیک شوند
هر نوع تلفات غیر عمدي بر افراد ملکی، جراحت به آنها و صدمه به اهداف غیر نظامی جلوگیري شده و "

  203."یا به حداقل رسانده شود

یل نیروهاي نظامی بین المللی در افغانستان فعالیت دارند، عضو کنوانسیونهاي همه کشورهایی که در تشک
هرچند تمام کشور هاي کمک کننده نظامی، عضو پروتوکول الحاقی دوم . ژنیو می باشند 1949چهارگانه 

شکیل نیستند، ولی تمام این نیروها به آن قواعد حقوقی مربوطه که بخشی از حقوق عرفی بین المللی را ت 1977
  .می دهد، مقید می باشند

)ii (مکلفیت ها به اساس قواعد بین المللی حقوق بشر  

قواعد بین المللی . قواعد بین المللی حقوق بشر هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابل اعمال می باشد
  .یق می گردندحقوق بشر همراه با حقوق بشر دوستانه بین المللی به شکل متمم و مکمل هم دیگر یکجا تطب

، به شمول کنوانسیون بین المللی حقوق 204افغانستان عضو تعداد زیادي از معاهدات بین المللی حقوق بشر
سیاسی و مدنی می باشد که این کنوانسیون دولت افغانستان را ملزم می سازد تا حقوق بشري تمام شهروندان 

 .آن محافظت نمایدرا در داخل سرحدات یا حوزه صالحیت شان تأمین نموده و از 

هر چند طرف هاي غیر دولتی در افغانستان به شمول گروه هاي مسلح غیر دولتی نمی توانند به صورت 
رسمی طرف معاهدات بین المللی حقوق بشر قرار گیرند، اما طرف هاي غیر دولتی مانند طالبان که به شکل 
                                                                                                                                            

نویسندگان، جان ماري هینکارتز و لویس کمیته بین المللی صلیب سرخ، جلد اول حقوق بشردوستانه بین المللی، .  201
  ؛مطالعه کمیته بین المللی صلیب سرخ) CU P/ICRC, Cambridge 2005(دوسوالد بک 

  ؛13ماده ) 1(بند  ،2پروتوکول الحاقی .  202
سال (مطالعه کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد قانون عرفی بشردوتسانه حقوق بشري  21الی  15قواعد .  203

  ؛)2005
اپریل  24میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، مصوب : افغانستان عضو کنوانسیون ها و معاهدات ذیل می باشد.  204

میثاق بین المللی محوي هرگونه . 1983اپریل  24رهنگی، اجتماعی و اقتصادي، مصوب میثاق بین المللی حقوق ف. 1983
کنوانسیون . 1983مارچ  5کنوانسیون منع هر گونه خشونت علیه زنان، مصوب . 1983اگست  5تبعیض نژادي مصوب 

کنوانسیون . 1987جون  26منع شکنجه و انواع رفتار ظالمانه، برخورد یا مجازات تحقیر آمیز یا غیر انسانی، مصوب 
پرتوکول اختیاري کنوانسیون حقوق کودك در مورد فروش، هرزه گري و هرزه . 1994اپریل  27حقوق کودکان مصوب 

و همچنین پرتوکول اختیاري بر کنوانسیون حقوق کودك در مورد مشارکت . 2002اکتوبر  19نگاري کودکان، مصوب 
سپتمبر  10، و کنوانسیون حقوق افراد داراي معلولیت که تاریخ 2003سپتمبر  24کودك در درگیري هاي نظامی مصوب 

  : منبع.به تصویب رسید 2012سال 
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html.   
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م به تعهدات بین المللی حقوق بشر پنداشته غیر رسمی بر بعضی ساحات کنترل دارند، به طور روزافزونی ملز
  205.می شوند

توسط نیرو هاي  قوه هاي کشندهبر اساس قواعد بین المللی حقوق بشر، دولت ها مکلف اند تا استفاده از 
این مکلفیت توام با مسؤولیتی که از 206.شان به ویژه آنانی که مجري قانون هستند، را مورد بررسی قرار دهند

به منظور حصول اطمینان از موثریت  207.اشی می شود،از حق حیات سرچشمه گرفته استعدم انجام آن ن
تحقیق که از جانب دولت صورت می گیرد، این تحقیق باید تا حد امکان بدون تاخیر صورت گرفته و نیز 

قبال  مسئولیت دولت در 209.بوده و عامه مردم قابلیت ارزیابی آن را داشته باشند 208بی طرفانه و مستقل ،جامع
که در جریان منازعات  یتحقیق این گونه قضایا، در برگیرنده تمام اشکال تنفیذ قانون به شمول قضایای

  210.مسلحانه به میان می آید، می باشد

                                                
، 2011مارچ  31به گزارش هیئت کارشناسان سرمنشی عمومی ملل متحد در بخش پاسخ دهی در سریالنکا، مورخ .  205

همچنین به گزارش کمیسیون بین المللی بازرسی سرمنشی عمومی ملل متحد در مورد . مراجعه کنید 188پراگراف 
 A/HRC/17/44ن المللی در جمهوري عربی لیبیا تحت عنوان تحقیق بر تمامِ تخلفات از مقررات حقوق بشر دوستانه بی

، و گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق از وضعیت حقوق بشر در جمهوري عربی سوریه 2011جون  1مورخ 
A/HRC/19/69  ماموریت ملل متحد در جمهوري سودان جنوبی 106پاراگراف ،)UNMISS(درگیري در سودان جنوبی ، :

 . 18، پاراگراف 2014می سال  8ورخ گزارش حقوق بشر، م
اصول ملل متحد در مورد تحقیقِ قتل هاي خود سرانه  و غیر قانونی و جلوگیري مؤثر از  17و  10، 9به پاراگراف . 206

به تصویب رسید، مراجعه ) 65/1989(توسط قطع نامه شوراي اجتماعی و اقتصادي 1989ماه می سال  24آن که به تاریخ 
ه قطعنامه هاي شوراي امنیت ملل متحد و مجمع عمومی ملل متحد در مورد درگیري هاي مسلحانه هم چنان ب. گردد

  . داخلی مراجعه شود که طی آن از تمام کشور هاي عضو خواسته شده تا قانون بین المللی حقوق بشر را رعایت نمایند
  :مراجعه نماییددر ذیل به توضیحات عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد  .207

UNHRC, General Comment No. 31 (2004), § 15; UNHRC, General Comment No. 6 (1982), § 4; ECtHR, McCann case, § 169; 
ECtHR, Kaya case, § 86; ECtHR, Ergi v. Turkey, Application No. 23818/94, Judgment of 28 July 1998, §§ 82, 86; ECtHR, Isayeva 
v. Russia, Application No. 57950/00, Judgment of 24 February 2005, §§ 208-9, 224-5; IACiHR, Abella (La Tablada) case, § 244; 
IACiHR, Alejandre case, § 47; ACiHPR, Civil Liberties case, § 22. 

  :رجوع شود به 208
IACiHR, Abella (La Tablada) case# 412; ECtHR, ozkan case# 184; ECtHR, orhan v. Turkey, Application No. 25656/94, judgement 

of 18 June 2002, # 335; ECtHR, Isayeva et al. case# 210-11; ECtHR, McCann case.  
  :رجوع شود به. 209

C. ECtHR, Hugh Jordan v. the United Kingdom, Application No. 24746/94, Judgment of 4 May 2001, # 109; ECtHR, Ozkan case, 
# 187; ECtHR, Isayeva et al. case # 213; ECtHR, Isayeva case # 214.  

همچنان به اصول و رهنمود هاي اساسی در مورد حق جبران خساره و برگشت مجدد به قربانیان نقض قانون بین المللی 
  : حقوق بشر و نقش جدي حقوق بشر دوستانه در ویب سایب ذیل مراجعه شود

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx   
  : رجوع شود به. 210

C. Droege, “Distinguishing Law Enforcement from Conduct of Hostilities” P57-63 Expert Meeting “Incapacitating Chemical 
Agents” Law Enforcement, Human Rights Law and Policy Perspectives Montreux, Switzerland 24 To 26 April 2012  Available at 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf; Nils Melzer, "Conceptual Distinction and Overlaps between 
Law Enforcement and the Conduct of Hostilities," in The Handbook of the International Law of Military Operations (Oxford: 
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)iii (اساس حقوق جزاي بین المللی رمکلفیت ها ب  

بشریت و کشتار  افغانستان در برابر تحقیق و پیگیري جرایم بین المللی یعنی جرایم جنگی، جرایم علیه
میالدي  2003از آنجائی که افغانستان در سال . جمعی در حوزه قضایی محاکم خود مسؤولیت اولیه دارد
و عضو آن شد، در صورتی که افغانستان  نموده اساسنامه روم در مورد محکمه جزایی بین المللی را امضا

کمه جزایی بین المللی با توجه به نمی تواند و یا نمی خواهد صالحیت هاي خویش را اعمال کند، مح
  .که در افغانستان صورت گرفته، رسیدگی نمایداي قضیه  همی تواند ب شصالحیت

کشورهایی که نیروهاي نظامی شان در تشکیل نیروهاي نظامی بین المللی طرف درگیري در افغانستان 
وسط اتباع شان در افغانستان صورت هستند، نیز مسؤولیت دارند تا جرایم بین المللی ادعا شده را که ممکن ت

   211.گرفته باشد، تحقیق و مورد پیگیري قرار دهند

اساسنامه روم در مورد  محکمه  8ماده ) 2(بند ) e(و ) i(کشور هاي عضو مسؤولیت دارند تا نقض فقره هاي 
چنین تصریح جزایی بین المللی را تحقیق و مورد تعقیب عدلی قرار دهند زیرا در فقره هاي ماده متذکره 

حمالتی که به شکل عمدي علیه جمعیت غیر نظامی صورت می گیرد و یا اگر این گونه ": گردیده که
، در جنگ داخلی جرایم "حمالت علیه افراد ملکیِ که مستقیماً در درگیري ها دخیل نیستند، صورت گیرد

  .جنگی به شمار می آید

)iv (تعریف افراد ملکی  

سلحانه، یوناما یک بار دیگر اظهار می دارد که افراد ملکی به اساس قوانین بین در رابطه به درگیري هاي م
نظامی یا اعضاي  شبه/که اعضاي نیرو هاي نظامی ملکی کسانی هستند افرادي: المللی چنین تعریف شده است

ئونیت را از افراد ملکی زمانی این مص. دنگروه مسلح سازمان یافته که مستقیماً در درگیري دخیل هستند، نباش
  212.دست می دهند که مستقیماً در منازعات و درگیري ها سهیم شوند

مجروحین، بیماران، کشتی شکستگان، توقیف شدگان یا جنگجویان (همچنان، افراد خارج از صف محاربه 
  .یا کارمندان صحی و مذهبی نیروهاي مسلح باید از اینگونه حمالت مصئون باشند) تسلیمی

                                                                                                                                            
Oxford University Press, 2010), pp. 43-44.Nils Milzer, Human Rights Implications Of The Usage Of Drones And Unmanned 

Robots In Warfare, Directorate-General For External Policies Of The Union, Policy Department (2013) Available at   
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92953  

صرف نظر از اینکه دولت ها اساسنامه روم را امضا کرده باشند یا خیر، آنها بر اساس حقوق عرفی مسؤولیت دارند .  211
ر قلمرو افغانستان فعالیت می کنند، مورد تحقیق تا نقض جدي حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی را وقتیکه د

  .که بر اساس حقوق جزاي بین المللی چنین مسؤولیت دارند همانطور. قرار دهند
رین بار به تاریخ خبوده و آ، قانون عرفی بین المللی بشردوستانه که در ویب سایت ذیل قابل دسترس 5قاعده شماره   212

   :به آن مراجعه شده بود 2015جوالي  8
https://www.icrc.org/customary-ih/eng/docs/v1-rul-rule6  
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بشردوستانه طرفین درگیري را ملزم می سازد که حین علمیات هاي نظامی شان میان افراد  قانون بین المللی
  .ملکی و جنگجویان یا افرادي که در منازعات سهم دارند، تفکیک قایل شوند

  213.افرادي که مستقیماً در درگیري ها شامل نیستند، باید محافظت شده و نباید مورد هدف قرار گیرند

لیه افرادي را ثبت نموده که فعالیت هاي روزمره آنها اشتراك مستقیم شان در این گزارش حمالت ع
کارمندان و مامورین دولت، معلمین، : درگیري ها محسوب نشده و این ها شامل افراد ذیل می گردند

پرسونل کلینیک هاي صحی، کارکنان انتخاباتی و سایر افرادي که در عرضه خدمات عامه دخیل هستند، 
ي سیاسی، کارمندان دفاتر و موسسات غیر دولتی، همچنان منسوبین ملکی پولیس که مستقیماً شخصیت ها

  .در منازعات اشتراك نداشته و در عملیات هاي مسلحانه دخیل نیستند

افراد [افغانستان این واژه  ي یوناما مشاهده نموده که سایر فعالین و طرف هاي درگیر در منازعات مسلحانه
 214.و خود تعریف نموده اند چنانچه در این گزارش توضیح شده استرا به نح] ملکی

  

  

  

  

  

  

                                                
در درگیري هاي مسلحانه داخلی، گروه هاي مسلح سازمان یافته نیرو هاي مسلح غیر دولتی طرف جنگ را تشکیل   213

افرادي . ي می شود که وظیفه اصلی شان اشتراك متداوم در درگیري هاي مسلحانه می باشدمی دهند و صرف شامل افراد
میلزر از کمیته بین . به نوشته ان. که به طور متداوم در درگیري هاي مسلحانه دخیل نیستند، افراد ملکی محسوب می شوند

درگیري هاي مسلحانه تحت حقوق المللی صلیب سرخ در مورد رهنمود تفسیري در رابطه به اشتراك مستقیم در 
  . مراجعه شود) 2009کمیته بین المللی صلیب سرخ، ژنیو، (بشردوستانه بین المللی 

  .که در این گزارش توسط طالبان مورد استفاده قرار گرفته، مراجعه گردد "افراد ملکی"به تعریف   214
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  215اصطالحات. 6
حمله هوائی، مهمات قابل شلیک از طیاره، بشمول حمایت هوایی نزدیک توسط : حمله هوائی

و نیز حمالتی را . را می گویند) هلیکوپترها( هواپیماهاي بال ثابت و حمالت جنگی نزدیک توسط بالگردها
بدون سرنشین یا طیاره هاي بی پیلوت که از راه دور   جنگی هوایی  گویند که  با استفاده از وسایطمی 

 . کنترول می شوند، صورت می گیرد

ABP :پولیس سرحدي افغان  

رویدادي که یک طرف درگیري مسلحانه : را چنین تعریف می کند "اختطاف"یوناما واژه : اختطاف
افراد توقیف شده را مجبور /خالف میل با خود می برد تا جانب ثالث یا فردافراد ملکی را به جبر و /فرد

در اکثر موارد، . افراد دست به انجام عمل زده یا از انجام عملی دست بکشد/سازد تا به منظور رهائی فرد
 واژه مذکور همچنان شامل عمل جرمی آدم ربائی می. افراد نیز صورت می گیرد/اختطاف به منظور قتل فرد

  . شود که توسط یک طرف منازعه یا فردي که در درگیري مسلحانه مستقیماً دخیل است، صورت می گیرد

ALP :پولیس محلی افغان 

ANA :اردوي ملی افغان 

ANP :پولیس ملی افغان  

ANCOP :پولیس ملی نظم عامه  

ANSF :ملی، پولیس  نیروهاي امنیتی ملی افغان یک اصطالح عام بوده که شامل پولیس سرحدي، اردوي
  .ملی، نیرو هاي ویژه افغان و ریاست عمومی امنیت ملی میگردد

این اصطالح تمامِ افراد و گروه هاي مسلح و یا مخالفین مسلحی را که در حال حاضر : عناصر ضد دولت
این . در درگیري هاي نظامی علیه دولت افغانستان و یا نیروهاي نظامی بین المللی سهم دارند، در بر می گیرد

یا افراد و گروه هاي منسجم و مسلح غیر  "طالبان"اصطالح، همچنین به کسانی اطالق می شود که به عنوان 
شوند، دولتی که به شکل مستقیم در جنگ ها سهم گرفته و با مشخصات یا هویت هاي مختلف شناخته می

ی، لشکر طیبه و جیش محمد مانند شبکه حقانی، حزب اسالمی، جنبش اسالمی ازبکستان، اتحاد جهاد اسالم
و دیگر گروه هاي  شبه نظامی و گروه هاي مسلحی که به دنبال اهداف سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادي 
می باشند، به شمول گروه هاي مسلح جنایت کاري که به طور مستقیم در اعمال خصمانه به نمایندگی از 

 .یک طرف درگیر فعالیت می نمایند

                                                
  .گردیده اند تعریفات شامل در این واژه نامه تنها براي اهداف این گزارش ذکر  215
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ي مسلح سازمان یافته غیر دولتی را گویند که در منازعات دخیل می باشند و از نیروها:  گروه مسلح 
گروه . این گروه ها تحت قوانین افغانستان داراي هیچ مبناي حقوقی نمی باشند. نیروهاي دولتی متمایز هستند

باشند؛ این هاي مسلح  شامل تشکیالت نظامی دولتی، اتحادیه هاي دولتی یا سازمان هاي بین الحکومتی نمی 
در بعضی از قضایا، با آنکه . گروه ها تحت امر دولتی که در  آن این گروه ها فعالیت می نمایند نمی باشند

گروه هاي مسلح ممکن حمایت هاي مستقیم یا غیر مستقیم را از دولت میزبان  یا دولت هاي دیگر دریافت 
گروه هاي مخالف شورشی، شبه : نمی شوداین تعریف شامل موارد زیرین بوده و به آن محدود . نمایند

دارند، شورشیان، تروریست ها، پارتیزان ها، و نیرو ) که اساس ملیتی، قبیلوي یا طور دیگر(نظامیان محلی 
زمانی که چنین گروه ها بصورت واضح تحت کنترول دولت (هاي دفاع ملکی و گروه هاي شبه نظامی 

  216).نباشند

ین گزارش منحیث گروه هاي مسلح غیر دولتی می شناسد اما این گروه ها یوناما عناصر ضد دولت را  در ا
  .  را به اساس مخالفت مسلحانه شان علیه دولت افغانستان از هم متمایز می داند

AXO - به مهمات انفجاري گفته می شود که در جریان جنگ هاي مسلحانه استفاده : مواد انفجاري بجا مانده
نکه در انبار، زباله دانی یا آشغال دانی انداخته شده ، طوریکه مواد متذکره از تحت نگردیده، بجا مانده یا ای

مهمات انفجاري بجا مانده ممکن داراي . کنترول نیروهایی که آنها را بجا گذاشته و رها نموده، خارج باشد
یا نباشد یا اینکه طور باشد ویا نباشد، ممکن داراي فیوز فعال یا اینکه آماده انفجار باشد، و) پتاقی(چاشنی 

  ). vکنوانسیون مربوط به سالح هاي مشخص متعارف، پروتوکول . (دیگري براي استفاده آماده شده باشد

 . شامل کشته شدگان و زخمی شدگان افراد ملکی می گردد: افراد ملکی  تلفات

رساند، به شمول تلفاتی که یوناما تلفاتی افراد ملکی برخاسته از خشونت هاي مبتنی بر درگیري را به ثبت می
بطور مستقیم از درگیري ها ناشی میشود و شامل تلفات برخاسته از عملیات هاي نظامی انجام شده توسط 

مثالً رویداد هاي محافظت از نیرو، حمالت هوایی، . نیروهاي دولتی و نیروهاي نظامی بین المللی می گردد
. شورشیان یا عملیات هاي ضد تروریزم را شامل می شود عملیات هاي تالشی و دستگیري، مبارزه در مقابل

این گونه تلفات شامل مواردي نیز میگردد که در نتیجه فعالیت هاي گروه هاي مسلح غیر دولتی ، مانند 
، تلفات ناشی از  مواد منفجره جاسازي شده و یا درگیري هاي مستقیم با )ترور(کشتارهاي سازمان یافته 

همچنان، تلفات ناشی از مواد منفجره باقی مانده از دوران جنگ، . ، صورت می گیردنیروهاي طرفدار دولت
مرگ ناشی از بدتر شدن احتمالی اوضاع بهداشتی که در جریان عملیات هاي نظامی رخ می دهد و یا زمانی 

  .که دسترسی به مراقبت هاي صحی ممنوع گردیده یا موجود نباشد

                                                
راهنمائی براي اشخاص ذیدخل، گیرارد مک هاگ و منول : مذاکرات بشردوستانۀ ملل متحد با گروه هاي مسلح 216

در مورد  2,3به بخش . 2006، نیویورك، جنوري )OCHA(بیسلر، دفتر ملل متحد در امور هماهنگنی امور بشري 
  . مشخصات گروه هاي مسلح مراجعه شود
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مشمول بدوِ (سال  18به کسی گفته می شود که زیر سن  "طفل"فل، بر اساس کنوانسیون حقوق ط: اطفال
از سوي  2003اساسنامه روم در مورد محکمه جنایی بین المللی که در سال . باشد) سال 17تولد تا ختم 

سال در نیروهاي مسلح  15افغانستان نیز به تصویب رسیده ، خدمت اجباري یا شامل نمودن اطفال زیر سن 
وه هاي مسلح غیر دولتی و استفاده از اطفال براي مشارکت فعال در جنگ ها را جنایت دولتی و یا گر

مراجعه  8ماده  2فقره پنجم بند ) vii(و جزء  8ماده ) 2(بند ) ب(فقره ) xxvi(به جزء . (جنگی شمرده است
 ).شود

حسوب می شوند م "افراد ملکی"به موجب مقررات حقوق بشر دوستانه بین المللی، کسانی : افراد ملکی
که عضو نیروهاي نظامی یا شبه نظامی نبوده و یا عضو گروه هاي مسلح سازمان یافته یکی از طرف هاي 

در صورتی که افراد ملکی بطور مستقیم در درگیري هاي نظامی شرکت کنند، محافظت . درگیر نباشند
  . خویش را می توانند از دست بدهند

مجروحین، بیماران، کشتی شکستگان، (ارج از صف محاربه افراد خ: افراد خارج از صف محاربه
و کارمندان صحی یا مذهبی نیروي هاي نظامی باید مورد هدف قرار ) توقیف شدگان یا جنگجویان تسلیمی

  . نگیرند

COM-RS :فرمانده ماموریت حمایت قاطع تحت رهبري ناتو و سایر نیرو هاي امریکائی در افغانستان.  

EOF Incidents :دثات مربوط به افزایش عکس العمل نیروها در مقابل یک پدیده مشکوك است، که حا
زمانی که افراد در هنگام نزدیک شدن به کاروان هاي : نیز یاد شده است "محافظت از نیرو"تحت عنوان 

این  نظامی یا سبقت گرفتن از آن به هشدار افراد نظامی توجه نکنند و یا از دستورالعمل ها سرپیچی نمایند،
 217.حوادث اتفاق می افتد

ERW : بقایاي مواد انفجاري از دوران جنگ که به نام مواد منفجر ناشده و مواد انفجاري متروك نیز یاد می
  . گردد

سالح . سالح هاي انفجاري به گونه واضح در قانون بین المللی تعریف نشده است: سالح هاي انفجاري
که حاوي مقادیر زیاد مواد منفجره بوده تاثیرات تخریبی آن  هاي انفجاري در کل شامل سالح پوچک دار

هاوان، توپ، بم هاي هواپیما، راکت و . اساساً ناشی از موج انفجار و پارچه هاي سالح است، می گردد
بعضی از انواع سالح هاي انفجاري . موشک و اکثر مواد منفجره تعبیه شده تحت چتر این واژه قرار می گیرد

ه انداز دستی، موشک انداز قابل حمل ضد تانک، و سیستم هاي راکت انداز، سیستم هاي قابل مانند خمپار(
می  سالح سبکشامل کتگوري ) میلی متر 100حمل موشک ضد هواپیما، و هاوان هاي داراي قطر کمتر از 

                                                
  .، کابل2014جنوري  31با آیساف، مصاحبه یوناما   217
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رگ شامل اکثر سالح هاي انفجاري مانند بم هاي هواپیما، سیستم هاي راکتی، توپ و هاوان هاي بز. شوند
  . 218می شوند سالح سنگینکتگوري 

درگیري هاي زمینی شامل عملیات زمینی متحرك، حمالت راکتی و هاوان، تیر : در گیري هاي زمینی
درگیري هاي زمینی شامل حمالت یا عملیات . اندازي و درگیري هاي مسلحانه بین جوانب منازعه می شود

سیستم هاي اسلحه جات ساحوي، به عنوان مثال هاوان ها و یا /هاي می شود که سالح خفیفه، سالح ثقیله و
  .راکت ها انداخت می شوند

به پیمانه زیادي استفاده می شود، تعریف مشخص  "سالح هاي سنگین"هر چند واژه : سالح هاي سنگین
مثال هاي عمده سالح سنگین شامل هاوان  219.که مورد موافقت تمام کشور هاي جهان باشد، وجود ندارد

  .)به بخش سالح هاي انفجاري در فوق مراجعه شود. (سنگین، سیستم هاي راکتی و توپخانه می گردد هاي

کزي می باشد که توسط نیرو هاي نظامی یا امنیتی به منظور به امر: مراکز استقرار سالح هاي انفجاري
ده می شود، به کار کار گیري از سیستم سالح هاي که مواد منفجره به شمول سالح هاي سنگین در آن استفا

  . گرفته می شود

IDP :بیجا شدگان داخلی.  

مواد . بمبی که برخالف روش متعارف نظامی ساخته و یا جاسازي شده باشد:  مواد انفجاري تعبیه شده
مواد انفجاري تعبیه شده کنترول از طریق رادیو : در کل شامل چهار کتگوري می شوند انفجاري تعبیه شده

انفجاري تعبیه شده که با تماس قربانی فعال می گردد، مواد انفجاري تعبیه شده در بدن  ، مواد)راه دور(
  . انتحاري سایر انواع مواد منفجره تعبیه شده

که از راه دور ویا با استفاده از امواج رادیویی عمل می : مواد منفجره تعبیه شده کنترول از راه دور
ه ي قبالً جابجا شده را در یک زمان دقیقی که یک هدف در ساحه نماید و عاملین را قادر می سازد تا وسیل

ماینهاي کنترول از راه دور شامل ماین هاي منفجر شونده توسط  220.مورد نظر وارد می شود منفلق سازند
استعمال کننده، مانند مواد منفجره تعبیه شده در کنار جاده ویا مواد منفجرة که روي حیوانات ویا اشیا از 

مواد منفجره تعبیه شده نوع . سطه هاي نقلیه، بایسکل ها، موترسایکل ها و مرکب ها تعبیه می شوندقبیل وا
مقناطیسی موادي اند که توسط مقناطیس یا سایر مواد جاسازي شده و شامل کتگوري فرعی مواد منفجره 

                                                
: افزایش محافظت افراد ملکی حین استفاده سالح هاي انفجاري در ساحات مزدحم ملکی"، .و بریهم، ام. بوري، جی  218

  . 883، شماره 93، در بررسی بین المللی صلیب سرخ، جلد "طرح آجنداي پالیسی و تحقیقی
موییس، . ن المللی و قانون بین المللی بشردوستانه ذکر نشده استسالح هاي سنگین در معیار هاي حقوق بشري بی  219
  )2012( 36و ناش، تی، سالح هاي سنگین و محافظت افراد ملکی، ماده . بریهم، ام. آر

  .220سالح هاي جهنمی، صفحه  10سروي سالح هاي خفیفه، مواد انفجاري تعبیه شده، فصل  220
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ه جداگانه ثبت می کنند تعبیه شده نوع کنترول از راه دور می شود؛ یوناما این نوع مواد منفجره را به گون
  . زیرا نحوه جاسازي آن در افغانستان متفاوت بوده مثالً در واسطه نقلیه شخص مورد هدف جاسازي می شود

مواد انفجاري می باشد که با تماس قربانی یا : مواد انفجاري که با تماس قربانی فعال می گردد
سویچ ویا پتاقی می تواند به شکل فشاري، یا مکانیزم واسطۀ نقلیه به پتاقی ویا سویچ آن انفجار می کند؛ این 

   221.رفع فشار، تلکی، یا وسیلۀ دیگري که سبب انفجار گردد، باشد

این کتگوري شامل مواد منفجره تعبیه شده کنترول با سیم و مواد : سایر انواع مواد منفجره تعبیه شده
ما چند واقعه بسیار معدود از این نوع سویچ را بدین سو یونا 2009از سال (منفجره تعبیه شده ساعتی می شود 

  .  پتاقی آن تشخیص داده نشد/، و مواد منفجره تعبیه شده ي که نوعیت سویچ)به ثبت رسانیده است

یوناما تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت : مواد منفجره تعبیه شده در بدن شخص انتحاري
مواد این نوع . باره مواد منفجره تعبیه شده ثبت می کندانتحاري و حمالت پیچیده را جدا از معلومات در 

منفجره تعبیه شده عموماً به شکل مواد منفجره تعبیه شده در بدن شخص انتحاري یا مواد منفجره تعبیه شده 
این ارقام شامل راننده انتحاري در یک واسطه نقلیه مجهز با مواد . در بدن انتحاري و واسطه نقلیه می باشند

یا مواد منفجره تعبیه شده در بدن شخص انتحاري که آن را حمله کننده به قسم یک واسکت  انفجاري
  .انتحاري یا کمربند به تن می کند، می شود

بهره برداري از مواد انفجاري تعبیه شده شامل موارد ذیل : استحصال مواد انفجاري تعبیه شده
ع آوري شده از ساحه حادثۀ مواد انفجاري تشخیص، جمع آوري، تولید و توزیع معلومات جم: گردد می

تعبیه شده به منظور به دست آوردن اطالعات قابل استفاده، تقویت طرزالعمل و شیوه مبارزه با مواد 
این بهره برداري شامل حفظ، تشخیص . انفجاري، کاهش منابع شورشیان و حمایت از تعقیب عدلی می باشد

بیه شده براي آزمایش هاي تخنیکی، قانونی، بیومیتریک و تحلیلی و ترمیم اجزاي سازندة مواد انفجاري تع
بهره برداري از مواد انفجاري تعبیه شده . گردیده که توسط نهادهاي متخصص و باصالحیت انجام می پذیرد

 .  بخش اساسی از اقدامات مؤثر و پایدار مبارزه با مواد انفجاري تعبیه شده می باشد

تلفات ناشی از اعمال . قی که درگیري هاي مسلحانه باعث تلفات افراد ملکی شوداتفا): Incidents(حادثات 
  . جنایی شامل گزارش یوناما در مورد تلفات افراد ملکی نمی شود

IHL :قانون بشر دوستانه بین المللی  

  عالم دین که نماز را امامت می کند: امام

                                                
   همان  221
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IM Forces :"زان خارجی می گردد که بخشی از عملیات هاي شامل تمام سربا "نیروهاي نظامی بین المللی
جنوري  1به شمول عملیات هاي آزادي نگهبان که به تاریخ (حمایت قاطع که تحت رهبري ناتو قرار دارند 

که تحت فرماندهی حمایت قاطع و فرمانده ) جاگزین عملیات هاي آزادي پایدار گردید 2015سال 
در ضمن، این واژه نیروهاي ویژه عملیاتی و دیگر نیروهاي . شدنیروهاي ایاالت متحده در افغانستان می با

  . استخباراتی و امنیتی خارجی را نیز شامل می گردد

میزان شدت جراحات در دیتابیس . به معناي جراحات جسمی با میزان شدت متفاوت می باشد: جراحات
ر فیزیکی و روانی و یا جراحات، شامل شوك یا صدمه هاي غی. بخش حقوق بشر یوناما ثبت نمی شود

  .نتایجی که از اثر حادثات به بار می آید مانند ضربه روحی، نمی گردد

ISAF :منشور  7آیساف بر اساس فصل . به نیروهاي بین المللی کمک به امنیت در افغانستان اطالق می شود
نیت ملل متحد اعزام این نیرو ها تحت صالحیت شوراي ام. ملل متحد مأموریت تأمین صلح را به عهده دارد

، ناتو بر اساس درخواست دولت افغانستان  و ملل متحد، فرماندهی آیساف را به 2003در اگست . شده است
بدین سو، فرمانده آیساف به عنوان فرمانده نیروهاي امریکایی در افغانستان نیز  2008از نومبر . عهده گرفت

شوراي ) 2013(2120قطعنامه . یرو جداگانه می باشدخدمت می کند، در حالیکه سلسله فرماندهی هر دو ن
 31ماه دیگر الی  14امنیت یکبار دیگر بر قطعنامه هاي قبلی در مورد تمدید مأموریت آیساف به مدت 

، نیرو هاي آیساف جاي خود را به ماموریت حمایت 2015جنوري  1از . تأکید می ورزد 2014دسمبر سال 
  ).ایت قاطع مراجعه شودبه بخش ماموریت حم( .سپردقاطع 

که براي استفاده توسط دو یا سه شخص طرح شده باشد هر چند بعضی از سالح  یسالح: سالح سبک
این نوع اسلحه شامل  سالح هاي ذیل می . هاي سبک توسط یک شخص نیز استفاده و انتقال شده می تواند

نه ئی، سالح هاي قابل حمل مدافع سالح هاي ماشیندار سنگین، نارنجک انداز هاي دستی و سر شا: گردد
هوائی، سالح هاي قابل حمل ضد تانک، تفنگ هاي بدون ضربه، موشک انداز هاي قابل حمل ضد تانک و 

میلی  100سیستم هاي راکتی، سیستم هاي قابل حمل موشک ضد هوائی، و توپ هاي داراي قطر کمتر از 
  222.متر

که ازداوج با آنها ) کاکا، ماما ویا برادر زاده و خواهر زادهپدر، برادر، (شوهر ویا اقارب نزدیک زن : محرم
  . طبق احکام شریعت اسالمی منع قرار داده شده است

MoI :وزارت امور داخله  
                                                

نمند ساختن دولت در راستاي شناسائی و پیگیري به موقع و معتبر سالح هاي سبک و سند بین المللی به منظور توا  222
توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد و در ویب  2005دسامبر  8خفیفه غیر قانونی که سند مذکور به تاریخ 

  : سایت ذیل قابل دسترس می باشد
http://www.un.org/envents/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf.  
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NATO :اعضاي ناتو عمده ترین کشور هاي سهیم در . به سازمان پیمان اتالنتیک شمالی اطالق می گردد
 . ردبه آیساف مراجعه صورت گی. آیساف می باشند

NDS :ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یا استخبارات دولتی افغانستان  

NGO :سازمان غیر دولتی  

به نیرو هاي مسلح، منسجم و غیر  "گروه مسلح طرفدار دولت"واژه : گروه هاي مسلح طرفدار دولت
گروه مجرمین  دولتی اطالق می شود که شامل درگیري مسلحانه بوده و از نیرو هاي دولتی، شورشیان و

گروه هاي مسلح طرفدار دولت شامل پولیس محلی افغان که تحت فرمان و کنترول وزارت . متفاوت باشند
گروه هاي . این گروه هاي مسلح هیچ بنیاد قانونی تحت قوانین افغانستان ندارند. داخله است، نمی باشد

اسی، ایدیولوژیکی یا سایر مقاصد مسلح توانائی تدارك اسلحه براي نیرو هاي خود جهت کسب اهداف سی
را دارند؛ این گروه ها جزء ساختار نظامی رسمی دولت، نیرو هاي ائتالف یا سازمان هاي دولتی نبوده و 

در بسا موارد، گروه . تحت قومانده و کنترول دولت که در این گروه در آن کشور فعالیت دارند، نمی باشند
این . م را از جانب دولت میزبان یا سایر دول به دست می آورندغیر مستقی/هاي مسلح حمایت هاي مستقیم

ملیشه هاي  223،خیزش هاي مردمی: تعریف شامل گروه هاي ذیل شده ولی محدود به آن ها نمی باشند
زمانی که این گروه ها (، و نیرو هاي دفاع ملکی و گروه هاي نیمه ملیشه )به اساس قوم، قبیله، و غیره(محلی 

  ). قومانده دولت نباشندتحت کنترول و 

این نیروها تمام نیروهاي دولتی و سایر نیروهایی را در بر می گیرد که در : نیروهاي طرفدار دولت
عملیات ضد تروریزم در قالب نیروهاي نظامی و شبه نظامی فعالیت میکنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم 

مل دسته هاي اردوي ملی، پولیس ملی، پولیس این نیروها شا. تحت کنترول دولت افغانستان می باشند
سرحدي، نیروهاي ریاست عمومی امنیت ملی، پولیس محلی و سایر نیروهاي محافظتی محلی می گردند، 

  .ولی محدود به اینها نیستند

اوالً اردوي ملی که تحت چتر وزارت دفاع کار : نیروهاي امنیتی افغانستان شامل دسته هاي ذیل می گردد
و نیرو هاي تحت رهبري وزارت . بطور رسمی در چارچوب نیروهاي مسلح افغانستان جا می گیردنموده و 

پولیس محلی که با توجه به وظیفه شان عمالً بخشی از نیروهاي مسلح را : امور داخله که عبارت اند از
ی افغان، پولیس پولیس مل. تشکیل می دهند و از محافظت قانونی مشابه به افراد ملکی بر خوردار نمی باشد

هاي با یونیفورم و پولیس سرحدي افغانستان که نیرو هاي تنفیذ قانون بوده و به شکل رسمی بخشی از 
اعضاي نهادهاي مجري . نیروهاي مسلح افغانستان بشمار نمی روند و تحت چتر وزارت داخله کار می نمایند

                                                
در مورد  2014براي تعریف و جزئیات اشتراك اعضاي خیزش مردمی در درگیري هاي مسلحانه، به گزارش   223

  . محافظت افراد ملکی در درگیري هاي مسلحانه مراجعه شود
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کنار نیروهاي مسلح کار کرده و یا به قانون زمانی حیثیت ملکی بودن خود را از دست می دهند که در 
اعضاي واحد هاي پولیس که ماموریت جنگی ندارند، استفاده از . شکل مستقیم در جنگ ها سهم بگیرند

  . نیرو توسط آنها در دفاع از خود، حیثیت ملکی بودن آنها را سلب نمی کند

یر نیرو هاي امنیتی و اطالعاتی نیرو هاي طرفدار دولت همچنان شامل نیرو هاي نظامی بین المللی و سا
  ). به نیرو هاي نظامی بین المللی مراجعه شود(خارجی می گردد 

  . به تعریف گروه هاي مسلح طرفدار دولت مراجعه شود: ملیشه هاي طرفدار دولت

، ماموریت ناتو از همکاري براي تامین امنیت 2015جنوري  1به تاریخ  ):RSM(ماموریت حمایت قاطع 
آموزش، همکاري و مشوره دهی براي نیروي امنیتی (ستان به ماموریت غیر نظامی حمایت قاطع در افغان

بر خالف ماموریت آیساف که از جانب شوراي امنیت ملل متحد تائید شده بود، اساس . مبدل شد) افغان
 30یخ تشکیل می دهد که به تار) SOFA(حقوقی ماموریت حمایت قاطع را یک توافقنامه وضعیت نیرو ها 

قطعنامه شمار . مورد تصویب پارلمان قرار گرفت 2014نوامبر  27در کابل امضاء و به تاریخ  2014سپتامبر 
از توافقنامه دوجانبه میان جمهوري اسالمی افغانستان و ناتو در راستاي ) 2014(شورا امنیت ملل متحد  2189

 13199هاي ماموریت حمایت قاطع شامل ، نیرو 2015الی می . ایجاد ماموریت حمایت قاطع حمایت نمود
کشور می باشد که در چهار فرماندهی حوزوي آموزشی، همکاري و مشورتی و مراکز  42عسکر از 

ماموریت حمایت قاطع و فرماندهی هوائی آموزشی، مشورتی و همکاري مستقر می باشند؛ هدف از 
امنیتی ملی افغان در راستاي تشکیل فرماندهی هوائی آموزشی، مشورتی و همکاري حمایت از نیرو هاي 

فرمانده ماموریت حمایت قاطع هم چنان سمت فرمانده نیرو . قواي هوائی مسلکی، توانا و دوامدار می باشد
هاي ایاالت متحده در افغانستان را به عهده دارد هر چند مجاري کاري هر دو سمت از هم متفاوت می 

  . باشند

نمونه هاي این نوع سالح شامل انواع . ستفاده یک فرد ساخته می شودسالح هاي که براي ا: سالح خفیفه
  224.تفنگچه، تفنگ، ماشیندار هاي سبک و خفیفه می باشد

SOP :طرز العمل هاي معیاري عملیات  

قتل هاي هدفمند یا کشتار سازمان یافته زمانی اتفاق می افتد که دولت و عناصر : قتل هاي هدفمند
) و یا عین عمل توسط گروه سازمان یافته در یک منازعه مسلحانه(کار می کنند دولتی که تحت چتر قانون 

                                                
سند بین المللی به منظور توانمند ساختن دولت ها در راستاي شناسائی و پیگیري به موقع و معتبر سالح هاي سبک   224

توسط مجمع عمومی ملل متحد تصویب شد و در ویب  2005دسامبر  8و خفیفه غیر قانونی که سند مذکور به تاریخ 
  : سایت ذیل قابل دسترس می باشد

http://www.un.org/envents/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf.  
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از نیروي کشنده به شکل عمدي، قصدي و با پالن از قبل طرح شده اشخاص معینی را که بطور فیزیکی 
کتگوري قتل هاي هدفمند همچنان شامل بعضی موارد   225.تحت توقیف مرتکبین قرار ندارند، به قتل برساند

می گردد که در آن قربانی در زمان قتل به مدت کوتاهی در توقیف بوده که این مورد مخالف حالتی قتل 
  .است که قربانی عمالً در توقیف عامل عمل قتل قرار ندارد

UNDSS :دفتر مصئونیت و امنیت ملل متحد 

UNAMA :هئیت معاونت ملل متحد در افغانستان 

UNHCR :مهاجرین کمیشنري عالی ملل متحد در امور 

USSOF :نیروهاي عملیات هاي ویژه ایاالت متحده امریکا 

UXO :مواد منفجر ناشده  

جرایم جنگی، نقض جدي معاهدات و نورم هاي عرفی حقوق بشردوستانه بین المللی : جرایم جنگی
بر اساس تعریفی که از جرایم جنگی در اساسنامه محکمه بین المللی جنائی صورت گرفته؛ جرایم . است

مشترك در کنوانسیون هاي ژنیو می باشد؛ بشمول خشونت علیه  3شامل تخطی هاي جدي از ماده  226نگیج

                                                
با آنکه در بسیاري از شرایط،  کشتار هاي هدفمند  حق حیات را نقض می نماید،  در شرایط استثنایی جنگ .  225

باشند به شرطی که احکام مربوطه ي قانون بین المللی بشر دوستانه و قانون حقوق بشر رعایت  مسلحانه، ممکن قانونی
آجندا، گزارش گزارشگر ویژه در مورد قتل هاي فرا قضایی و خود سرانه، فلیپ آلستون، 3مراجعه شود به فقره . شود

عمومی ملل متحد، در نشست چهاردهم شوراي حقوق بشر مجمع  "تحقیقی پیرامون قتل هاي هدفمند"
A/HRC/14/24/Add.6. 10 May 2010  

حقوق عرفی بین المللی هم بر جنگ بین المللی و هم بر جنگ : اساسنامه محکمۀ بین المللی جنائی  8مطابق ماده . 226
همچنین این اساسنامه جرایم جنگی را نقض شدید حقوق بشر دوستانه بین المللی تعریف . داخلی قابل اعمال می باشد

 -156قاعد  -نددولت ها نیز قاعده متذکره را به عنوان یک نورم حقوق عرفی بین المللی به رسمیت شناخته ا. ی نمایدم
 Rules ed. Jean-Marie، 1کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق عرفی بشردوستانۀ بین المللی، جلد  -تعریف جرایم جنگی

Henckaerts and Louise Doswald-Beck (CU P/ICRC, Cambridge 2005) {ICRC Study}. . 13ماده  2به پروتکل الحاقی دوم، فقره 
اساسنامه روم در مورد محکمله جنائی بین المللی که از  8ماده  2هم چنان به جزء آي، بند سی، فقره . مراجعه گردد

ابل اعمال بر جنگی جرایم جنائی شامل نقض هاي شدید حقوق و عرف جنگی ق. عناصر جرم بحث کرده، مراجعه گردد
 1949ماده سوم مشترك در کنوانسیون هاي چهارگانۀ {: که این موضوع مقدمتاً مبتنی است بر( که وجه بین المللی ندارد

هاك براي محافظت از مالکیت هاي  1954کنوانسیون   1999آن، پروتکل اختیاري  1977ژینو، پروتکل الحاقی دوم 
امنیت ملل متحد و کارمندان مربوطه،  1994حقوق طفل، کنوانسیون  1989نسیون فرهنگی در جنگ هاي مسلحانه، کنوا

گسالویاي سابق و اساسنامه محکمه ویژه براي حکومت سیرا واساسنامه هاي دیوان جنائی بین المللی براي رواندا و ی
بین المللی و منابع شان  به جرایم جنگی بر اساس اساسنامه روم در مورد محکمۀ جنائی. })کشوري در غرب افریقا(لیون
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زندگی و حیات یک شخص و بطور مشخص هر نوع قتل، قطع عضو، رفتار ظالمانه و تعذیب، هتک حرمت 
و  در برابر کرامت انسانی بخصوص رفتار هاي توهین و تحقیر آمیز، گروگان گیري، تصویب مجازات 

ارتکاب قتل بدون اینکه جزاي مربوطه توسط یک محکمۀ مبتنی بر قانون اعالم شده باشد و اینکه قتل، 
بدون در نظرداشت فرایند محاکماتی، و نیز بدون فراهم نمودن تضمینات قضائی که آن تضمینات بطور 

  . عموم، حیاتی تلقی می گردد، صورت گرفته باشد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                            
خدمات مشاورت کمیته بین المللی صلیب سرخ در . در جدول مقایسوي حقوق بشر دوستانۀ بین المللی مراجعه گردد

  . مورد حقوق بشر دوستانۀ بین المللی
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 تفکیک: که مسئولیت آن را طالبان به عهده گرفتند حمالت: 1ضمیمه 
  اساس نوع هدف رحمالت ب

هاي امنیتی افغان، نیرو هاي نظامی بین المللی و گروه مسلح طرفدار حمالت علیه نیرو
  دولت

  93                پولیس ملی افغان

  37              پولیس محلی افغان

  20                         اردوي ملی افغان

  15              ملی افغاننیروهاي امنیتی 

  13             ریاست عمومی امنیت ملی

  8                               نیرو هاي نظامی بین المللی

  7              پولیس سرحدي افغان

  6                      گروه مسلح طرفدار دولت/نیرو هاي اربکی

یده و مسئولیت نظامی که منجر به تلفات افراد ملکی گرد/مجموع حمالت علیه نیرو هاي امنیتی
 :به عهده گرفتندخود صفحه اجتماعی تویتر  وآن را طالبان از طریق ویب سایت 

199            
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  حمالت علیه افراد ملکی و اهداف غیر نظامی

  55              سایر اهداف ملکی

  48              ادارات ملکی دولت

                      21                          واالن و کارمندان عدلی و قضائیقضات، سارن

  13                بزرگان قوم

  7            کارگران قراردادي/کارمندان
  2                مراکز صحی

  2                پولیس ترافیک
  1                  معارف

  1          برگشت کنندگان به پروسه صلح و آشتی
  1          ادتگاه ها و شخصیت هاي مذهبیعب

  1                شوراي صلح
  1                ملل متحد

مالت توسط طالبان علیه افراد ملکی یا ساحات ملکی که منجر به تلفات افراد مجموع ح
  153                :ملکی گردید

و طالبان مسئولیت آن  مجموع حمالت توسط طالبان که منجر به تلفات افراد ملکی گردید
  352              را پذیرفتند      
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هاي علیه نیروطالبان  "جرایم جنگی"جدول ادعا هاي : 2ضمیمه 
  آن و انتسابصحت و ثقم  اساس تثبیت ربطرفدار دولت 

] رویداد[ثبت   مجموع
  انتساب  نتایج  توسط یوناما

مورد قبل از  129  231
نشر اعالمیه طالبان 
توسط یوناما ثبت 

  شد

مورد داراي عین تعداد  35
  .تلفات بود

مورد داراي عین تعداد تلفات  6
بود ولی در میان تعداد افراد 

می تفاوت وجود کشته و زخ
  .داشت

مورد به نیرو هاي طرفدار  27
  .دولت نسبت داده شد

مورد از اثر تبادله آتش میان  6 
نیرو هاي طرفدار دولت و عناصر 

  .ضد دولت به وقوع پیوست
مورد به عناصر ضد دولت  6

  . نسبت داده شد
  . مورد مشخص نشد 2

مورد تعداد تلفات کمتر  38در 
  .گزارش شد

ه نیرو هاي طرفدار مورد ب 25
  . دولت نسبت داده شد

مورد از اثر تبادله آتش میان  7
نیرو هاي طرفدار دولت و عناصر 

  .ضد دولت به وقوع پیوست
مورد به عناصر ضد دولت  5

  . نسبت داده شد
  . مورد مشخص نشد 1

مورد تعداد تلفات بیشتر  27در 
  . گزارش شد

مورد به نیرو هاي طرفدار  17
  . داده شد دولت نسبت

مورد از اثر تبادله آتش میان  6
نیرو هاي طرفدار دولت و عناصر 

  . ضد دولت به وقوع پیوست
مورد به عناصر ضد دولت  4

  . نسبت داده شد
  . مورد ناشی از درگیري مسلحانه نبود 6

  . مورد تلفات افراد ملکی در قبال نداشت 17
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مورد پس از  50
نشر اعالمیه طالبان 

یوناما ثبت  توسط
  .شد

مورد داراي عین تعداد  22
  .تلفات بود

مورد داراي عین تعداد تلفات  4
بود ولی در میان تعداد افراد 
کشته و زخمی تفاوت وجود 

  .داشت

مورد به نیرو هاي طرفدار  16
  . دولت نسبت داده شد

مورد از اثر تبادله آتش میان  7
نیرو هاي طرفدار دولت و عناصر 

  . وع پیوستضد دولت به وق
مورد به عناصر ضد دولت  3

  . نسبت داده شد
مورد تعداد تلفات کمتر  9در 

  .گزارش شد
مورد به نیرو هاي طرفدار  6

  . دولت نسبت داده شد
مورد از اثر تبادله آتش میان  1

نیرو هاي طرفدار دولت و عناصر 
  . ضد دولت به وقوع پیوست

  مورد به عناصر ضد دولت 1
  شدمورد مشخص ن 1

مورد تعداد تلفات بیشتر  3در 
  .گزارش شد

مورد به نیرو هاي طرفدار  2
  . دولت نسبت داده شد

مورد از اثر تبادل آتش میان  1
نیروهاي طرفدار دولت و عناصر 

  .ضد دولت به وقوع پیوست
  . مورد ناشی از درگیري مسلحانه نبود 4
  . مورد تلفات افراد ملکی در قبال نداشت 8

  . مورد توسط یوناما تثبیت نشد 52
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فبروري سال  3یاداشت حمایت قاطع ناتو براي ثبت مورخ : 3ضمیمه 
2016  

  

  ناتو براي یوناما/اسناد غیر سري حمایت قاطع

  کابل، افغانستان- قوماندانی ماموریت حمایت قاطع

  

DCOS-OPS                                                                                      3  2016فبروري سال 

  5384/قوماندانی

پاسخ رسمی به پیشنهادات براي نیروهاي نظامی بین المللی شامل در گزارش یوناما در مورد : موضوع
  )PoCAC(محافظت افراد ملکی در جنگ 

دخواهی  رعایت حقوق بشر در از تالش هاي دفتر یوناما براي دا) RS(ماموریت حمایت قاطع ناتو . 1
حفاظت افراد ملکی در جنگ مطرح گردیده تقدیر  2015افغانستان و از اقدامات جامع که در گزارش سال 

ماموریت حمایت قاطع با استفاده از فرصت، معلومات جدید را در ارتباط با تمامی اقدامات . به عمل میآورد
فهرست گردیده، با یوناما شریک می ) IMF(نظامی بین المللی که در پیوند با پیشنهاداتی که براي نیروهاي 

  . سازیم

اقدامات سریع را به  USFOR-Aکمبیل قوماندان چهار ستاره حمایت قاطع و ) جنرال. (1پیشنهاد شماره . 2
منظور حصول اطمینان از اینکه ارزیابی حمایت قاطع آغاز گردیده و در پی آن از حادثه غم انگیز شفاحانه 

جنرال کمبیل حین . توران بدون مرز در والیت کندز تحقیقات همه جانبه صورت می گیرد، اتخاذ نموددوک
تصریح نمود که در مورد تدابیر انظباتی که پس از تحقیقات به عمل  2015کنفرانس خبري ماه نومبر سال 

ائه گردید، یکی گزارش در این مورد، دو گزارش از سوي نیروهاي نظامی بین المللی ار. آمده، نظري ندارد
که گزارش مشترك حمایت قاطع ناتو بود و تلفات افراد ملکی پس )  CCAT(مشترك تیم ارزیابی از تلفات 

گزارش را ارائه نمود که خیلی  AR 15-6هیئت ملی ایاالت متحده . از حمالت هوایی را مورد تایید قرار داد
کارشناسان دیگر نیز از خارج . حادثه را تصریح میداردبا جزئیات ارائه گردید و حسابدهی و مسئولیت این 

  .تحقیقات را انجام دهند AR 15-6حضور یافتند تا پیرامون 

فرد  142براي ) درصد 52(فرد  273در رابطه با پرداخت پول براي ابراز همدردي، ایاالت متحده از جمله 
کارمند   9پرداخت نموده، و اخیراً براي که از سوي شفاخانه دوکتوران بدون مرز شناسایی شده بود غرامت 
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پرداخت غرامت مطابق با جدول . مجروح شفاخانه دوکتوران بدون مرز نیز غرامت پرداخت نموده است
  زمانی ادامه خواهد یافت و طی ماه هاي آینده به پایان خواهد رسید

کتوران بدون مرز در در نتیجه حمالت هوایی که بطور تصادفی بر شفاخانه دو: 2پیشنهاد شماره  .3
-والیت کندز صورت گرفت، فرمانده حمایت قاطع یک اقدام تازه را نیز هدایت داد تا به روند هدفگیري

این اقدام باید قبل از هر حمله که طرح ریز می گردد مورد . بازبینی جدي فهرست منع حمله، اضافه گردد
ارتباط با لزوم حفاظت از نهادیی که در فهرست مزید بر آن، آموزش مجدد قوت ها در . بازبینی قرار گیرد

. عالوه بر آن، بازنویسی رهنمود هاي فرماندهی به پایان رسید. منع حمالت ذکر گردیده، آغاز گردید
تجدید نظر تازه بر اهمیت فهرست منع حمله به عنوان ابزاري براي جلوگیري تلفات افراد ملکی تاکید 

  . قاطع آن را باید مرور نمایندمینماید و تمامی کارمندان حمایت 

باید پیرامون تمامی ادعاهاي مرتبط با تلفات افراد ملکی و ) CCMT(تیم کاهش  :3پیشنهاد شماره . 4
نقش ) CCARB(این تیم براي بورد بررسی ارزیابی معتبر . حادثات گزارش خودي را مورد بررسی قرار دهد

ائه هر گزارش از یک حادثه که در آن تلفات افراد ملکی اتفاق داراالنشاء را دارد، که اعتبار مکان پس از ار
  . افتاده باشد را مورد ارزیابی قرار میدهد

حمایت قاطع فعالیت هاي بیشمار را با دولت جمهوري اسالمی افغانستان  CCMT: 4پیشنهاد شماره . 5
امنیت ملی جهت حصول  خود را با دفتر شوراي) TAA(انجام داده و ماموریت آموزش، مشورت و معاونت 

در حال حاضر، . اطمینان از اینکه پالیسی جلوگیري از تلفات افراد ملکی به تصویب میرسد، ادامه میدهد
مسوده در دور دوم مشورت هاي بین الوزارتی قرار دارد و انتظار میرود که به پایان برسد و یکی از نشست 

  . برگزار گردد 2016ه فبروري سال هاي مشورتی آن با شرکاي بین المللی الی پایان ما

ماموریت آموزش، مشورت و معاونت حمایت قاطع بیشتر از این نیروهاي امنیتی ملی : 5پیشنهاد شماره . 6
و قواي هوایی افغان ) ASSF(در سطح فنی و تخنیکی، به استثناء نیروهاي ویژه امنیتی افغان ) ANDSF(افغان 

)AAF (در حال حاضر، ماموریت حمایت قاطع نیروهاي امنیتی ملی افغان را  .را مورد آموزش قرار نمی دهد
در سطح قول اردو یا زون مشورت و کمک مینماید، این در حالیست که با دفاتر دولتی به سطح نهادي و 

  . وزارتی کمک صورت می گیرد

ه مشورت خود با همچنان ب)  مبارزه با مواد انفجاري تعبیه شده( C-IEDپرسونل  : 6پیشنهاد شماره . 7
دولت جمهوري اسالمی افغانستان در سطح نهادي ادامه میدهد و برنامه هایی را براي آگاهی عامه و آموزش 

مرکز . ارائه مینماید)  مبارزه با مواد انفجاري تعبیه شده( C-IEDو استحصال نیروهاي امنیتی ملی افغان از 
سایر تالش ها در بخش آگاهی عامه دربرگیرنده  وزارت داخله فعال است و C-IED 119مکالمات شماره 

کارمندان حفاظت اطفال می باشد که در بخش مواد منفجر ناشده، مواد منفجره تعبیه شده و  123آموزش 
. آگاهی عامه آموزش میبینند و سعی خواهند کرد تا در سراسر افغانستان اطفال را مورد آموزش دهند
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 در مورد محافظت افراد ملکی در افغانستان 2015گزارش ساالنه ي سال 

تی که برنامه آگاهی عامه پیرامون مواد منفجره تعبیه شده را در نصاب حمایت قاطع ابتکار را در سطح وزار
-Cکارمند از برنامه آموزشی 500بیشتر از . درسی مکابت متوسطه در افغانستان میگنجاند نیز حمایت مینماید

IED )آن  نیروهاي امنیتی ملی افغانستان فارغ گردیده است و استحصال)  مبارزه با مواد انفجاري تعبیه شده
  . درصد رسیده است 16درصد به  10طی سه ماه گذشته از 

: حمایت قاطع در CCMTمرجع تماس در خصوص این یاداشت می باشد، ) CIV(  کارلو سالتر. 8
rshqopscj3civcassoms@hq.ms.isaf.nato.int, or NATO UNCLASS at: 60-686-2344.  
  DCOS OPSتورن جنرال جفري بوچانان رئیس حمایت قاطع 

)OF-7 (نیروهاي ایاالت متحده 


