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این گزارش و تمام گزارشات در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان که در این گزارش به ان اشاره شده
است ،در وبسایت یوناما قابل دسترس می باشند:
http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
عکس پشت جلد از عمر سبحانی مربوط خبر گزاری رویترز می باشد.
در مورد تصویر روی جلد :به تاریخ  30اپریل ،یک گروه از خبرنگاران و کمک کنندگان در شهر کابل مورد یک حمله انتحاری قرار
گرفت .به تعداد  9خبرنگار بشمول یک خانم در این حمله کشته شده و  6خبرنگار دیگر مجروح گردید .در این حمله ،انتحار کننده
به عنوان خبرنگار با هویت جعلی در حالیکه یک دوربین عکاسی نیز با خود حمل می کرد ،مواد انفجاری همراه خود را منفجر
ساخت .حمله کننده متذکره منتظر بود تا رسانه ها و کمک کنندگان در ساحه انفجار اولی برسد؛ البته انفجار اولی توسط حمله
کننده انتحاریکه بر موترسایکل سوار بود و پاسگاه نیروهای ریاست امنیت ملی را هدف قرار داده بود ،صورت گرفت .داعش
مسنولیت هردو حمله را به عهده گرفت که هردو حمله منجر به تلفات  63فرد ملکی( 21کشته و  42مجروح) بشمول  4طفل گردید.
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"این دهمین گزارش ساالنۀ ملل متحد است که رنج و االم افراد ملکی متاثر از جنگ در افغانستان را که به بیش از  32000کشته
و حدود  60000زخمی در یک دهه می رسد ،مستند سازی میکند .حاال زمان ان است که به این بدبختی و تراژدی بشری پایان یابد.
بهرین راه برای توقف قتل و معلول ساختن افراد ملکی اختتام جنگ است .به همین خاطر حاال بیشتر از هرزمان دیگر نیاز است تا
تمام تالشهای خویش را برای اوردن صلح به خرج دهیم .من از تمام جوانب می خواهم که از هر فرصت الزم برای این مهم استفاده
نماید".

مأموریت
گزارش ساالنه ی  ۲۰۱۸در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان توسط بخش حقوق بشر هیئت معاونت
سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) تهیه گردیده و دوره زمانی  ۱جنوری تا  ۳۱دسمبر  ۲۰۱۸را احتوا می کند.
واحد حقوق بشر یوناما ،این گزارش را طبق ماموریت یوناما مندرج در قطعنامه شماره  )۲۰۱۸( ۲۴۰۵شورای امنیت ملل متحد
"به منظور نظارت بر وضعیت افراد ملکی ،انسجام تالش ها به هدف اطمینان از محافظت انها ]...[ ،ترویج پاسخ دهی و همکاری
در تحقق کامل ازادی های بنیادی و احکام حقوق بشری مندرج در قانون اساسی افغانستان و معاهدات بین المللی که افغانستان
عضو ان می باشد ،به ویژه معاهداتی که به بهره مندی کامل زنان از حقوق بشری شان ،ارتباط می گیرد" تهیه کرده است.
در قطعنامه شماره  )۲۰۱۸( ۲۴۰۵شورای امنیت ،اهمیت نظارت دوامدار و گزارش دهی به شورای امنیت ملل متحد در مورد
وضعیت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ،بخصوص در مورد تلفات افراد ملکی ،تاکید شده است.
یوناما طیفی از فعالیت ها را به هدف کاهش اثرات جنگ باالی افراد ملکی به شمول موارد ذیل انجام می دهد :نظارت مستقل و بی
طرفانه از حوادثی که در ان افراد ملکی کشته یا زخمی می شوند؛ فعالیت های دادخواهانه برای تقویت محافظت افراد ملکی که در
منازعات مسلحانه متضرر می گردند؛ و ابتکارات که باعث ترویج رعایت قواعد حقوق بشردوستانه بین المللی حقوق بشر ،قانون
اساسی و سایر قوانین افغانستان در میان تمام طرف های درگیر می شود.
ً
مشترکا از سوی یوناما و دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر به نشر می رسد.
این گزارش
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میتودولوژی (روش تهیه گزارش)
از سال  ۲۰۰۹بدینسو ،یوناما بطور سیستماتیک تلفات افراد ملکی منسوب به طرف های منازعه مسلحانه در افغانستان را با
استفاده از یک روش منظم که امکان تحلیل و گزارشدهی ساالنه تلفات ملکی را میسر می سازد ،ثبت نموده است .اصول حقوق
بشر بین المللی و حقو بشر دوستانه بین المللی اساس کار یوناما در راستای محافظت از افراد ملکی را تشکیل می دهد و روش یوناما
در ثبت موارد تلفات ملکی استوار بر بهترین روش ها و مشوره و رهنمائی های ی دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق
بشر ( )OHCHRمی باشد.
وجود تلفات ملکی به معنی ان نیست که نقض [اصول مذکور] صورت گرفته است هرچند شمار بلند تلفات ملکی می تواند نشان
دهنده نقض [اصول مذکور] ویا بازتاب دهنده اعمال زیانبار برای مردمان ملکی باشد.
تثبیت و تأیید تلفأت ملکی و معیأر هأی اثبأت
به منظور تهیه گزارش در مورد محافظت افراد ملکی ،یوناما فقط موارد تایید و تثبیت شده ی تلفات ملکی را در گزارشات خود شامل
می سازد 1.تلفات ملکی زمانی تحت عنوان موارد "تایید شده" ثبت می شوند که ،نظر به مجموع معلوماتی که یوناما مرور و بررسی
کرده است ،یوناما به این نتیجه برسد که اسناد و مدارک "واضح و قناعت بخشی" وجود دارد که نشان می دهد مردمان ملکی کشته
ویا مجروح شده اند .به منظور تحقق این معیار ،یوناما موجودیت حد اقل سه منبع متفاوت و مستقل را الزمی می داند تا وقوع
رویداد را تثبیت کند ،مانند قربانی ،شاهدان ،کارمندان صحی ،مقامات محلی ،تصدیق رویداد از سوی طرف درگیری ،بزرگان محل
ویا سایر موارد .تا حد امکان ،معلومات از اظهارات اولیه قربانیان و یا شهود صحنه و از تحقیقات در محل حادثه جمع اوری می
شود .این گونه حقیقت یابی ها البته به دلیل موانع امنیتی که مانع دسترسی به محل واقعه می شود ،همیشه ممکن نیست .در این
گونه موارد ،یوناما بر مجموعه ای از روش ها برای جمع اوری اطالعات ،بخصوص از طریق شبکه های معتبر با استفاده از یک
سلسله منابع و اطالعات متنوع ،اتکاء می کند که اعتبار تمام این منابع و اطالعات مورد ارزیابی قرار می گیرد .این روش ها شامل
بررسی مدارک دیجیتالی جمع اوری شده از محل حادثه از قبیل عکس ها و تصاویر ویدیوی ی و نوار های صوتی؛ بازدید از شفاخانه
ها و مراکز صحی؛ گزارش های ریاست مصئونیت و امنیت ملل متحد و سایر نمایندگی های ملل متحد؛ اظهارات منابع دست دوم؛
اطالعات جمع اوری شده از سوی نهادهای غیر دولتی و سایر طرف های ثالث؛ و نیز خود طرف های منازعه می شود .یوناما با منابع
متعدد از زنان و مردان و نیز با کسانی که به اقلیت های نژادی ،مذهبی ،قومی و گروه های به حاشیه رانده شده ی جامعه تعلق
دارند ،بطور فعاالنه مشورت می کند تا نظریات متفاوت را جمع اوری نموده و احتمال جانبداری در گزارشدهی را به حداقل ان کاهش
دهد.
هرگاه اطالعات مربوط به یک رویداد از لحاظ کمیت و کیفیت برای یوناما قناعت بخش نباشد ،یوناما رویداد متذکره را تایید شده
نمی داند .در این گزارش رویداد های تایید ناشده گنجانده نشده است .یوناما معلومات بدست امده در مورد رویداد ها را با طرف
های منازعه در میان می گذارد تا از دقت در گ زارشدهی خود اطمینان حاصل کند و به طرف های منازعه کمک نماید که تدابیر
پیشگیرانه و کاهش دهنده تلفات ملکی را روی دست گیرند و در عین زمان پاسخگوی ی ،منجمله پرداخت جبران خساره به متضررین،
ترویج گردد.

 1یوناما رویداد های ی که منجر به وارد شدن خسارات به دارای ی های ملکی می شود را نیز ثبت و تایید می کند.
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محأفظت از منأبع اطالعأتی
حین ثبت رویداد های تلفات افراد ملکی ،یوناما در قسمت محافظت منابع اطالعات دهندۀ اسیب پذیر در مقابل انتقام جوی ی،
احتیاط الزم به خرج می دهد .این تدابیر احتیاطی یوناما شامل مالقات با ان منابع در اماکن مصئون ،انجام مصاحبه با زنان در
مطابقت با نورم های رایج اجتماعی و توقف روند حقیقت یابی در صورت که ادامه ان ،منابع اطالعاتی را به مخاطره مواجه کند ،می
شود.
نسبت دادن مسوئلیت
از انجائیکه جوانب درگیر در منازعه مسلحانه متعدد می باشدند ،یوناما نهایت تالش به خرج می دهد که طرف مسؤول یک حادثه
ی معین را تا حدی که امکان دارد بطور دقیق مشخص نماید .اما ،به علت محدودیت های ناشی از محیط عملیات ها ،این کار
شاید همیشه مقدور نباشد .برای مثال ،منابع اصلی اطالعات شاید نتوانند طرف های مسئول را شناسائی کنند یا نیروهای مختلف
نظامی یا گروهای مسلح مختلف رادر هر مورد تفکیک کنند و ممکن همیشه مسئولیت رویداد از سوی یکی از طرفین درگیری به
ً
مشترکا به هردو
عهده گرفته نشود .یوناما هر مورد تلفات افراد ملکی را یا به نیروهای طرفدار دولت ویا به عناصر مخالف دولت و یا
طرف ویا به "عاملین نا مشخص" نسبت می دهد .در قضیه درگیری های زمینی بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالف دولت
که در ان تلفات افراد ملکی را نمی توان به یک طرف درگیری نسبت داد ،یوناما مسئولیت را به هر دو طرف نسبت داده و تلفات
ملکی را تحت یک ک تگوری مشخص بنام "نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالف دولت" ثبت می کند .در مواردی که مواد انفجاری
ً
مشخصا به یک ویا چند طرف منازعه نسبت داد
باقی مانده از جنگ باعث تلفات افراد ملکی می گردد و مسئولیت ان را نمی توان
ویا شاید ان مواد از جنگ های قبلی برجای مانده باشد ،در این صورت یوناما این گونه موارد تلفات ملکی را به "عاملین نامشخص"
نسبت می دهد.
تعیین ملکی بودن قربأنیأن
در بعضی موارد ،ملکی بودن قربانیان گزارش داده شده را نمی توان به طور قطعی تثبیت کرد و یا ملکی بودن ویا نبودن قربانیان
مورد اختالف است .یوناما به کسانی می افراد ملکی گوید که عضوی نیروهای مسلح و یا عضو گروهای مسلح سازمان یافته نباشند.
ً
ستقیما در جنگ ها شرکت کنند و کشته و یا زخمی شوند ،یوناما مرگ یا مجروحیت انان را به عنوان تلفات
در صورتیکه افراد ملکی م
ملکی ثبت نمی کند؛ همین قسم ،یوناما مرگ یا مجروحیت افراد محافظت شده که مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی ،افراد
ملکی محسوب نمی شوند ،مانند سربازانی که از میدان محاربه خارج شده و نیز کارکنان صحی و مذهبی نیرو های مسلح را نیز در
جمع تلفات افراد ملکی حساب نمی کند 2.یوناما در مورد ملکی یا جنگجو بودن مردانی که به سن جنگی رسیده اند ،سن انان را
معیار قضاوت قرار نمی دهد .بلکه این گونه ادعا ها را براساس واقعیت های موجود در مورد هر قربانی ارزیابی می کند .در صورتیکه
معلومات کافی در دسترس نباشد ،این گونه تلفات در گزارش منحیث تلفات افراد ملکی گنجانیده نخواهد شد.
یوناما ادعا نمی کند که ارقام ارائه شده در این گزارش کامل می باشد و این را می پذیرد که شاید تلفات افراد ملکی با توجه به
محدودیت های مرتبط به محیط جنگی ،کمتر از انچه که هست گزارش شده باشد.

 .2برای معلومات بیشتر ،مراجعه شود به ضمیمه  :۱چارچوب حقوقی و ضمیمه  :۳فهرست مصطلحات جهت دریافت تعریف افراد ملکی و تلفات
ملکی.
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همکأری بأ کمیسیون مستقل حقوق بشر افغأنستأن
یوناما هنگام انجام بررسی های حقیقت یابی در مورد رویداد ها و هنگام تجزیه و تحلیل الگو ها و جریان های کلی ،با کمیسیون
مستقل حقوق بشر افغانستان ،به خصوص با تیم تحقیقات ویژه ی ان ،هماهنگی و همکاری می کند .یوناما و کمیسیون مستقل
حقوق بشر افغانستان گاه گاهی وظایف نظارتی مشترک انجام می دهند.
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خالصه گزارش
در سال  2018منازعه مسلحانه در افغانستان همچنان به افراد ملکی در حد باالی ی اسیب رساند که رقم کلی کشته شدن افراد
ملکی به شمول کشته شدن اطفال در سال  ۲۰۱۸به حد بی سابقه ی افزایش یافته است .یوناما  ۱۰۹۹۳مورد تلفات ملکی (۳۸۰۴
کشته و  ۷۱۸۹زخمی) ناشی از منازعه مسلحانه را ثبت کرده است که نشاندهنده پنج درصد افزایش در رقم کلی تلفات ملکی و یازده
درصد افزایش در شمار کشته شدن افراد ملکی نسبت به سال  ۲۰۱۷می باشد 3.در ضمن ،افزایش قابل مالحظه در شمار تلفات
ملکی ناشی از حمالت انتحاری 4توسط عناصر مخالف دولتً ،
عمدتا توسط داعش/شاخه والیت خراسان دولت اسالمی صورت
گرفته است .افزایش متذکره به اضافه افزایش در رقم تلفات ملکی برخاسته از عملیات های هوای ی و تالشی ،کاهش دوامداری را که
در شمار تلفات ملکی ناشی از درگیری های زمینی بوجود امده است ،تحت الشعاع قرار داده و جای ان را پر کرده است .حمالت
انتحاری و عملیات های هوای ی هر کدام بیشترین رقم تلفات ملکی را که یوناما تا اکنون از اثر این تاک تیک ها ثبت کرده است ،بوجود
اورده است.
در سال  2018عناصر مخالف دولت کمافی السابق بیشترین شمار تلفات ملکی در افغانستان را سبب شدند .استفاده عناصر مخالف
دولت از مواد انفجاری تعبیه شده در جریان حمالت انتحاری و غیر انتحاری به عنوان عامل اصلی تلفات افراد ملکی در سال ۲۰۱۸
باقی مانده و  ۴۲درصد کل تلفات ملکی را سبب شده است .تلفات ملکی برخاسته از تمام تاک تیک های مواد انفجاری تعبیه شده
 ۱۱درصد افزایش یافته است که سبب ان ،افزایش  ۲۲درصدی تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری با استفاده از مواد انفجاری
تعبیه شده می باشد؛ رقم تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری در حد بی سابقه ای افزایشی یافته است 5.حمالت انتحاری با استفاده
از مواد انفجاری ً
تقریبا  ۲۶درصد کل تلفات ملکی را سبب شد در حالیکه مواد انفجاری نوع غیر انتحاری بیشتر از 16درصد تلفات
ً
مشترکا سبب  ۴۶۲۷مورد تلفات ملکی ( ۱۳۶۱کشته و  ۳۲۶۶زخمی) شده است .نگرانی خاص این
ملکی را سبب شد که هردو
است که عناصر مخالف دولت از مواد انفجاری تعبیه شده از قبیل حمالت انتحاری و مواد انفجاری نوع فشاری ،بدون تفکیک
هدف و خالف مقررات در ساحات پر جمعیت ملکی استفاده می نمایند؛ افزایش در هدف گیری عمدی افراد ملکی از سوی عناصر
مخالف دولت با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده نیز مایه نگرانی است.

 3از زمانیکه یوناما در سال  ۲۰۰۹روند ثبت سیستماتیک تلفات افراد ملکی را اغاز کرد تا اکنون  ۹۱۶۷۵مورد تلفات ( ۳۲۱۱۴کشته و ۵۹۵۶۱
زخمی) را ثبت کرده است .در سال  ۱۰۴۵۹ ،۲۰۱۷مورد تلفات ملکی ( ۳۴۴۰کشته و  ۷۰۱۹زخمی) را تایید کرد.
 4اصطالح "مواد انفجاری نوع انتحاری" یا "حمله انتحاری" که یوناما استفاده می کند به تمام حمالتی گ فته می شود که در ان عامل حمله مواد
انفجاری را که در بدن خودش ویا در واسطه نقلیه اش جاسازی شده است با این اگاهی که انفجار ان سبب کشته شدن خودش می شود ،منفجر
می کند .این شامل حمالت پیچیده نیز می شود .مراجعه شود به ضمیمه  :۳فهرست اصطالحات.
 5شمار تلفات ملکی ناشی از مواد انفجاری غیر انتحاری در سال  ۲۰۱۸دو درصد نسبت به سال  ۲۰۱۷کاهش یافت.
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ً
(عمدتا نوع انتحاری) متحمل شده است در
کابل والیتی است که همچنان بیشترین اسیب را از ناحیه مواد انفجاری تعبیه شده
ً
حالیکه تلفات ملکی برخاسته از مواد انفجاری تعبیه شده در والیت ننگرهار چهار برابر افزایش یافته (اک ثرا از اثر مواد انفجاری نوع
غیر انتحاری) و برای اولین بار رقم تلفات در ننگرهار نزدیک به سطح تلفات در کابل رسیده است6.

 6در سال  ،۲۰۱۸یوناما  ۱۸۶۶مورد تلفات ملکی ( ۵۹۶کشته و  ۱۲۷۰زخمی) در والیت کابل ثبت نمود .از این میان ،مواد انفجاری نوع
انتحاری و غیر انتحاری  ۹۸درصد این تلفات ویا  ۱۸۱۵مورد ( ۵۷۶کشته و  1239زخمی) را سبب شده است ،در مقایسه با  ۱۷۶۹مورد تلفات
ملکی ( ۴۶۱کشته و  ۱۳۰۸زخمی) در کابل ناشی از حمالت مواد انفجاری نوع انتحاری و غیر انتحاری در سال  .۲۰۱۷در والیت ننگرهار ،یوناما
 ۱۸۱۵مورد تلفات ملکی ( ۶۸۱کشته و  ۱۱۳۴زخمی) در سال  ۲۰۱۸ثبت کرد .از این میان ،مواد انفجاری نوع انتحاری و غیر انتحاری ۶۵
درصد تلفات ملکی ویا  ۱۱۶۶مورد ( ۳۱۴کشته و  ۸۵۲زخمی) را باعث شده است در مقایسه با  ۲۶۹مورد تلفات ( ۷۴کشته و  ۱۹۵زخمی) ناشی
از این حمالت در سال  ۲۰۱۷در ننگرهار.
9

در گیری های زمینیً ،
عمدتا بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالف دولت 7،به عنوان دومین عامل اصلی مرگ و مجروحیت
مردمان ملکی باقی مانده و  ۳۱درصد تلفات ملکی یا  ۳۳۸۲مورد تلفات ( ۸۱۴کشته و  ۲۵۶۸زخمی) را سبب شده است .این ارقام
نشاندهنده کاهش سه درصدی در تلفات ملکی از درگیری های زمینی است که ادامه روال ثبت شده در سال  ۲۰۱۷را نمایش می
دهد؛ در ان سال ،تلفات ملکی برخاسته از درگیری های زمینی کاهش چشمگیری داشت 8.علت تداوم کاهش در شمار تلفات ملکی
ناشی از درگیری های زمینی ،کاهش تلفات ملکی به دست نیروهای طرفدار دولت بوده است در حالیکه رقم تلفات ملکی منسوب
به عناصر مخالف دولت در سطح تلفات ثبت شده در سال  ۲۰۱۷باقی مانده است .یوناما خاطر نشان می سازد که عوامل متعددی
در تداوم کاهش تلفات ملکی ناشی از درگیری های زمینی نقش داشته است از جمله تغییر موقعیت درگیری های زمینی به ساحات
کم جمعیت تر ،هشدار های قبلی به مردمان ملکی در مورد وقوع درگیری ،و ادامه تطبیق پالیسی ها به منظور محافظت بهتر از
مردم را می توان نام برد9.
شمار تلفات ملکی ناشی از حمالت عمدی عناصر مخالف دولت باالی مردمان ملکی ،نسبت به سال  ،۲۰۱۷افزایش  ۴۸درصدی
داشته و  ۴۱۲۵مورد تلفات ملکی ( ۱۴۰۴کشته و  ۲۷۲۱زخمی) را در سال  ۲۰۱۸سبب شده است که مایه نگرانی جدی است10.

ْ
 7یوناما  ۵۰مورد تلفات ملکی ناشی از درگیری های زمینی بین عناصر مخالف دولت ،عمدتا از اثر درگیری ها بین طالبان و داعش را نیز ثبت کرده
است.
 8در سال  ،۲۰۱۷یوناما  ۳۴۸۵مورد تلفات ملکی ( ۸۲۴کشته و  ۲۶۶۱زخمی) ناشی از درگیری های زمینی را ثبت کرده بود .این رقم کاهش ۲۳
درصدی در شمار تلفات ملکی نسبت به سال  ۲۰۱۶را نشان می داد.
 9مراجعه شود به فصل پنجم :درگیری های زمینی :افراد ملکی گیر مانده در اتش متقابل و فصل ششم :پالیسی ها و مکانیزم های کاهش تلفات
ملکی منجمله تالش جهت پاسخگو قرار دادن عاملین.
 10این رقم حمالت باالی پولیس ملی افغانستان از سوی عناصر مخالف دولت را که سبب  ۶۶۹مورد تلفات ملکی ( ۱۹۵کشته و  ۴۷۴مجروح)
گردید نمی شود ،زیرا منسوبین پولیس که مورد حمله قرار گرفتند ،شاید از حالت محافظت شده ی افراد ملکی نظر به فعالیتی که هنگام حمله
ً
مستقیما دخیل در جنگ شمرده می شدند (که در این صورت ،شمار تلفات ملکی
انجام می دادند ،بهره مند نبوده باشند که در ان صورت انان
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تلفات ملکی برخاسته از حمالتی که در ان داعش/شاخه والیت خراسان دولت اسالمی بطور عمدی مردمان ملکی را هدف قرار داد،
در سال  ۲۰۱۸بیشتر از دو برابر نسبت به سال گذشته افزایش یافت؛ این تلفات بیشتر ناشی از حمالت انتحاری و پیچیده علیه
مردمان ملکی منجمله حمالت با انگیزه های فرقه گرایانه علیه اقلیت مسلمانان شیعه بوده و رقم ان از  ۸۴۳مورد تلفات در سال
 ۲۰۱۷به  ۱۸۷۱مورد تلفات در سال  ۲۰۱۸افزایش یافته است.
شمار تلفات ملکی از اثر حمالت عمدی طالبان باالی مردمان ملکی از  ۹۱۶مورد تلفات در سال  ۲۰۱۷به  ۱۷۵۱مورد در سال
 ۲۰۱۸افزایش یافت که دو برابر افزایش را نشان می دهد .این افزایش ً
عمدتا ناشی از حمله انتحاری به وسیله ی یک عراده امبوالنس
در شهر کابل بتاریخ  ۲۷جنوری بوده است که مرگبار ترین رویداد واحدی است که یوناما تاکنون ثبت نموده است و نیز ناشی از
حمالت مرتبط به انتخابات بتاریخ  ۲۰اک توبر (روز برگزاری انتخابات) است که از اثر ان ،یوناما باالترین رقم تلفات ملکی در یک
روز واحد در سال  ۲۰۱۸را ثبت کرد.
یوناما کاهش در شمار تلفات ملکی از اثر کشتار هدفمند افرادً ،
عمدتا بوسیله تیر اندازی ،توسط عناصر مخالف دولت را ثبت نموده
است 11.باوجود این ،ادامه هدف قرار گرفتن مردمان ملکی از جمله علمای دینی و بزرگان قوم توسط عناصر مخالف دولت مایه
نگرانی خاص یوناما است.
نظارت یوناما از رویداد های مرتبط به انتخابات در ماهای منتهی به انتخابات پارلمانی و در روز برگزاری انتخابات نشاندهنده ی برنامه
سازمان یافته ی از خشونت ها توسط عناصر مخالف دولتً ،
عمدتا طالبان ،بود که هدف ان بر هم زدن انتخابات و محروم کردن
شهروندان افغان از استفاده از حق رای شان و مشارکت در روند انتخابات بطور مصئون و ازادانه بود .این برنامه خشونت بار شامل
چندین حمله باالی اهداف ملکی و در ساحات پرجمعیت ملکی و جریان نگران کننده ی از اختطاف ها ،تهدیدات ،ارعاب و ازار و
اذیت مردم می شد .از شروع روند ثبت نام رای دهندگان بتاریخ  ۱۴اپریل الی ختم سال  ،۲۰۱۸یوناما به تعداد  ۱۰۰۷مورد تلفات
ملکی مرتبط به انتخابات ( ۲۲۶کشته و  ۷۸۱زخمی) 12و اختطاف  ۳۱۰فرد ملکی در پیوند به انتخابات را ثبت و تایید نمود .طالبان
ً
تقریبا نیمی از تمام تلفات ملکی مرتبط به انتخابات را در سال  ۲۰۱۸باعث شدند13.
در سال  ،۲۰۱۸یوناما افزایش قابل مالحظه ای در شمار تلفات ملکی ناشی از عملیات های هوای ی توسط نیروهای طرفدار دولت
را ثبت کرد؛ در این سال ،تلفات ملکی برخاسته از این نوع تاک تیک بطور کلی نسبت به سال  ۲۰۱۷افزایش  61درصدی داشت و
شمار کشته شدگان ملکی از اثر عملیات های هوای ی نسبت به سال گذشته  ۸۲درصد افزایش یافت .حمالت هوای ی  ۹درصد کل
تلفات ملکی را سبب شده و بیشترین اسیب را به مردمان ملکی از سال  ،۲۰۰۹زمانیکه یوناما ثبت تلفات ملکی را بطور منظم شروع
کرد ،تا اکنون وارد کرده است .یوناما با نگرانی خاطر نشان می سازد که افزایش در شمار تلفات ملکی از عملیات های هوای ی در سال
ً ۲۰۱۸
عمدتا ناشی از عملیات های نیروهای نظامی بین المللی بوده است که این عملیات ها تلفات ملکی بیشتری را نسبت به
ً
مخصوصا از این نگران است که عملیات های هوای ی توسط نیروهای
عملیات های قوای هوای ی افغانستان سبب شده است .یوناما
نظامی بین المللی که در حمایت از نیروهای افغانً ،
عمدتا قطعات خاص ریاست عمومی امنیت ملی ،در جریان عملیات های تالشی
ً
مستقیما دخیل نبودند ).یوناما حمالت عناصر مخالف دولت باالی اهداف
که مورد محاسبه قرار گرفت ،تنها شامل کسانی می شد که در جنگ
نامشخص را که سبب  ۱۶۲مورد تلفات ملکی ( ۴۲کشته و  ۱۲۰مجروح) گردید ،نیز شامل این ارقام نکرده است.
 11مراجعه شود به ضمیمه  :۳فهرست اصطالحات جهت تعریف کشتار هدفمند.
ً
12
تخمینا نیمی از این تلفات ملکی در روز های برگزاری انتخابات به تاریخ  ۲۰و  ۲۱اک توبر اتفاق افتاد.
 13یوناما  ۱۸۹رویداد مرتبط به انتخابات را که  ۵۰۸مورد تلفات ملکی ( ۱۰۲کشته و  ۴۰۶زخمی) در قبال داشت را به طالبان؛ و هفت رویداد
مرتبط به انتخابات شامل حمله انتحاری و غیر انتحاری با استفاده از مواد انفجاری را که  ۳۳۸مورد تلفات ملکی ( ۹۴کشته و  ۲۴۴مجروح) را
سبب شد ،به داعش/شاخه والیت خراسان دولت اسالمی نسبت داده است .برای معلومات بیشتر مراجعه شود به بخش فرعی تحت عنوان
حمالتی که در پیوند به انتخأبأت پأرلمأنی انجأم شد در بخش  ۳.۲در ذیل در مورد حمالت عمدی بأالی افراد ملکی و اهداف ملکی
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انان انجام می شود ،سبب شمار قابل مالحظه ی تلفات ملکی (منجمله شمار فوق العاده زیادی کشته) در سال  ۲۰۱۸نیز شده
است.
برخالف افزایش کلی در شمار تلفات ملکی ،تلفات زنان و کودکان در سال  ۲۰۱۸کاهش یافت ،اگرچه رقم تلفات زنان و کودکان
هنوز هم در سطح فوق العاده باالی ی قرار دارد .هرچند شمار  ۳۰۶۲رقمی تلفات اطفال ( ۹۲۷کشته و  ۲۱۳۵زخمی) که در سال
 ۲۰۱۸ثبت شد ،نسبت به امار سال  ۲۰۱۷کاهش اندکی را نشان می دهد ،اما شمار اطفال کشته شده به حد بی سابقه ای در
سال  ۲۰۱۸افزایش یافت 14که علت اصلی ان ،افزایش قابل مالحظه در شمار اطفال کشته شده از اثر حمالت هوائی ،که بیشتر
از دو برابر افزایش یافت ،و از اثر حمالت انتحاری می باشد .اطفال  ۲۸درصد کل تلفات افراد ملکی در سال  ۲۰۱۸را تشکیل می
دهند .زنان  ۱۰درصد تلفات ملکی برخاسته از منازعات مسلحانه در سال  ۲۰۱۸را تشکیل می دهند 15.یوناما  ۱۱۵۲مورد تلفات
زنان ( ۳۵۰کشته و  ۸۰۲زخمی) را ثبت کرده است که کاهش شش درصدی نسبت به سال  ۲۰۱۷را نشان می دهد؛ این کاهش
ً
عمدتا از اثر کاهش تلفات زنان در جریان درگیری های زمینی بوجود امده است.
یوناما کماکان گزارشاتی در مورد استخدام و استفاده از اطفال توسط عناصر مخالف دولت ،نیروهای ملی امنیتی افغانستان و گروه
های مسلح طرفدار دولت دریافت نموده است .عناصر مخالف دولت کمافی السابق اطفال را جهت انجام وظایف محاربوی استخدام
نمودند ،و اگرچه در چوکات نیروهای امنیتی افغانستان پیشرفتی در زمینه منع استخدام رسمی اطفال بوجود امده است ،اما
استفاده از اطفال هنوز هم به عنوان یک مشکل باقی است ،از جمله اینکه اطفال برای مقاصد جنسی مورد استفاده قرار می گیرند.
در حالیکه کود جزای جدید که در ماه فبروری  ۲۰۱۸نافذ گردید ،عمل بچه بازی 16را با صراحت جرم انگاری نموده است ،پاسخگو
قرار دادن عاملین این گونه جرایم هنوز هم یک چالش عمده است.
در طول سال  ،۲۰۱۸یوناما افزایش در حمالت و تهدیدات علیه معارف کشور – سه مرتبه بیشتر از رویداد های سال  – ۲۰۱۷را
ثبت کرد که دلیل عمده این افزایش ،حمالت طالبان باالی مراکز ثبت نام رای دهندگان و مراکز رای دهی انتخابات پارلمانی که در
داخل مکاتب ایجاد شده بود،می باشد .همچنان در سال  ،2018یوناما نگران الگوی در حال ظهوری از حمالت و تهدید عناصر
ً
مخصوصا داعش/شاخه والیت خراسان دولت اسالمی ،علیه تاسیسات معارف می باشد که این گونه حمالت از
مخالف دولت،
سوی عناصر مخالف دولت در واکنش به عملیات های نظامی نیروهای امنیتی افغانستان و نیروهای نظامی بین المللی انجام می
شود 17.یوناما از ادامه حمالتً ،
عمدتا از سوی عناصر مخالف دولت ،باالی سک تور صحت که در سال  ۲۰۱۸ثبت شد نیز نگران
است زیرا این حمالت روی جمعیت ک ثیری از مردمان ملکی تاثیرات منفی برجای می گذارد.

 14در سال  ،۲۰۱۷یوناما  ۳۱۷۹مورد تلفات اطفال ( ۸۶۱کشته و  ۲۳۱۸زخمی ) را ثبت کرد .در سال  ،۲۰۱۸یوناما  ۹۲۷مورد کشته شدن
اطفال را ثبت کرد که هم سطح شمار بی سابقه اطفال کشته شده در سال  ۲۰۱۶می باشد.
 15شمار تلفات زنان شامل تمام زنان به سن  ۱۸و باالتر از ان می شود؛ تلفات دختران زیر سن  ۱۸در میان تلفات اطفال حساب شده است.
 16مراجعه شود به ضمیمه  :۳فهرست اصطالحات.
 17در سال  ،۲۰۱۷یوناما  ۶۷۶۸مورد تلفات ملکی ( ۲۳۰۳کشته و  ۴۴۶۵مجروح) را به عناصر مخالف دولت نسبت داده بود.
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نسبت دادن تلفأت افراد ملکی
یوناما اک ثر– تلفات افراد ملکی  ۶۳ –-درصد -را به عناصر مخالف دولت نسبت می دهد چنانچه  ۳۷درصد ان را به طالبان۲۰ ،
درصد را به گروه داعش/شاخه والیت خراسان دولت اسالمی و شش درصد را به عناصر نا معلوم ضد دولت یا سایر گروه های
مخالف نسبت داد.

نیروهای طرفدار دولت در سال  ۲۰۱۸باعث  ۲۴درصد تلفات افراد ملکی ( ۱۴درصد توسط نیروهای امنیت ملی افغان ،شش
درصد توسط نیروهای نظامی بین المللی ،دو درصد توسط گروه های مسلح طرفدار دولت ،و دو درصد توسط نیروهای نامعلوم
یا نیروهای متعدد طرفدار دولت) شدند.
تبادله اتش در جریان درگیری میان عناصر مخالف دولت و نیروهای طرفدار دولت که مسئولیت ان به هیچ یک از طرفین درگیر
نسبت داده نشد ۱۰ ،درصد تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد .شلیک موشک از سوی پاکستان باالی افغانستان باعث تقریبا
یک درصد تلفات افراد ملکی شد .دو درصد باقیمانده تلفات افراد ملکی که اک ث ًرا ناشی از بقایای مواد منفجره از دوران جنگ می
باشد ،به هیچ یک از طرفین درگیری نسبت داده نشد.
عنأصر مخألف دولت
در سال  ،۲۰۱۸یوناما  ۶۹۸۰مورد تلفات افراد ملکی ( ۲۲۴۳کشته و  ۴۷۳۷زخمی) را به عناصر مخالف دولت نسبت داد که
در مقایسه با سال  ،۲۰۱۷سه درصد افزایش را نشان می دهد 18.این افزایش ً
عمدتا ناشی از استفاده بدون تفکیک از حمالت
انتحاری و سایر تاک تیک های مواد منفجره تعبیه شده در ساحات مسکونی ملکی و هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی توسط مواد
ذکر شده که اک ث ًرا توسط گروه داعش/شاخه والیت خراسان دولت اسالمی اجرا می شود ،و همچنان استفاده از سیستم های ناریه
 18در سال  ،۲۰۱۷یوناما  ۳۱۷۹مورد تلفات ملکی ( ۸۶۱کشته و  ۲۳۱۸مجروح) را ثبت کرد .در سال  ،۲۰۱۸یوناما  ۹۲۷مورد مرگ و میر اطفال
در جریان سال  ۲۰۱۸را ثبت کرد که مشابه با امار بی سابقه در سال  ۲۰۱۶می باشد.
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غیرمستقیم (مقوس) مانند هاوان ،بم دستی و راکت باالی مناطق مسکونی ملکی یا از چنین محالت در جریان درگیری های
زمینی ،می باشد .عناصر مخالف دولت ً
عمدتا طالبان باعث تلفات ملکی کمتر ناشی از قتل های هدفمند و شلیک مرمی در جریان
درگیری های زمینی شدند.
یوناما  ۴۰۷۲مورد تلفات ملکی ( ۱۳۴۸کشته و  ۲۷۲۴زخمی) را به طالبان نسبت داد که هفت درصد کاهش را در مقایسه با
سال  ۲۰۱۷نشان می دهد چنانچه طالبان در ان سال باعث  ۳۷درصد تلفات افراد ملکی شده بودند 19.یوناما  ۲۱۸۱مورد تلفات
ملکی ( ۶۸۱کشته و  ۱۵۰۰زخمی) را به داعش/شاخه والیت خراسان دولت اسالمی نسبت داد که افزایش  ۱۱۸درصدی را در
مقایسه با سال  ۲۰۱۷نشان می دهد که  ۲۰درصد تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد 20.یوناما  678مورد تلفات ملکی (196
کشته و  482زخمی) را به گروه های نامعلوم و سایر عناصر مخالفت نسبت داد21.
حمالت انتحاری و پیچیده کماکان بزرگ ترین عامل تلفات افراد ملکی توسط عناصر مخالف دولت می باشد که منجر به ۲۸۰۹
مورد تلفات افراد ملکی ( 886کشته و  ۱۹۲۳زخمی) شده و افزایش  ۲۲درصدی را در مقایسه با سال  ۲۰۱۷نشان می دهد و از
اغاز ثبت سیستماتیک تلفات ملکی در سال  ۲۰۰۹توسط یوناما ،این بیشترین امار کشته و زخمی شدن افراد ملکی ناشی از
حمالت انتحاری طی یک سال می باشد .مواد منفجره تعبیه شده به استثنای حمالت انتحاری باعث  ۱۸۱۸مورد تلفات افراد ملکی
( ۴۷۵کشته و  ۱۳۴۳زخمی) شده که ً
تقریبا مشابه با امار سال  ۲۰۱۷می باشد .عناصر مخالف دولت باعث  ۱۳۹۴مورد تلفات
ملکی ( ۲۹۱کشته و  ۱۱۰۳زخمی) برخاسته از درگیری های زمینی شده که ً
تقریبا مشابه با امار سال  ۲۰۱۷می باشد.
یوناما می پذیرد که طالبان گ فته اند که اقداماتی را جهت محافظت بهتر افراد ملکی روی دست گرفته اند ولی نگرانی های دوامدار
در مورد استفاده طالبان از سالح های غیرمستقیم (مقوس) و مواد منفجره تعبیه شده که افراد ملکی و اهداف ملکی را هدف قرار
می دهد ،و همچنان استفاده طالبان از سالح های دارای تاثیرات بدون تفکیک ،علیه نیروهای طرفدار دولت در ساحات ملکی را
مالحظه نموده است.
نیروهأی طرفدار دولت
یوناما  ۲۶۱۲مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۱۸۵کشته و  ۱۴۲۷مجروح) منسوب به نیروهای طرفدار دولت را ثبت کرده که ۲۴
درصد افزایش در مقایسه با سال  ۲۰۱۷را نشان می دهد .این افزایش ً
عمدتا برخاسته از افزایش قابل مالحظه در تلفات ملکی
ناشی از عملیات های هوای ی توسط نیروهای نظامی بین المللی و عملیات های تالشی توسط نیروهای ملی امنیتی افغان و گروه
های طرفدار دولت ،می باشد .عملیات های هوای ی و درگیری های زمینی باعث میزان مشابه تلفات ملکی شده 22و دو عامل مهم
تلفات افراد ملکی است که در سال  ۲۰۱۸به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است.
یوناما  ۱۵۳۵مورد تلفات افراد ملکی ( ۶۰۶کشته و  ۹۲۹مجروح) را به نیروهای ملی امنیتی افغان نسبت داده که این رقم ً
تقریبا
مشابه با امار سال  ۲۰۱۷می باشد .یوناما  ۶۷۴مورد تلفات ملکی ( ۴۰۶کشته و  ۲۶۸مجروح) را که ً
عمدتا ناشی از عملیات های
 19از مجموع رویداد های که به طالبان نسبت داده شد ،این گروه مسئولیت  ۱۵۳حمله را که منجر به  ۹۴۳مورد تلفات ملکی ( ۳۱۹کشته و ۶۲۴
زخمی) گردید ،به گونه علنی به عهده گرفتند.
ً
 20از مجموع رویداد های که به گروه داعش/شاخه والیت خراسان دولت اسالمی نسبت داده شد ،این گروه مسئولیت  ۴۵حمله (که اک ثرا افراد
ملکی در ان هدف قرار گرفتند) را که باعث  ۱۷۵۲مورد تلفات افراد ملکی ( ۵۱۴کشته و  ۱۲۳۸زخمی) گردید ،به عهده گرفتند.
 21یوناما  ۱۹مورد تلفات ملکی ( ۱۱کشته و هشت مجروح) را ثبت نمود که به گروه خودخوانده داعش/شاخه والیت خراسان دولت اسالمی؛ یک
ً
مشترکا به عناصر متعدد ضد دولت نسبت داده شد.
مورد قتل به تحریک طالبان پاکستان؛ و بقیه
 22در سال  ،۲۰۱۸عملیات های هوای ی و درگیری های زمینی باعث  ۱۰۱۵مورد تلفات افراد ملکی شد .به رغم ان ،یوناما مالحظه نمود که تعداد
کشته شدگان افراد ملکی از اثر عملیات های هوای ی (ً )۵۳۶
تقریبا دو برابر تعداد کشته شدگان ناشی از درگیری های زمینی ( )۲۸۲بود.
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هوای ی می باشد ،به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داد و این رقم بیشتر از اماری است که درسال  ۲۰۱۷ثبت شده بود .گروه
های مسلح طرفدار دولت باعث  ۱۸۰مورد تلفات افراد ملکی ( ۹۹کشته و  ۸۱مجروح) شدند که این رقم ً
تقریبا دو برابر امار سال
 ۲۰۱۷می باشد23.
میزان افزایش تلفات ملکی ناشی از عملیات های هوای ی و تالشی ،کاهش تلفات ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت در جریان
درگیری های زمینی را تحت الشعاع قرار داده چنانچه تلفات ناشی از درگیری های زمینی که باعث  ۱۰۱۵مورد تلفات افراد ملکی
( ۲۸۲کشته و  ۷۳۳مجروح) شده است ،کاهش  9درصدی را در مقایسه با سال  ۲۰۱۷نشان می دهد .یوناما ً
تقریبا تمام رویداد
های تلفات ملکی ناشی از درگیری های زمینی را به نیروهای ملی امنیتی افغان و گروه های مسلح طرفدار دولت نسبت داد در
حالیکه نیروهای نظامی بین المللی را عامل دو درصد این تلفات محسوب می کند.
یوناما  ۱۰۱۵مورد تلفات افراد ملکی ( ۵۳۶کشته و  ۴۷۹مجروح) برخاسته از عملیاتی های هوای ی را ثبت کرد 24.از مجموع این
ارقام ،یوناما  ۶۳۲مورد تلفات ملکی ( ۳۹۳کشته و  ۲۳۹مجروح) را به نیروهای نظامی بین المللی ۳۰۴ ،مورد ( ۱۱۸کشته و
 ۱۸۶مجروح) را به نیروهای هوای ی افغان ،و متباقی  ۷۹مورد تلفات ملکی را به نیروهای نامعلوم طرفدار دولت نسبت داده است.
عملیات های تالشی باعث  ۳۵۳مورد تلفات افراد ملکی ( ۲۸۴کشته و  ۶۹مجروح) شده که اک ثر این موارد از سوی قطعات خاص
ریاست امنیت ملی و نیروهای محافظت خوست که هر دوی این نیروها از سوی نیروهای نظامی بین المللی حمایت می شوند،
صورت گرفته است25.
تالش های نیروهای طرفدار دولت در امر جلوگیری از تلفات ملکی به شمول تطبیق دوامدار پالیسی ها و مساعی جهت اموزش
نیروها ،پیگیری و کسب تجارب از رویداد های تلفات افراد ملکی منتج به کاهش در میزان تلفات ملکی از ناحیه درگیری های زمینی
شده در حالی که اتکای بیشتر این نیروها به حمالت هوای ی و عملیات های تالشی باعث افزایش روزافزون تلفات افراد ملکی گردید.
پیشنهأدات
یوناما پیشنهادات ذیل را به طرفین درگیری های مسلحانه ارائه می نماید تا از تالش های انها در راستای محافظت افراد ملکی،
جلوگیری از تلفات افراد ملکی و اجرای تعهدات شان براساس قواعد حقوق بشر و حقوق بشر دوستانۀ بین المللی ،حمایت نماید.
عنأصر مخألف دولت
• استفادۀ نامتناسب و بدون تفکیک تمام موارد مواد انفجاری تعبیه شده به شمول مواد انفجاری ی که در بدن جاسازی می
شود و مواد انفجاری ی که در موتر جاسازی می شود ،چه در حمالت انتحاری و یا در حمالت پیچیده به ویژه در محالت
مسکونی افراد ملکی متوقف نمایند؛ همچنان ،استفاده از مواد انفجاری نوع فشاری که غیرقانونی می باشد را نیز فو ًرا
متوقف سازند.
• در خصوص پروسه انتخابات اینده ،از هر نوع حمله باالی تاسیسات انتخاباتی و تهدید کارمندان انتخاباتی و رای دهندگان
خودداری نمایند :اطمینان حاصل نمایند که مکاتب ،مراکز صحی و محالت عبادت که ممکن مورد استفاده قرار گیرند،
مصئون بوده و افراد می توانند به گونه مصئون و ازادانه در انتخابات شرکت نمایند.
 23متباقی تلفات افراد ملکی به نیروهای نامعلوم یا متعدد طرفدار دولت نسبت داده شد.
 24این رقم با امار سال  ۲۰۱۷مقایسه شده که یوناما در ان سال به تعداد  ۶۳۱مورد تلفات ملکی ( ۲۹۵کشته و  ۳۳۶مجروح) ناشی از عملیات
های هوای ی توسط نیروهای طرفدار دولت را ثبت کرده بود.
 25این رقم با امار سال  ۲۰۱۷مقایسه شد که یوناما در ان سال  ۹۲مورد تلفات ملکی ( ۶۳کشته و  ۲۹مجروح) برخاسته از عملیات های تالشی
توسط نیروهای طرفدار دولت را ثبت کرده بود.
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حمالت هدفمند علیه افراد ملکی و اهداف ملکی را فو ًرا متوقف نمایند .حمالت هدفمند علیه ادارات ملکی دولت ،مدافعین
حقوق بشر ،قضات ،خبرنگاران ،سارنواالن ،معملین مکاتب ،کمک کنندگان اولیه و کارکنان امداد رسانی که اک ث ًرا توسط
داعش/شاخۀ خراسان دولت اسالمی عراق و شام ارتکاب می یابد ،باید متوقف گردد.
استفاده از سالح های غیرمستقیم (هاوان ،راکت و نارنجک) در ساحات مسکونی ملکی یا باالی این محالت باید فو ًرا
متوقف گردد.
اطمینان حاصل نمایند که تمام دساتیر و امریه ها در مطابقت با حقوق بشردوستانه بین المللی به ویژه بر مبنای اصول
احتیاط ،تفکیک و تناسب قرار داشته و انهای را که حمالت بدون تفکیک را انجام می دهند یا افراد ملکی و اهداف ملکی
را ً
عمدا مورد حمله قرار می دهند ،پاسخگو قرار دهند .تعریفی از "افراد ملکی" ارائه دهند که در مطابقت با حقوق
بشردوستانه بین المللی باشد؛ اعالمیه های رهبری طالبان را که حمالت علیه افراد ملکی و باالی ساحات مسکونی ملکی
را منع قرار می دهد ،تطبیق کنند؛ امریه های که اعضای طالبان را به ممانعت و جلوگیری از تلفات افراد ملکی ملزم می
سازد را نیز تطبیق نمایند؛ و پالیسی های طالبان در مورد محافظت افراد ملکی را همگانی سازند.
تدابیر جهت تطبیق امریه های که استخدام اطفال را منع می کنند ،اتخاذ نمایند و به پاسخگو قرار دادن ان عده فرماندهان
که اطفال را استخدام و استفاده می کنند ،ادامه دهند.
هر نوع حمالت و تهدیدات علیه تاسیسات صحی ،کارمندان صحی به شمول واکسیناتوران و کمپاین کنندگان مرض فلج
اطفال را متوقف سازند؛ هر نوع حمالت و تهدیدات علیه کارمندان مکاتب و معارف را متوقف سازند و اطمینان حاصل
نمایند که عملیات های نظامی انها مانع دسترسی اطفال به اموزش نمی شود.

حکومت افغأنستأن
• تمام گروه های مسلح غیرقانونی و ملیشه ها به شمول نیروهای محافظتی خوست را فو ًرا خلع سالح و منحل کرده یا انها را
پس از یک پروسه جدی ارزیابیً ،
رسما شامل ساختار نیروهای ملی امنیتی افغان سازد .شفافیت و پاسخ دهی در مورد
عملیات های نیروهای ویژه امنیت ملی افزایش یابد .چنین معلوم می گردد که نیروهای متذکره خارج از سلسله فرماندهی
رسمی حکومتی قرار داشته و این موضوع با نیروهای نظامی بین المللی هماهنگ گردد .هم چنان ،تمام اتهامات تخطی
های حقوق بشری و نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی که بر نیروهای ویژه امنیت ملی وارد گردیده را به هدف تامین
پاسخ دهی باید تحقیق نماید.
• از استفادۀ سالح های غیرمستقیم (هاوان ،راکت و نارنجک) در محالت مسکونی افراد ملکی یا استفاده از چنین محالت
خود داری نماید؛ امریه های تاک تیکی ،قواعد درگیری و سایر طرزالعمل ها در خصوص استفاده از هواپیماهای جنگی را
تدوین و تطبیق نماید.
• به تالش ها برای محافظت رهبران مذهبی و اقلیت های مسلمانان شیعه در برابر حمالت فرقهئی به شمول بهبود اقدامات
محافظتی و امنیتی موجود ،تقویت میکانیزم های پیش گیرانه و اطمینان از هماهنگی و ارتباط بهتر با جوامع متاثر ،ادامه
دهند.
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به تقویت ظرفیت نیروهای امنیتی افغان جهت سوق ،اداره و اجرای حمالت مؤثر بر ضد مواد انفجاری تعبیه شده و خنثی
سازی انها به شمول استحصال انها ،ادامه بدهد؛ اطمینان حاصل نمایند که دولت هر نوع منابع الزم را برای تطبیق
استراتیژی ملی مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده ،اختصاص می دهد.
اقدامات کاهش دهنده تلفات ملکی را برای انتخابات اینده تقویت بخشند تا خطرات احتمالی علیه افراد ملکی به ویژه اطفال
را با توجه به استفاده گسترده از مکاتب و تا اندازه کمتر از مراکز صحی و مساجد به عنوان سایت های انتخاباتی ،کاهش
دهد.
طرزالعمل ها برای ارزیابی و تعیین سن را تقویت بخشد و وظایف واحدهای محافظت اطفال را در صفوف پولیس ملی
افغان گسترش دهد تا از پوسته های تالشی به گونه فعاالنه نظارت نموده و از موارد استفاده از اطفال توسط اعضای
نیروهای ملی امنیتی افغان در ساحات جنگی یا غیرجنگی جلوگیری و ان را متوقف سازد؛ احکام قانون جزای جدید در
مورد بچه بازی را تطبیق نموده و از پاسخگوئی افراد در برابر ارتکاب جرایم خشونت جنسی علیه اطفال اطمینان حاصل
نماید.
اطمینان حاصل نماید که با توجه به شرایط عملیات ،در صورت امکان ارزیابی دقیق از خسارات درگیری روی دست گرفته
می شود تا معلومات مؤثر در مورد تاثیرات عملیات های گذشته به نیروهای نظامی ارائه گردد و در زمینه ارائه معلومات
برای طرح ریزی عملیات های بعدی ممد واقع شود؛ به اجرای بررسی و تحقیقات پسا عملیات ادامه دهد؛ پس از اتهامات
مبنی بر تلفات افراد ملکی ،از موجودیت شفافیت به هدف شناسائی موارد بیشتر اسیب ،بهبود اجراات عملیاتی و ترویج
پاسخگوئی ،و از جبران خسارات وارده به گونه مناسب ،مؤثر و فوری اطمینان حاصل گردد.

نیروهأی نظأمی بین المللی
•

•

•

•

پروتکل های تاک تیکی موجود در خصوص جلوگیری از تلفات ملکی به ویژه حمالتی که برای حمایت از نیروهای افغان و یا
نیروهای نظامی بین المللی در ساحه ی که مورد حمله قرار می گیرند یا حمالتی که تحت هر شرایط باالی تاسیسات صورت
می گیرد ،را به گونه کامل بازنگری و تقویت نمایند.
به باز نگری و تحقیقات پسا عملیات ادامه بدهند و از شفافیت در تحقیقات که به دنبال اتهام تلفات ملکی ناشی از عملیات
هوای ی و عملیات جستجو صورت می گیرند ،اطمینان حاصل نمایند با توجه به اینکه رویکرد عملیاتی خویش را بهبود
بخشند و پاسخگوی ی را تقویت نمایند ،همچنان از جبران خسارات به قربانیان و بازماندگان به گونه مناسب ،مؤثر و فوری
اطمینان حاصل نمایند.
به حمایت های خویش از دولت افغانستان در تطبیق پالیسی ملی در مورد جلوگیری تلفات ملکی با استفاده از تداوم ارائه
اموزشها و تهیۀ منابع و سایر حمایت های مرتبط از نیروهای امنیتی افغانستان در سطوح پالیسی ،عملیاتی و تاک تیکی،
ادامه بدهند؛ به خصوص تدابیری را اتخاذ نمایند که از واردشدن خسارت به افراد ملکی بر اثر مهماتی که به شکل پرتابی
شلیک می گردند یا حمالت هواپیماهای جنگی ،جلوگیری گردد.
تالش ها برای بررسی مشترک با مسئولین افغان از رویدادهای تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های مشترک را تقویت
بخشد؛ اموزش ها و مساعدت های بیشتر در امر اجرای ارزیابی مؤثر تاثیرات جنگ ،در اختیار نیروهای ملی امنیتی افغان
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قرار دهند؛ روابط با جوامع متاثر از رویداد های که منجر به تلفات افراد ملکی شده است ،به شمول ارتباط از طریق
مسئولین افغان را بیشتر سازند.
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