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اینگزارشوتمامگزارشهادرموردمحافظتافرادملکیدردرگیریهایمسلحانهدرافغانستانکه
دراینگزارشبهعنوانمرجعاستفادهشدهاست،درویبسایتیونامادرآدرسذیلقابلدسترسمی
باشد:
http://unama.missions.org/protection-of-civilians-reports

درانفجارناشیازحملهیطالبانباالیمحوطهوزارتدفاعدرمرکزشهرکابلبهتاریخ۱جوالی
،۲۰۱۹یکپسروششمردملکیکشتهو۱۴۴فردملکیدیگرمجروحشدند.اینانفجارتاثیرجدی
رویخانهها،دکانهاومکاتبهمجوارداشت.ششمکتبدرآنمحلطوریآسیبدیدکهصنوف
درسیآنتخریبشدومواددرسیازبینرفت.

عکس:ازهارونسباوون/یوناما

ت
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"اینگزارشتلفاتافرادملکیدرنتیجهدرگیریهایمسلحانهدر
افغانستانرادرجریانسال۲۰۱۹ثبتمیکندوپیشنهادهاییرابهتمام
طرفهایدرگیریبهمنظورکاهشتلفاتملکیارائهمینماید.باکشته
ومجروحشدنبیشاز۱۰۰۰۰۰فردملکیازآغازثبتسیستماتیک
تلفاتملکییعنیازسال۲۰۰۹تاکنون،حاال،گرچندخیلیباتأخیر،
وقتآنرسیدهتابهاینبحرانانسانیوتراژدینقطهپایانگذاشتهشود.
بهترینراهبرایجلوگیریازقتلومجروحیتافرادملکیهماناقطع
جنگاست.باتوجهبهاینکهتلفاتملکیبهبلندترینسطحرسیدهاست،
اکنونبیشترازهروقتدیگرنیازاستتاهرنوعتالشهابرای
یصلحبهخرجدادهشود.منازتمامطرفهایدرگیریمی
برقرار 
خواهمکهازهرفرصتممکنبرایانجاماینکاراستفادهنمایند" .
تادامیچی یاماموتو
ن
نمایندهویژهسرمنشیمللمتح دبرایافغانستا 
کابل
فبروری۲۰۲۰

"مردمافغانستانهنوزهمبعضیازشدیدترینانواعخشونتهاعلیهافراد
ملکیبیگناهراتجربهمیکند.ربعسومسال ۲۰۱۹شاهدبیشترینآمار
تلفاتملکیناشیازدرگیریهایمسلحانهبود.افرادبیشمار،خانوادههاو
اجتماعاتازآسیبهایفزیکی،روانی،اجتماعیواقتصادیرنجمیبرند.
ناسب زنانواطفالوحشتزدهشدم.تنهاازطریق
منازمیزانتلفاتنامت 
ختممعنادارروندخشونتودرگیریمیتوانامیدواقعیبرایعفو،پذیرفتن،
یکهدرافغانستان
عدالتوشگوفائیداشتونیزفرصتتامینصلحبرایآنان 
زندگیمیکنندمساعدشود".
میشل بچیلیت
کمیشنرعالیمللمتحدبرایحقوقبشر
ژنیو
فبروری۲۰۲۰

ث
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ماموریت
گزارشساالنه۲۰۱۹درموردمحافظتافرادملکیدردر گیریهایمسلحانهدرافغانستانتوسطبخش
حقوقبشرهیئتمعاونتمللمتحددرافغانستان(یوناما)تهیهشدهودوره یزمانی ۱جنوریالی۳۱
دسامبر۲۰۱۹رادربرمیگیرد.
بخشحقوقبشریونامااینگزارشرادرچارچوبماموریتیونامادرمطابقتباقطعنامهشماره۲۴۸۹
()۲۰۱۹شورایامنیتمللمتحدتهیهنمودهاست؛دربخشیازاینقطعنامهآمدهاستکه" :اینماموریت
بهمنظورنظارتازوضعیتافرادملکی،بههدفهماهنگیتالشهاجهتحصولاطمینانازمحافظت
آنها،]...[،جهتترویجپاسخگوئی]...[،وبهمنظورمساعدتدرتطبیقکاملآزادیهایاساسیواحکام
حقوقبشریقانوناساسیافغانستانومیثاقهایبینالمللیکهافغانستانعضوآناست،بهویژهمفاددر
موردبهرهمندیزنانازحقوقبشریشان،بنانهادهشدهاست".
قطعنامهشماره()۲۴۸۹شورایامنیت،اهمیتنظارتوگزارشدهیدوامداربهشورایامنیتدرمورد
وضعیتافرادملکیدردرگیریهایمسلحانهبهویژهدررابطهبهتلفاتافرادملکیراتأییدمیکند.
یونامایکسلسلهفعالیتهایرابههدفکاهشتأثیراتدرگیریهایمسلحانهباالیافرادملکیبهشمول
مواردآتیرویدستمیگیرد:نظارتمستقلوبیطرفانهرویدادهاییکهشاملمرگیامجروحیتافراد
ملکیمیشود؛دادخواهیبهمنظورتقویتمحافظتافرادملکیمتأثرازدرگیریهایمسلحانه؛وتدابیر
جهتترویجرعایتحقوقبشردوستانهبینالمللیونورمهایحقوقبشربینالمللیونیزقانوناساسی
وقوانینافغانستانبهشمولرعایتحقزندگیومصئونیتفزیکیتوسطتمامطرفهایدرگیر در
منازعهمسلحانه.
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طالعات ،بخصوص از طریق شبکه های
جمع آوری ا 
معتبر با استفاده از یک سلسله منابع و اطالعات متنوع
اتکاءمیکندکهاعتبارتماماینمنابعواطالعات مورد
ارزیابیقرارمیگیرد.اینروشهاشاملبررسیمدارک
دیجیتالیجمعآوریشدهازمحلحادثهازقبیلعکسها
وتصاویرویدیوییونوارهایصوتی،بازدیدازشفاخانه
ها و مراکز صحی ،گزارش های ریاست مصئونیت و
امنیتمللمتحدوسایرنمایندگیهایمللمتحد،اظهارات
منابع دست دوم ،اطالعات جمع آوری شده از سوی
نهادهایغیردولتیوسایرطرفهایثالث،ونیزخود
طرف های منازعه می شود .یوناما با منابع مختلفی از
زنانومردانونیزباکسانیکهبهاقلیتهاینژادی،
مذهبی،قومیوگروههایبهحاشیهراندهشدهیجامعه
تعلق دارند ،بطور فعاالنه مشورت می کند تا نظریات
متفاوتی جمع آوری نموده و احتمال جانبداری در
گزارشدهیرابهحداقلآنکاهشدهد .هرگاهاطالعات
مربوطبهیکرویدادازلحاظکمیتوکیفیتبراییوناما
قناعتبخشنباشد،یونامارویدادمتذکرهراتأییدشدهنمی
داند.دراینگزارشرویدادهایتأییدناشدهگنجانیدهنشده
است.

میتودولوژی
از سال  ۲۰۰۹بدینسو ،یوناما موارد تلفات افراد ملکی
منسوببهطرفهایدرگیردرافغانستانرابااستفادهاز
روشمتداومبهگونهمنظمثبتنمودهاستکهاینروش
زمینهرابرایرویکردتحلیلسال به سالوگزارشدهی
فراهمساختهاست.ازسال ۲۰۱۲بدینسو،گزارشهای
ساالنه مشترکا ً با دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای
حقوقبشر()OHCHRبهنشرمیرسد.فعالیتهاییوناما
دررابطهبهمحافظتافرادملکیمبتنیبراصول حقوق
ق بشردوستانهبینالمللی صورت
بشربینالمللیوحقو 
میگیرد،ومیتودولوژیآنبرمبنایاجراتپذیرفتهشده
ونظریاتورهنمائیهایدفترکمیشنریعالیمللمتحد
برایحقوقبشر()OHCHRمیباشد.
موجودیتتلفاتملکیبهاینمعنینیستکهنقضی
صورتگرفتهاست،هرچندآماربلندتلفاتممکنبیانگر
مواردنقضیامنعکسکنندهمواردآسیبباشد.
تثبیت تلفات ملکی و معیار های اثبات
بهمنظورتهیهگزارشدرموردمحافظتازافرادملکی،
یونامافقطمواردتأییدوتثبیتشدهیتلفاتملکیرا در
گزارشاتخودشاملمیسازد ۱.تلفاتملکیزمانیتحت
عنوانموارد"تأییدشده"ثبتمیشودکه،نظربهمجموع
معلوماتیکهیونامامروروبررسیکردهاست،یونامابه
ایننتیجهگیریبرسدکهاسنادومدارک"واضحوقناعت
بخش"وجودداردکهنشانمیدهدمردمانملکیکشته
ویا مجروح شده اند .به منظور تحقق این معیار ،یوناما
موجودیتحداقلسهمنبعمتفاوتومستقلراالزامیمی
داندتاوقوعرویدادراتثبیتکند،مانندقربانی،شاهدان،
کارمندانصحی،مقاماتمحلی،تصدیقرویدادازسوی
طرف درگیری ،بزرگان محل و یا سایر موارد .تا حد
امکان ،معلومات از اظهارات اولیه قربانیان و یا شهود
صحنهوازتحقیقاتدرمحلحادثهجمعآوریمیشود.
اینگونهحقیقتیابیهاالبتهبهدلیلموانعامنیتیکهمانع
دسترسیبهمحلواقعهمیشود،همیشهممکننیست.در
اینگونهموارد،یونامابرمجموعهایازروشهابرای
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اعضایتیمحقوقبشریوناماحینانجامماموریتحقیقتیابیهمراهباکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستاندرولسوالیبکواوالیتفراههنگاممصاحبهبامردمان
محلدرموردتلفاتملکیناشیازیکسلسلهحمالتهوایینیروهاینظامیایاالتمتحدهعلیهکارخانههایمتهمبهپروسسموادمخدردرماهجون.۲۰۱۹
عکس از:یوناما

سازند .یوناما درستی و اعتبار تمام معلومات موجود را
حینبررسیصحتوسقممواردتلفاتملکیارزیابیمی
کند.
محافظت از منابع
حینثبترویدادهایتلفاتافرادملکی،یونامااحتیاطبه
خرج می دهد که از منابع آسیب پذیر در برابر احتمال
اَعمالتالفیجویانهبهسببارائهمعلومات،محافظتکند؛
این تدابیر احتیاطی یوناما شامل مالقات با آن منابع در
اماکنمصئون،انجاممصاحبهبازناندرمطابقتبانورم
هایرایجاجتماعیوتوقفروندحقیقتیابیدرصورت
که ادامه آن ،منابع اطالعاتی را به مخاطره اندازد ،می
شود.

تماس با طرف های منازعه
یونامامعلوماتدرموردرویدادهایتاییدشدهراباطرف
هایمنازعهشریکمیسازدتاازدقتدرگزارشدهی
خوداطمینانحاصلنمایدونیزبهطرفهایدرگیردر
منازعهکمککندکهتاثیراتعملیاتنظامیشانباالی
مردمانملکیرابهتردرککنندتابتوانندبهخساراتیکه
واردکردهاندرسیدگینمودهوتدابیریراجهتمحافظت
بهترازافرادملکیاتخاذنمایند.اگریکیازطرفهای
منازعهمعلوماتیدراختیارداردکهمیتواندحقایقدر
موردرویدادهایشاملتلفاتملکیراروشنسازد،آنها
ترغیب می شوند که این معلومات را با یوناما شریک
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ملکیمستقیماًدرجنگهاشرکتکنندوکشتهویازخمی
شوند،یونامامرگومجروحیتآنانرابهعنوانتلفات
ملکیثبتنمیکند؛همینقسم،یونامامرگومجروحیت
افراد محافظت شده که مطابق حقوق بشردوستانه بین
المللی،افرادملکیمحسوبنمیشوند،مانندسربازانیکه
ازمیدانمحاربهخارجشدهاندونیزکارکنانصحیو
مذهبیقوتهای مسلحرانیزدرجمعتلفاتافرادملکی
حسابنمیکند ۲.یونامادرموردملکییاجنگجوبودن
مردانی که به سن جنگی رسیده اند ،سن آنان را معیار
قضاوتقرارنمیدهد.بلکهاینگونهادعاهارابراساس
واقعیتهایموجوددرموردهرقربانیارزیابیمیکند .
درصورتیکهمعلوماتکافیدردسترسنباشد،اینگونه
تلفاتدرگزارشاحصائیهیتلفاتافرادملکیگنجانیده
نخواهدشد.
یوناماادعانمیکندکهارقامارائهشدهدراینگزارش
کاملمیباشدواینرامیپذیردکهشایدتلفاتافرادملکی
راباتوجهبهمحدودیتهایمرتبطبهمحیطجنگی،کمتر
ازآنچهکههستگزارشدادهباشد.

نسبت دادن مسئولیت
ازآنجائیکهچندینطرفدرگیرمنازعهمیباشند،یوناما
نهایتتالشبهخرجمیدهدکهطرفمسئولیکحادثه
یمشخصراتادقیقترینحدممکنتشخیصنماید.اما،
بهعلتمحدودیتهایناشیازمحیطعملیاتها،اینکار
شاید همیشه مقدور نباشد .برای مثال ،منابع اصلی
اطالعاتشایدنتوانندطرفهایمسئولراشناسائیکنند
ویامیاننیروهایمختلفنظامیویاگروهایمختلف
مسلح در هر مورد تفکیک قایل شوند و شاید همیشه
مسئولیترویدادازسویطرفیندرگیریبهعهدهگرفته
نشود.یوناماهرموردتلفاتافرادملکیرایابهنیروهای
طرفداردولتویابهعناصرمخالفدولتویامشترکاً
بههردوطرفویابه"عاملیننامشخص "نسبتمیدهد.
درقضیهدرگیریهایزمینیبیننیروهایطرفداردولت
وعناصرمخالفدولتکهدرآنتلفاتافرادملکیرانمی
توانبهیکطرفدرگیرینسبتداد،یونامامسئولیترا
بههردوطرفنسبتدادهوتلفاتملکیراتحتیک
کتگوریمشخصبنام"نیروهایطرفداردولتوعناصر
مخالفدولت"ثبتمیکند.درمواردیکهموادانفجاری
باقیماندهازجنگباعثتلفاتافرادملکیمیگرددو
مسئولیتآنرانمیتوانمشخصاًبهیکویاچندطرف
منازعهنسبتدادویاشایدآنموادازجنگهایقبلی
برجایماندهباشد،دراینصورتیونامااینگونهموارد
تلفاتملکیرابه"عاملیننامشخص"نسبتمیدهد.

تفاوت در آمار تلفات ملکی با طرف های منازعه
یوناماخاطرنشانمیسازدکهآمارتلفاتملکیکهیوناما
ثبتمیکندممکناستباآنچهکهطرفهایمنازعهثبت
میکنند،متفاوتباشد.یونامادریافتهاستکهطرفهای
منازعهآمارتلفاتملکیبرخاستهازعملیاتهایشانرا
پیوستهکمترازیافتههاییوناماگزارشمیدهند.طرف
هایمنازعهازنقطهنظرروشجمع آوریمعلوماتو
مهمترازهمه،ازنقطهنظرتحلیلحقوقیشانازتعریف
افرادملکیمتفاوتازیوناماعملمیکنند.
یوناما تعریف افراد ملکی را که بازتاب دهنده حقوق
بشردوستانه بین المللی است بکار می برد .نظر به این
تعریف،افرادملکیبهکسانیگفتهمیشودکهعضویت
نیروهای مسلح طرف های منازعه را نداشته باشند .در
شرایط منازعات مسلحانه داخلی ،این شامل اعضای
نیروهای مسلح دولتی و نیز اعضای گروهای مسلح
سازمان یافته طرف های غیر دولتی منازعه می شود۳.
اصطالحاعضایگروهایمسلحسازمانیافتهمشخصاًبه
کسانیاطالقمیشودکهعضویتشاخهمسلحیانظامی

یوناما افراد ملکی را طوری تعریف می کند که
انعکاس دهنده حقوق بشردوستانه بین المللی
است .طرف های منازعه در تحلیل حقوقی خویش
در مورد تعریف افراد ملکی متفاوت از یوناما عمل
می کنند.
تثبیت ملکی بودن قربانیان
دربعضیموارد،ملکیبودنقربانیان گزارش دادهشده
رانمیتوانبهطورقطعیتثبیتکردویاملکیبودنو
یانبودنقربانیانمورداختالفاست.یوناماافرادملکیبه
کسانی می گوید که عضوی نیروهای مسلح و یا عضو
گروهای مسلح سازمان یافته نباشند .در صورتیکه افراد
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مجموع ،با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان ،به
خصوصباتیمتحقیقاتویژهیآن،هماهنگیوهمکاری
میکند.یوناماوکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانگاه
گاهیماموریتهایمشترکبهخصوصدرموردرویداد
های مهم را انجام می دهند .در سال  ،۲۰۱۹یوناما و
کمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانهیئتمشترکیرابه
ساحهتحتکنترولطالباناعزامنمودندتادرموردتلفات
ظامیبینالمللیدر
ملکیبرخاستهازحمالتنیروهاین 
آنمحلتحقیقوبررسینماید۹.

طرفهایغیردولتیمنازعهراداشتهباشنددرحالیکه
اشخاصدیگریکهمشغولانجامسایروظایفویاخدمات
برایطرفهایغیردولتیمنازعهاند،اعضایگروهای
مسلح سازمان یافته شمرده نمی شوند 4.طبق رهنمود
تفسیریکمیتهبینالمللیصلیبسرخدرمورداصطالح
مشارکتمستقیمدرمخاصمتهاطبقحقوقبشردوستانه
بینالمللی،کهازسویبرخیازمکانیزمهاوماموریت
های نظارتی حقوق بشر سازمان ملل متحد رعایت شده
است"،معیارتعیینکنندهدرموردعضویتیکشخص
دریکگروهمسلحسازمانیافتهایناستکهآیاآنشخص
وظیفهدوامداریدرگروهمسلحبرعهدهداردووظیفهاو
شامل مشارکت مستقیم در مخاصمت ها می شود ویا
خیر"5.بنابراین،افرادیکهازیکگروهمسلحسازمانیافته
به شکل سیاسی ،مالی ،و یا به نحوی دیگری حمایت می
کنند ولیدرتشکیلآنگروهمسلحسازمانیافتهوظیفه
محاربویدوامداریراعهدهدارنیستند،بهمفهومحقوق
بشردوستانهبینالمللی،عضوآنگروهمسلحسازمانیافته
محسوبنمیشوند.بهعنوانافرادملکی،آنهادرمقابل
حمالت محافظت شده اند مگر اینکه و تا زمانیکه آنها
مستقیماًدرمخاصمتهااشتراکمیورزند6.
یوناما دریافته است که طرف های منازعه تعریف مقید
تریاز"افرادملکی" همدرسطحپالیسیوهمدرعمل
نسبتبهآنچهکهدرحقوقبشردوستانهبینالمللیانعکاس
یافتهاستبکارمیبرندکهاینامرسببشدهاستکه
بخشبزرگتریازجمعیتملکیموردهدفقرارگیرند.
یوناماپیوستهنگرانیخودرادرموردتعریفافرادملکی
کهطالبانبکارمیبرند۷مطرحکردهاستوعیننگرانی
رادرتماسهایخودبانیروهایطرفداردولتنیزمکرراً
بیان کرده است ۸.این تفاوت در تعریف افراد ملکی از
معیار های حقوق بشردوستانه بین المللی روی تدابیر
محافظتی کلی از افراد ملکی تاثیر منفی گذاشته و سبب
شدهاستکهطرفهایمنازعهآمارتلفاتملکیراکمتر
ازآنچهکهیوناماثبتمیکند،گزارشدهند.

همکاری با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان
یوناما هنگام انجام بررسی های حقیقت یابی در مورد
رویدادهاوهنگامتجزیهوتحلیلرویدادهاوحوادثدر
4
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درطولسال،نوساناتچشمگیردرمیزانخشونتهابه
وجودآمد،کههمزمانباپیشرفتهاوعقبنشینیهادر
خاللگفتگوهامیانطالبانوایاالتمتحدهامریکادردوحه
بود.ششماهنخستسالشاهدحمالتشدیدهوائیتوسط
نیروهاینظامیبینالمللیوعملیاتهایتالشیتوسط
نیروهایافغانستانبهویژهنیروهایخاصریاستامنیت
ملیبود.اینعملیاتهاباعثکشتاربیشترافرادملکی
توسط نیروهای طرفدار دولت ۱۱نسبت به کشتار افراد
ملکیتوسطعناصرمخالفحکومت۱۲درنیمهسالشد–
رویکردیک هیوناماقبلازسال۲۰۱۹ثبتنکردهبود۱۳.
اینروندباربعسومسالکهخشونتهاافزایشچشمگیر
یافتهوباعثبیشترینتعدادتلفاتملکیدریکربعسال
از زمان ثبت منظم تلفات ملکی در سال  ۲۰۰۹توسط
یوناما شد ،۱4به همراه بوده است .این افزایش اساساً
برخاستهازبلندرفتنمیزانتلفاتافرادملکیناشیاز
حمالتانتحاریوغیرانتحاریبااستفادهازموادمنفجره
تعبیهشدهتوسطعناصرمخالفدولتبهویژهطالبانو
همچنان در نتیجه خشونت های مربوط به انتخابات می
باشد.باوجودمیزانپائینتلفاتافرادملکیدرربعچهارم
سالدرمقایسهباعینزماندرسال۱5، ۲۰۱۸اینسالبا
بلندترین میزان تلفات ملکی ناشی از حمالت هوائی و
عملیاتهایتالشیطییکسالوهمچنانبیشترینتعداد
تلفات افراد ملکی برخاسته از حمالت غیرانتحاری با

خالصه گزارش
درگیریهایمسلحانه درافغانستانکماکانباعث تلفات
گستردهیافرادملکیدرسال۲۰۱۹شده،چنانچهیوناما
بیشاز ۱۰۰۰۰موردتلفاتملکیرابرایششمینسال
متوالیبهثبترساندهاست.اززمانیکهیوناماثبتتلفات
افرادملکیرابهگونهمنظمدرسال ۲۰۰۹آغازکرد،
اینماموریتبیشاز ۱۰۰۰۰۰موردتلفاتملکیرابه
ثبترسانیدهکهشاملبیشتراز۳۵۰۰۰کشتهو۶۵۰۰۰
مجروحمیشود.باآنهم،باتوجهبهآسیبهایگستردهو
دوامدار فزیکی ،روحی ،اجتماعی ،اقتصادی و رفاهی
رویافراد،خانوادههاوجوامع،تأثیراتایندرگیریها
فراترازآماروارقامارائهشدهمیباشد.
یوناما۱۰۳۹۲موردتلفاتملکی(۳۴۰۳کشتهو۶۹۸۹
مجروح)ناشیازدرگیریهایمسلحانهراثبتنمودهکه
بیانگرکاهشپنجدرصدیدرمقایسهباسال۲۰۱۸بوده
و از سال  ۲۰۱۳بدینسو پائین ترین میزان تلفات افراد
ملکیمیباشد ۱۰.اینکاهشناشیازکاهشتلفاتافراد
ملکیمنسوببهشاخهخراساندولتاسالمیعراقوشام
(شاخهخراسانداعش)میباشد.تلفاتافرادملکیتوسط
سایر طرف های درگیر بخصوص طالبان و نیروهای
نظامیبینالمللیافزایشیافتهاست.
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 ۲۰۱۹باعث  ۲۰۷۸مورد تلفات ملکی ( ۳۷۸کشته و
۱۷۰۰مجروح)شدکهبیانگر۲۶درصدکاهشدرمقایسه
با سال  ۲۰۱۸می باشد .باوجود آن ،این کاهش اساساً
برخاسته از کاهش چشمگیر در میزان چنین عملیات ها
توسط شاخه خراسان داعش ۱6می باشد .از سوی دیگر،
مانندافزایشدرمیزانحمالتطالبانبااستفادهازمواد
منفجره جاسازی شده در وسایط بزرگ (”بمب های
جاسازی شده در الری“ ) ،۱۷حمالت انتحاری به شمول
حمالتپیچیدهآنهانیزدرسال۲۰۱۹بهگونهقابلمالحظه
افزایشیافت.

استفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهازسال ۲۰۱۵بدینسو،
خاتمهیافت.عناصرمخالفدولتکماکانباعثبیشترین
(۶۲درصد)تلفاتافرادملکیدرسال۲۰۱۹شدند.آنها
درسال ۲۰۱۹بهاستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهدر
حمالت انتحاری و غیرانتحاری در بلندترین سطح ادامه
دادند؛ایندورویکردمشترکاًباعثبلندترینمیزانتلفات
ملکیشدکه۴۲درصدمجموعتلفاتملکیراتشکیلمی
دهد.یوناما۴۳۳۶موردتلفاتملکی(۸۸۵کشتهو۳۴۵۱
مجروح) ناشی از استفادهی مواد منفجره تعبیه شده در
حمالت انتحاری و غیرانتحاری را ثبت نموده ،که شش
درصدکاهشرانسبتبهسال ۲۰۱۸نشانمیدهد.با
آنهم،تلفاتافرادملکیمشخصا ًمنسوببهطالبانکهاز
اثرتاکتیکهایمرتبطبهانفجارموادمنفجرهتعبیهشده
بهوقوعپیوست،بهبلندترینحدیرسیدکهیوناماتااکنون
طییکسالبهثبترسانیدهاست.

یوناماافزایشدرتلفاتافرادملکیناشیازانفجارمواد
منفجرهتعبیهشدهدرحمالتغیرانتحاریتوسططالبانو
شاخهخراسانداعشدرسال ۲۰۱۹راثبتکردهاست.
حمالت با استفاده از این گونه مواد باعث  ۲۲۵۸مورد
تلفات ملکی ( ۵۰۷کشته و  ۱۷۵۱مجروح) گردید که
نمایانگر۲۴درصدافزایشدرمقایسهباسال۲۰۱۸می
در سال  ،۲۰۱۹حمالت انتحاری بشمول حمالت
باشد .باآنهم ،طالبان باعث سه برابر بیشتر تلفات ملکی
پیچیده توسط طالبان در واقع افزایش یافته است.
ناشی از حمالت غیرانتحاری با استفاده از مواد منفجره
حمالتانتحاریبااستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهبه تعبیهشدهدرمقایسهباشاخهخراسانداعششدهاست.
شمولحمالتپیچیدهتوسطعناصرمخالفدولتدرسال
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آنچه مایه نگرانی است ،ادامهی استفاده از مواد منفجره
تعبیه شده نوع فشاری می باشد که به عنوان ماین ضد
پرسونلعملمیکند.یونامامواردیراثبتکردهکهطی
آناینگونهموادکهتوسططالبانجاسازیشدهبود،فقط
باواردشدنوزنیکطفلرویآنمنفجرمیگردید.
یونامایکباردیگراکیداًازطالبانمیخواهدکهاستفاده
ازموادمنفجرهتعبیهشدهنوعفشاریکهبهوسیلهقربانی
فعالمیشودواساساًبدونتفکیکعملمیکنندراکامالً
متوقفنمودهوتعهدقبلیشانمبنیبرعدماستفادهازماین
هایضدپرسونلدرعملیاتهایشانرارعایتنمایند.
درگیریهایزمینیعمدتاًمیاننیروهایطرفدارحکومت
و عناصر مخالف دولت کماکان دومین عامل مهم تلفات
افرادملکیدرسال ۲۰۱۹باقیماندهاست.پسازسال
،۲۰۱۳یوناماپائینترینمیزانتلفاتافرادملکیناشی
از درگیری های زمینی را به ثبت رسانیده است .از ۱
جنوریالی ۳۱دسامبر،۲۰۱۹درگیریهایزمینیدر
افغانستانباعث ۳۰۵۷موردتلفاتملکی( ۷۶۳کشتهو
۲۲۹۴مجروح)شدکهبیانگر۱۰درصدکاهشدرمقایسه
باسال۲۰۱۸بودهومنعکسکنندهکاهشدرسومینسال
متوالیمیباشد.کاهشمجموعیدرتلفاتملکیبرخاسته
ازدرگیریهایزمینیاساساًازاثرکاهش ۳۷درصدی
درتلفاتملکیناشیازانداخت(شلیک)مستقیمبودهولی
قسما ًمتأثرازافزایشهفت درصدیتلفاتملکیازاثر
انداخت(شلیک)غیرمستقیممیباشد.برخالفسالهای
قبلکهعناصرمخالفدولتباعثتلفاتملکیبیشتراز
اثردرگیریهایزمینیمیشدند،نیروهایطرفداردولت
درسال۲۰۱۹تقریباًباعثمیزانبیشترتلفاتملکیناشی
از این تاکتیک شدند که این آمار اساسا ً به دلیل افزایش
اندکدرتلفاتملکیبرخاستهازانداختغیرمستقیمتوسط
نیروهایملیامنیتیافغانستانمیباشد.تلفاتافرادملکی
ناشیازدرگیریهایزمینیتوسطعناصرمخالفدولت
 ۱۱درصدکاهشیافت ،درحالیکهاینگونهتلفاتتوسط
نیروهایطرفداردولت۲۵درصدافزایشداشتهاست.
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آنچهمشخصاًمایهنگرانیاست،ادامهیهدفقرارگرفتن
افراد ملکی توسط عناصر مخالف دولت می باشد که با
استفادهازانواعمختلفتاکتیکهابهشمولموادمنفجره
تعبیهشدهانتحاریوغیرانتحاریصورتگرفتهاست۱۸.
یوناماکاهش۳۱درصدیرادرتلفاتملکناشیازاین
تاکتیکدرسال۲۰۱۹درمقایسهباسال۲۰۱۸ثبتنمود،
کهاکثرا ً ناشیازکاهشچشمگیردرمیزانتلفاتافراد
ملکیبرخاستهازحمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیده
توسط شاخه خراسان داعش علیه افراد ملکی می باشد.
تلفاتملکیناشیازحمالتعمدیعلیهافرادملکیکهبه
طالبان نسبت داده شده ،صرفا ً شش درصد کاهش یافته
است ،در حالیکه این گونه حمالت منسوب به شاخه
خراسانداعشالی ۴۸درصدکاهشرانشانمیدهد.
باوجود این ،به رغم کاهش مجموعی ،یوناما از ناحیه
افزایشتلفاتافرادملکیناشیازحمالتعمدیکهقضات
و سارنواالن ،کارمندان صحی ،و کارکنان امداد رسان
موردهدفقرارمیگیرندوهمچنانادامهحمالتشاخه
خراسانداعشعلیهجمعیتمسلماناهلتشیعکهبیشتر
شان را گروه قومی هزاره هاتشکیل می دهد ،مشخصاً
نگران کنندهاست.اینحمالتشامل واقعه مرگبار سال
می شود که به تاریخ  ۱۷آگست یک حمله انتحاری با
انگیزهفرقهگرایانهتوسطشاخهخراسانداعشدرکابل
دریک مراسمعروسیکهاکثراشتراک کنندگانآنرا
مسلماناناهلتشیعتشکیلمیداد،بهوقوعپیوستودر
آن۹۱فردملکیکشتهو۱۴۳تندیگربهشمولزنانو
اطفال مجروح شدند .یوناما از حمالت طالبان باالی
مدافعین حقوق بشر و کارکنان امداد رسان که برای
انکشافوتامینحقوقبشرفعالیتمیکنند،نیزنگران
می باشد؛ این حمالت شامل حمله مورخ   ۸می علیه
مؤسسهغیردولتیکونترپارتانترنشنل( Counterpart
 )Internationalدر کابل میشود که مؤسسه بین المللی
پاملرنه()Care Internationalرانیزمتأثرساخت ،و
همچناندربرگیرندهاختطافوقتلعبدالصمدامیری،یک
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تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد که اکثر آن (۷۲
درصد)توسطنیروهاینظامیبینالمللیصورتگرفته
است .هرچند نیروهای هوائی افغانستان پس از دسامبر
 ۲۰۱۸ظرفیت انجام حمالت هوائی را کسب کردند و
احتمالافزایشتلفاتملکیمنسوببهایننیروهاوجود
داشت،امایوناماکاهشیرادراینگونهتلفاتکهمنسوب
بهآنهاست،بهثبترسانیدهاست۲۰.

سیونمستقلحقوق
نحقوقبشروکمیشنرکمی 
تنازمدافعی 
بشر افغانستان برای والیت غور که در ماه سپتامبر در
والیتمیدانوردکصورتگرفت،میباشد.
پسازحمالتمتأثرکنندهعلیهافرادواهدافملکیدر
جریانانتخاباتپارلمانیدرسال،۲۰۱۸یوناماحمالت
علیهرایدهندگان،کارمندانتیمهایانتخاباتی،نامزدان
وسایرافراددخیلدرروندانتخاباتراثبتنمودهکهبه
منظور آمادگی برای انتخابات ریاست جمهوری سال
 ۲۰۱۹ودرجریانآنرویدستگرفتهشدهبود .اکثر
حمالت متذکره توسط طالبان انجام یافته است .استفاده
گستردهازانداختغیرمستقیمدرساحاتمزدحمملکیدر
روزانتخاباتباعثمیزانقابلمالحظهخساراتوتلفات
ملکیبهشمولاطفالدرخانههایشانشد،درحالیکه
جاسازیموادمنفجرهتعبیهشدهدرنزدیکییاداخلمراکز
رای دهی ،رای دهندگان را با خطرات احتمالی زیادی
مواجه ساختند .یوناما یک بار دیگر اذعان می دارد که
حمالتعمدیبهمنظورهدفقراردادنافرادواهداف
ملکینقضجدیحقوقبشردوستانهبینالمللیمیباشد
کهممکنجرایمجنگیمحسوبشوند.

یوناما برای پنجمین سال متوالی افزایش در تلفات
افراد ملکی ناشی از حمالت هوائی را به ثبت
رسانید که منجر به افزایش بی پیشینه میزان تلفات
ملکی گردید.
یونامامشخصاًدرموردپالیسیهایهدفگیریمربوطه
بهنیروهاینظامیایاالتمتحدهدرافغانستان(USFOR-
)Aنگراناستکهبهاساسآنافرادیکهبهگونهمستقیم
دردرگیریهاسهمندارندوفعالیتهایمسلحانهرابه
گونهدوامداربراییکگروهمسلحانجامنمیدهند،بطور
عمدیموردهدفقرارمیگیرند.مثالً،افرادیکهممکن
به طالبان یا شاخه خراسان داعش مساعدت مالی می
نمایند ۲۱.یوناما یکبار دیگر خاطر نشان می سازد که
افرادیکهگروهمسلحمخالفراازطریقسیاسی،مالی
یا انواع دیگر حمایت می کنند ولی فعالیت مسلحانه ی
دوامداررابرایگروهمسلحسازمانیافتهانجامنمیدهند،
بهاساسحقوقبشردوستانهبینالمللیاعضایگروهمسلح
محسوبنمیشوند۲۲.بهعنوانافرادملکی،آنهادربرابر
حمالتمصئونمیباشندمگرهنگامیکهبهگونهمستقیم
دردرگیریسهمداشتهباشند ۲۳.درصورتیکهاینافراد
درفعالیتهایجنائیسهمبگیرند،اقداممناسبدربرابر
ظامی.
آنهاتنفیذقانونمیباشد،نهاقداماتن 
یونامابهثبتمیزانبلندتلفاتملکیناشیازاستفادهیقوا
درجریانعملیاتهایتالشی(حمالتشبانه)ادامهداده،
کهاینتلفاتتوسطنیروهایخاصامنیتملیونیروهای
محافظت خوست و همچنان توسط گروه مسلح طرفدار

یوناما ۹موردیراثبتکرده کهعناصرمخالفدولت
ظاهرا ًبرمبنایفیصلهنهادعدلیوقضائیموازیشان،
به مجازات ظالمانه ،غیرانسانی و توهین آمیز به شمول
اعداماقدامکردند.یوناماتاکیدمیکندکهچنینمجازات
تخطیونقضحقوقبشرمحسوبشدهومجازاتشدید
مانند اعدام ،نقض جدی حقوق بشردوستانه بین المللی
محسوبمیشودکهممکنجرایمجنگیتلقیشوند.
درسال،۲۰۱۹یوناما ۱۰۴۵موردتلفاتملکی(۷۰۰
کشتهو۳۴۵مجروح)رادرنتیجهحمالتهوایینیروهای
طرفداردولت،ثبتکردهاست.رقممتذکرهافزایشاندکی
رادرمجموعتلفاتملکیناشیازحمالتهوائینیروهای
طرفداردولتنشانمیدهدوشاهدروندصعودیبرای
پنجمینسالمتوالیمیباشد ونیز باعثبلندترینمیزان
تلفات ملکی شده است ۱۹.حمالت هوائی  ۱۰درصد کل
8
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دولتمستقردروالیتپکتیکاموسومبهنیروهایشاهین طالبانرابهتالشهایبیشترغرضجلوگیریازاستخدام
کهیونامابراینخستینبارتلفاتافرادملکیرادرسال اطفالتشویقمیکند.
۲۰۱۹بهآنهانسبتداد،صورتگرفتهاست.یوناماچندین بهرغمجرمانگاریعملبچهبازی(۲5یکنوعبدرفتاری
رویدادقتلهایعمدیافرادملکیرادرجریانعملیات وبهرهکشیجنسیازپسران)درکودجزایجدید،یوناما
هایتالشیثبتکردهکهبعضیآنهااعدامهایصحرایی کماکان به گزارش هایی مبنی بر ارتکاب چنین جرایم
محسوبمیشوند.
مشخصاًتوسطنیروهایملیامنیتیافغانستان،دستمیابد.
پسازتنفیذکودجزادرفبروری،۲۰۱۸یوناماازپیگرد
عدلی موفقانه تنها یک قضیه بر مبنای احکام کود جزا
آگاهیدارد۲6.فرهنگسکوت،شرمساریومالمتکردن
قربانیچالشهایبزرگفراراهتالشهابرایپاسخگو
قراردادنمرتکبینعملبچهبازیمیباشند.

زنانواطفالکماکانبهگونهنامتناسبازدرگیریهای
مسلحانهمتاثرشدن د.یوناما۱۲۰۲موردتلفاتزنان(۳۴۵
کشته و  ۸۵۷مجروح) را ثبت کرده که افزایش چهار
درصدیرادرمقایسهباسال۲۰۱۸نشانمیدهد.میزان
افزایش تلفات زناندرنتیجهاستفادهیموادمنفجرهتعبیه
شدهدرحمالتانتحاریوغیرانتحاریبیشترازمیزان
کاهشدراینگونهتلفاتبراثرحمالتهوائیودرگیری
های زمینی می باشد .یوناما  ۳۱۴۹مورد تلفات اطفال
(۸۷۴کشتهو۲۲۷۵مجروح)راثبتکردهکهسهدرصد
افزایشرادرمقایسهباسال ۲۰۱۸نشانمیدهد.تلفات
زنان ۱۲د رصدکلتلفاتافرادملکیراتشکیلمیدهد
درحالیکهاینرقمدرتلفاتاطفال۳۰درصدمیباشد.

حمالت باالی مکاتب ،شفاخانه ها ،معلمین و کارمندان
صحی و همچنان تهدید و ارعاب روی توانائی مردم
افغانستان به ویژه اطفال در بهره گیری از حق بشری
دسترسیبهآموزشومعیارهایبلنددستیافتنیبرای
صحتفزیکیوروانیاثرگذاشتهاست.درسال،۲۰۱۹
حمالت باالی مکاتب و شفاخانه ها در جریان انتخابات
ریاستجمهوریهنگامیبهوقوعپیوستکهازایناماکن
منحیثمراکزرایدهیاستفادهصورتگرفت.یونامادر
رابطهبهمیزانبلندحمالتنامتناسبوبدونتفکیککه
درطولسالتوسططالبانصورتگرفتوباعثتخریب
مکاتبوشفاخانههاوآسیببهشاگردانومریضاندر
داخل این اماکن شد ،نگران می باشد .یوناما از ناحیه
تأثیراتعملیاتهایتالشینیروهایطرفداردولتروی
عرضهخدماتهایصحیوباالیکارکنانصحیدراین
۲۷
اماکننیزنگرانمیباشد.

اطفالکماکانتوسططالبان،نیروهایملیامنیتیافغانستان
وگروهایمسلحطرفداردولتاستخدامومورداستفاده
قرار گرفتند .هرچند پیشرفت هایی توسط نیروهای ملی
امنیتی افغانستان در زمینه جلوگیری از استخدام رسمی
اطفالازطریقفعالیتواحدهایمحافظتاطفالدرمراکز
جلب و جذب نیروهای پولیس افغانستان صورت گرفته
است،امااستفادهازاطفالبهویژهپولیسمحلیافغانستان
درپوستههایامنیتیواستفادهازپسرانبهمقاصدجنسی
همچنانبهعنوانمعضلباقیماندهاست ۲4.باوجودآن،
اکثرقضایایاستخدامواستفادهازاطفال کهتوسطیوناما
تثبیتگردید ،بهطالباننسبت دادهش دهاست.یافتههای
یونامانشانمیدهد کهکمیسیونشکایاتوجلوگیریاز
تلفات ملکی طالبان در سال  ۲۰۱۹یک سلسله اقدامات
مثبت را در عرصه ی تحقیق ادعاهای استخدام اطفال
توسط فرماندهان طالب روی دست گرفته بود .یوناما
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نسبت دادن تلفات افراد ملکی
یوناما اکثر موارد تلفات ملکی یعنی  ۶۲درصد را به
عناصرمخالفدولتمنسوبکرده،کهازجمله۴۷درصد
رابهطالبان۱۲،درصدرابهشاخهخراسانداعشوسه
درصدرابهطرفهاینامعلوموسایرعناصرمخالف
دولتنسبتدادهاست.
نیروهایطرفداردولتدرسال ۲۰۱۹باعث ۲۸درصد
تلفاتافرادملکیشدندکه۱۶درصدتوسطنیروهایملی
امنیتی افغانستان ،تقریبا ً هشت درصد توسط نیروهای
نظامیبینالمللی،تقریبا ًدودرصدتوسطگروهایمسلح
طرفداردولتوکمترازسهدرصدتوسطگروهاینامعلوم
۲۸
یانیروهایمتعددطرفداردولتصورتگرفتهاست.

یوناما اکثر موارد تلفات ملکی یعنی  ۶۲درصد را
به عناصر مخالف دولت منسوب کرده ،که از جمله
 ۴۷درصد را به طالبان ۱۲ ،درصد را به شاخه
خراسان داعش و سه درصد را به طرف های
نامعلوم و سایر عناصر مخالف دولت نسبت داده
است.
تبادلآتشمیانعناصرمخالفدولتونیروهایطرفدار
دولتدرجریاندرگیریهایزمینیکهمشخصاًبههیچ
یکیازطرفیننسبتدادهنشده،باعثهفتدرصدتلفات
افراد ملکی گردیده است .گلوله باری های منسوب به
نیروهاینظامیپاکستانکمترازیکدرصد تلفاتافراد
ملکی را تشکیل داده است ۲۹.دو درصد باقیمانده تلفات
افرادملکیکهاکثراًازاثرانفجاربقایایموادانفجاریاز
دورانجنگبهوقوعپیوسته،بههیچیکیازطرفهای
درگیرنسبتدادهنشدهاست.
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عناصر مخالف دولت

دادهاست.

درسال،۲۰۱۹یوناما ۶۴۴۷موردتلفاتافرادملکــی
( ۱۶۶۸کشته و  ۴۷۷۹مجروح) را به عناصر مخالف
دولتنسبتدادهکهرقممتذکرههشتدرصدکاهشرادر
مقایسهباسال۲۰۱۸نشانمیدهد۳۰.پسازکاهشفعالیت
های طالبان و شاخه خراسان داعش در طول شش ماه
نخستسال،تلفاتملکیمنسوببهعناصرمخالفدولت
درربعسومسالبهاوجخودرسیدودلیلعمدهآنحمالت
طالبانبود.

برخالفسال،۲۰۱۸تلفاتملکیناشی از انفجارمواد
منفجرهتعبیهشدهیغیرانتحاریدرسال۲۰۱۹بیشتراز
تلفاتملکیبرخاستهازحمالتانتحاریبودهوبزرگترین
عاملتلفاتملکیتوسطعناصرمخالفدولتدراینسال
تلقیمیگردد.موادمنفجرهتعبیهشدهغیرانتحاریباعث
۲۲۵۸موردتلفاتملکی(۵۰۷کشتهو۱۷۵۱مجروح)
شده که ۲۴درصدافزایشرادرمقایسهباسال۲۰۱۸
نشان می دهد .حمالت انتحاری دومین عامل مهم تلفات
ملکیمنسوببهعناصرمخالفدولتبوده کهمنجربه
۲۰۷۸موردتلفاتملکی(۳۷۸کشتهو۱۷۰۰مجروح)
گردیده است .این آمار بیانگر کاهش  ۲۶درصدی در
مقایسهباسال۲۰۱۸میباشدوعمدتاًبرخاستهازکاهش
۷۶درصدیتلفاتملکیناشیازحمالتانتحاریمنسوب
بهشاخهخراسان داعشمیباشد ،درحالیکهتلفاتافراد
ملکیبرخاستهازحمالتانتحاریطالبانالی۱۳۳درصد
افزایشیافتهاست.یوناما۱۱درصدکاهشدرتلفاتافراد
ملکی ناشی از درگیری های زمینی منسوب به عناصر
مخالفدولتراثبتکرده کهباعث ۱۲۲۹موردتلفات

یوناما ۴۹۰۴موردتلفاتملکی( ۱۳۰۱کشتهو۳۶۰۳
مجروح)رابهطالباننسبتدادهکهرقممتذکره۲۱درصد
افزایشرادرمقایسهباسال ۲۰۱۸نشانمیدهد .آمار
متذکره۴۷درصدمجموعتلفاتافرادملکیراتشکیلمی
دهد۳۱.یوناما ۱۲۲۳موردتلفاتافرادملکی( ۳۰۹کشته
و۹۱۴مجروح)رابهشاخهخراسانداعشنسبتدادهکه
 ۴۴درصدکاهشرادرمقایسهباسال ۲۰۱۸نشانمی
دهد.رقممتذکره۱۲درصدکلتلفاتافرادملکیراتشکیل
می دهد ۳۲.یوناما  ۳۲۰مورد تلفات ملکی ( ۵۸کشته و
 ۲۶۲مجروح)رابهعناصرنامعلوممخالفدولتنسبت
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درسال،۲۰۱۹تلفاتافرادملکیتوسطنیروهایطرفدار
ملکی(۲۶۱کشتهو۹۶۸مجروح)شدهاست.
دولتدرمقایسهباسال۱۳،۲۰۱۸درصدافزایشیافته
نیروهای طرفدار دولت
است.عاملاصلیاینافزایشتلفاتناشیازجنگهای
یوناما ۲۹۳۳موردتلفاتملکی( ۱۴۷۳کشتهو۱۴۶۰
زمینیبودهاست.
مجروح)توسطنیروهایطرفداردولتراثبتکردهاست.
رقممتذکره  ۱۳درصدافزایشدرتلفات افراد ملکیدر در سال  ،۲۰۱۹تلفات افراد ملکی که به نیروهای
مقایسهباسال۲۰۱۸ونیزبلندترینرقمازسال ۲۰۰۹طرفدار دولت نسبت داده شده است ،در مقایسه سال
بهاینطرفیعنیاززمانآغازثبتسیستماتیکتلفات  ۱۳ ،۲۰۱8درصد افزایش را نشان می دهد ،البته
افراد ملکی توسطیونامارا نشان میدهد که به نیروهای دلیل اصلی افزایش تلفات ناشی از جنگ های زمینی
طرفداردولتمنسوبگردیدهاست.اینافزایشعمدتاًاز می باشد.
اثرافزایشدرتلفاتملکیدرجریاندرگیریهایزمینی نیروهای طرفدار دولت باعث  ۱۲۶۰مورد تلفات ملکی
وهمچنانافزایشاندکدرمجموعتلفاتملکیناشیاز ( ۳۶۳کشته و  ۸۹۷مجروح) در جریان درگیری های
حمالتهوائیمیباشدکهدربلندترینحدخودباقیمانده زمینیشدندکهبیانگر۲۵درصدافزایشدرمقایسهباسال
است.تلفاتملکیمنسوببهنیروهایطرفداردولت۲۰۱۸ ۳۳بودهوبرخالفروندینزولیمیباشدکهدردو
درصدافزایشراطیسهربعنخستسالو ۳۹درصد سالمتوالیثبتشدهبو د.یوناما۱۰۴۵موردتلفاتملکی
کاهشرادرربعچهارمسالدرمقایسهباسال ۷۰۰( ۲۰۱۸کشتهو ۳۴۵مجروح)درنتیجه حمالتهوائیرا
نشانمیدهد.اکثر( ۴۳درصد) تلفاتملکیمنسوببه ثبتکردهاست ۳4.ازجملهاینآمار،یوناما ۷۵۵مورد
نیروهای طرفدار دولت در خالل درگیری های زمینی تلفاتملکی(۵۴۶کشتهو۲۰۹مجروح)رابهنیروهای
اتفاقافتادهکهبهتعقیبآنحمالتهوائی(۳۶درصد)و نظامیبینالمللی۲۳۱،موردتلفاتملکی(۱۱۳کشتهو
عملیاتهایتالشی(۱۲درصد)قراردارد.حمالتهوائی  ۱۱۸مجروح)رابهنیروهایهوائیافغانستانومتباقی
بزرگترین عامل کشتار افراد ملکی منسوب به نیروهای  ۵۹موردتلفاتملکی( ۴۱کشتهو ۱۸مجروح)رابه
طرفداردولتبودکهباعثتقریباًنیممجموعکشتهشدگان نیروهاینامعلومطرفداردولت نسبتدادهاست.عملیات
هایتالشیباعث ۳۶۰موردتلفاتملکی( ۲۷۸کشتهو
افرادملکیمنسوببهایننیروهاشدهاست.
یوناما  ۱۶۸۲مورد تلفات ملکی ( ۶۸۰کشته و  ۸۲ ۱۰۰۲مجروح) شده و حدود سه چهارم این موارد توسط
مجروح) را در سال  ۲۰۱۹به نیروهای ملی امنیتی نیروهایخاصامنیتملی،نیروهایشاهینونیروهای
افغانستاننسبتدادهکهبیانگرافزایشاندکدرمقایسهبا محافظتخوستبهوقوعپیوستهاست .نیروهایمتذکره
۳5
سال ۳۳ ۲۰۱۸می باشد .یوناما  ۷۸۶مورد تلفات ملکی توسطنیروهایبینالمللیحمایتمیشوند.
( ۵۵۹کشتهو ۲۲۷مجروح)رابهنیروهاینظامیبین
المللینسبتداده که ۱۸درصدافزایشرادرمقایسهبا
سال۲۰۱۸نشانمیدهد.یوناما۱۸۴موردتلفاتملکی
طگروههایمسلحطرفدار
(۱۰۲کشتهو۸۲مجروح)توس 
دولتراثبتکرده کهدودرصدافزایشرادرمقایسهبا
سال  ۲۰۱۸نشان داده و هنوز هم دو برابر آمار تلفات
ملکیدرسال۲۰۱۷میباشد.
12
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پیشنهادات
یوناماپیشنهاداتذیلرابرایطرفهایدرگیرارائهمی
کندتاتالشهایشانجهتمحافظتافرادملکیراتقویت
بخشیده،ازتلفاتملکیجلوگیریکردهونیزمکلفیتهای
ق بشردوستانهبینالمللیو قواعد
شان را براساس حقو 
حقوقبشربینالمللیرعایتنمایند.
تمام عناصر مخالف دولت:
• استفادهیبدونتفکیکونامتناسبازهرنوعمواد
منفجره تعبیه شده به ویژه در ساحات مزدحم
را متوقفسازند.
• استفادهازانداختهایغیرمستقیم(هاوان،راکت
ونارنجک)درساحاتمزدحمرامتوقفسازند.
• هدف قرار دادن افراد ملکی به شکل عمدی به
شمولکارمندانملکیدولت،مدافعینحقوقبشر،
قضات،خبرنگاران،سارنواالن،معلمینمکاتب،
مددرساناناولیهوکارمندانامدادرسانرافوری
متوقفسازند.
• هر نوع حمله و تهدید علیه تأسیسات صحی و
کارکنان صحی به شمول واکسیناتوران و
کمپاینرانپولیورامتوقفسازند؛هرنوعحملهو
تهدیدعلیهمکاتبوکارمندانسکتورمعارفرا
متوقفسازندواطمینانحاصلنمایندکهعملیات
هاینظامیمانع دسترسیاطفالبهمعارفنمی
شود.
• اجرایمجازاتظالمانه،غیرانسانییاتحقیرآمیز
راباالیافراد،بالفاصلهمتوقفسازند.

طالبان
• اطمینانحاصلنمایندکهتماماوامروفرامیندر
مطابقتباحقوقبشردوستانهبینالمللیبهویژه
اصولاحتیاط،تفکیکوتناسبقرارداردوآنانی
راکهحمالتبدونتفکیکانجاممیدهندیاافراد
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واهدافملکیراعمداًموردهدفقرارمیدهند،
پاسخگو قرار دادند .تعریف افراد ملکی  که
همخوانی با حقوق بشردوستانه بین المللی قرار
داردراتطبیقنمایند؛اعالمیههایرهبریطالبان
راکهحمالتباالیافرادملکیو مناطقمزدحم
ملکیرامنعقرارمیدهد،نافذکنند؛اوامریرا
اجراءنمایندکهبهاعضایطالباندستورمیدهند
تاازتلفاتافرادملکیجلوگیریکنند؛پالیسیهای
طالباندرموردمحافظتافرادملکیراهمگانی
سازند.
• استفاده از مواد منفجره تعبیه شده که به وسیله
قربانیفعالمیشود،مثالًموادمنفجرهتعبیهشده
نوعفشاریراکهبهمثابهیماینهایتعبیهشده
ضدپرسونلعملمیکنند،بایدبالفاصلهمتوقف
سازندوتعهدقبلیمبنیبرمنعاستفادهازماین
ضدپرسونلرارعایتنمایند.
• تدابیر جهت تطبیق اوامر پیرامون جلوگیری از
استخدامو استفاده یاطفالراتقویتبخشندواز
پاسخگوئی فرماندهانی که اطفال را استخدام و
مورد استفاده قرار می دهند ،اطمینان حاصل
نمایند.
• هدایات فوریوواضحرابهفرماندهانپیرامون
وضعیتمحافظتشدهکمیسیونمستقلحقوقبشر
افغانستان و سایر مدافعین حقوق بشر به مثابه
کارمندانملکیکهبرایحقوقافراددرافغانستان
فعالیت می کنند ،صادر نمایند تا این مدافعین
وظایفشانرابدونممانعتوهراسانجامدهند.
• هرنوعتهدیدوحملهعلیهرسانهها،وهرنوع
فعالیتیکهمانعآزادیرسانههاوآزادیبیانمی
شودرامتوقفسازند.
• فعالیت های کمیسیون شکایات و جلوگیری از
تلفات افراد ملکی به شمول ارتباط با کمیسیون

گزارشساالنه۲۰۱۹درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان

نظامی را تقویت دهند .افزون بر تحقیق رویداد
هایتلفاتملکی،تمرکزرویجلوگیریازاین
گونهتلفاترامنجملهازطریقتدویربرنامههای
آموزشی برای جنگجویان پیرامون حقوق
بشردوستانهبینالمللی،افزایشدهند.
تمام نیروهای طرفدار دولت:
• بررسیبهموقعوجامعازطرزالعملهایتثبیت
هدف و تدابیر پیشگیرانه احتیاطی به شمول
ارزیابینحوهعملکردفردموردنظربهویژهدر
خصوصعملیاتهایهوائیبهمنظورارزیابی
موثریت وارائهپیشنهادات برای بهبودرا روی
دستگیرند.
• بررسیهاوتحقیقاتپساعملیاترابعدازدرج
ادعا های تلفات ملکی به منظور شناسائی
گستردگیخسارات،بهبودفعالیتهایعملیاتیو
حصولاطمینانازپاسخگوئی،تقویتبخشند.
• شفافیتتحقیقاتدرموردرویدادهایتلفاتملکی
راافزایشدهندونتایجآنراباقربانیانملکیو
اقارب شان شریک سازند؛ از پرداخت غرامت
مناسب ،مؤثر و فوری در برابر آسیب وارده
اطمینانحاصلنمایند؛وسایرانواعغرامتغیر
مالی مانند معذرت خواهی را در نظر گیرند تا
اعتمادمیانافرادمتأثرمجدداًاحیاءگردد.
حکومت افغانستان
• تمام گروهای مسلح طرفدار دولت به شمول
نیروهایمحافظتخوست ونیروهایشاهینرا
فوریمنحلوخلعسالحنمایند؛یاپسازبررسی
ق ،آنهارا رسما ً شامل صفوف نیروهای ملی
دقی 
امنیتی افغانستان کنند؛ شفافیت و پاسخگوئی در
موردعملیاتهاینیروهایخاصامنیتملیکه
خارجازسوقوکنترولرسمیحکومتبهنظر
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میرسدراافزایشبخشند وبانیروهاینظامی
بینالمللیهمآهنگینمایند؛تمامادعاهاینقض
نورم های حقوق بشر بین المللی و حقوق
بشردوستانه بین المللی را به منظور حصول
اطمینان از پاسخگوئی در برابر تخطی ها و
بدرفتاری های ارتکاب یافته منجمله اعدام های
صحرایییافراقضایی،موردتحقیققراردهند.
• استفاده از انداخت غیر مستقیم (هاوان ،راکت و
نارنجک)وسایرموادمنفجرهدارایساحهتخریب
وسیعدرمناطقمزدحمرامتوقفسازند؛بهطرح
وبهبودرهنمودهایتاکتیکی،قواعددرگیریو
سایر طرزالعمل های مربوط به استفاده از
هواپیماهایجنگی،ادامهدهند.
• تالشهابرایمحافظترهبرانمذهبیوهمچنان
جمعیتاقلیتمسلماناناهلتشیعدربرابرحمالت
با انگیزه فرقهئی ،از طرق مختلف به شمول
افزایشتدابیرمحافظتیوامنیتیموجود،تقویت
میکانیزم های پیشگیرانه ،و حصول اطمینان از
هماهنگی و ارتباط بهتر باافراد متأثر را بیشتر
نمایند.
• ارتقایظرفیتنیروهایملیامنیتیافغانستاندر
راستای اجرای مؤثر عملیات ها برضد مواد
منفجرهتعبیهشدهبهشمولاستحصالموادمنفجره
تعبیهشدهراادامهدهند؛اطمینانحاصلشودکه
حکومت افغانستان منابع الزم را بخاطر تطبیق
کامل استراتیژی ملی مبارزه علیه مواد انفجاری
تعبیهشدهاختصاصدهد.
• پروسه ارزیابی تعیین سن و طرزالعمل بررسی
دقیقافرادحیناستخدامبایدتقویتبخشیدهشود.
حیطهفعالیتواحدهایمحافظتاطفالدرچوکات
پولیسملیافغانستانراگسترشدهندتانظارت
پیگیررادرپوستههایامنیتیبهمنظورجلوگیری
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و توقف موارد استفاده از اطفال برای مقاصد
جنگیوغیرجنگیتوسطاعضاینیروهایملی
امنیتیافغانستانرویدستگیرند؛احکامکودجزا
درموردبچهبازیراتطبیقکنندوازپاسخگوئی
مرتکبین در برابر جرایم خشونت جنسی علیه
اطفالاطمینانحاصلنمایند.
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نیروهای نظامی بین المللی

• پالیسی های هدف گیری افرادی که نه به گونه
مستقیمدردرگیریدخیلبودهونههمفعالیتهای
دوامدارجنگیرابرایگروهمسلحانجاممیدهند،
بازنگریوبازبینینمایدتادرمطابقتوهمخوانی
باحقوقبشردوستانهبینالمللیقرارگیرد.

نیروهای ایاالت متحده در افغانستان

• منابع بیشتررادراختیارتیمکاهشتلفاتملکی
قراردهندتااینتیمراقادرسازدکهبررسیهای
عمیقتروبهموقعرادرموردرویدادهایتلفات
حمایت قاطع
ملکیرویدستگرفتهووظایفتیمراگسترش
• بهحمایتازدولتافغانستاندرامرتطبیقپالیسی
دادهتازمینهبرایبکارگیریتجاربآموختهشده
ملی جلوگیری از تلفات ملکی از طریق تدویر
فراهمشود.
دوامداربرنامههایآموزشیوفراهمآوریمنابع
ظور جلوگیری از
• پروتکل های موجود را به من 
و مساعدت های الزم به نیروهای ملی امنیتی
تلفاتملکیبهویژهدرجریانحمالتهوائیکه
افغانستاندرسطوحپالیسی،عملیاتیوتاکتیکی
درحمایتازنیروهاینظامیافغانستان/نیروهای
بهویژهرویدستگرفتنتدابیرکاهشدهندهبه
بینالمللیکهدرزمینموردحملهقرارمیگیرند،
منظورجلوگیریازخساراتبهافرادملکیازاثر
و حمالتی که تحت هر شرایطی باالی تأسیسات
انداخت غیر مستقیم ،سالح های انفجاری دارای
اجراء می گردد را به گونه جامع بازنگری و
ساحهتخریبوسیعوهواپیمایجنگی،ادامهدهند.
تقویتنمایند.

• بررسیوتحقیقاتپساعملیاتراپسازدرجادعا
هایتلفاتملکیناشیازحمالتهوائیوعملیات
هایتالشیبهمنظورشناسائیمیزانآسیبوارده،
بهبودفعالیتهایعملیاتی،ترویجپاسخگوئیو
حصولاطمینانازپرداختغرامتمناسب،مؤثر
وفوریبرایقربانیان،ادامهدهندوازشفافیت
درزمینهاطمینانحاصلنمایند.
• در صورتیکه تلفات ملکی ناشی از عملیات
مشترک به وقوع پیوسته باشد ،تالش ها برای
بررسی رویداد های تلفات ملکی با مسئولین
افغانستانراافزایشبخشند؛برنامههایآموزشی
و مساعدت بیشتر را به منظور ارزیابی مؤثر
خسارات جنگ در اختیار نیروهای ملی امنیتی
افغانستانقراردهند؛سهمگیریباقربانیانمنجمله
ازطریقنیروهایافغانستاندرموردرویدادهایی
کهتلفاتملکیبهوقوعپیوستهاستراافزایش
بخشد.
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 .۱عوامل سیاسی و امنیتی که روی محافظت از
افراد ملکی تأثیر می گذارد
جنگمسلحانهدرافغانستانکماکانتلفاتسنگینیبر
مردمانملکیدرسال۲۰۱۹بهخصوصبرزنانو
کودکانواردکردهاست.سالهاجنگدوامدارسبب
آوارگیهایداخلیگسترده،جراحاتوصدمههای
ویرانگرحیاتی،بیثباتیاقتصادیبرایبیوهزنانیکه
سرپرستیخانوادهرابردوشدارند،نیازمندیهایروز
افزونبهصحتروانیبرایکسانیکهازخسارات
مکرررنجبردهاندوبهخدماتاولیهدستندارند،شده
است.
چنانچه که تالش ها برای رسیدن به توافقی بین ایاالت
متحدهامریکاوطالباندردوحهقطردرجریانهشتماه
نخستسالشدتگرفت۳6،بههمانپیمانهخشونتهادر
میداننبردنیزتشدیدگردید.ایاالتمتحدهامریکا،بهعنوان
بخشی از سیاست خود جهت هدف قراردادن رهبران
طالبان به منظور "مساعد ساختن شرایط برای توافق
سیاسی" ۳۷،حمالت سنگین هوایی را به راه انداخت که
سبب بلند رفتن آمار تلفات ملکی منسوب به نیروهای
طرفدار دولت در جریان ربع اول و دوم سال گردید.
برعکس،حمالتازسویعناصرمخالفدولتدرنیمه
اولسال،باکاهشچشمگیردررقمتلفاتملکیبرخاسته
از حمالت انتحاری منسوب به طالبان و گروه داعش،
کاهش یافت .این عوامل سبب گردید که تلفات ملکی تا
اواسطسالبهنیروهایطرفداردولتنسبتبهعناصر
مخالفدولترقمبلندترنسبتدادهشود،چیزیکهقبالً
ازسوییونامابهثبتنرسیدهبود.
بتاریخ۱۲اپریل،طالبانآغازحمالتتهاجمیبهارییخود
راتحتنام"عملیاتالفتح"بههدفپایاندادنبهاشغال
خارجیو"تأسیسنظاماسالمی"اعالمکردند.اگرچهدر
روزهایبعدازایناعالن،شماررویدادهایامنیتیدر
سراسرکشورافزایشیافت،امابطورکلی،تعدادحمالت
و تلفات ملکی برخاسته از آن در جریان عملیات های
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طالباندرربعدومسال،درحدپایینترازمیزانتلفات
ملکیثبتشدهدرعیندورهدرسال۲۰۱۸باقیماند۳۸.
وضعیت امنیتی در جریان ربع سوم سال همزمان با
پیشرفتمذاکراتدردوحهوآغازکمپاینهایانتخابات
ریاستجمهوری،بهشدتشکنندهگردید.بتاریخهای۷
و  ۸جوالی  ،کنفرانس صلح بین االفغانی در دوحه قطر
ن اعضای حکومت افغانستان،
برگزار گردید که در آ 
اپوزیسیونسیاسی،جامعهمدنیوطالباندرظرفیتهای
شخصی خود شان اشتراک نمودند .زنان نیز در این
کنفرانس اشتراک نمودند ولی قابل ذکر است که از جانب
طالبان هیچ زنی در اینکنفرانساشتراکنکرد.درختم
اینگفتگوهااشتراککنندگانقطعنامهدوصفحهیصادر
نمودند که در آن از تمام طرف ها خواسته شده بود که
خشونتهاراکاهشدهند،بهنهادهایعامهالمنفعهحمله
نکنند،تلفاتافرادملکیرابه"صفر"برسانندوبهمکاتب
ونهادهایتحصیلیواماکنمسکونیاحترامقایلشوند۳۹.
درتناقضآشکاربااعالمیهدوحه،طالبانعملیاتهای
خودرادرماهجوالیافزایشدادهوچندینحملهانتحاری
گستردهازجملهحمالتپیچیدهانجامدادندوحمالتبا
وسایط بزرگ بمب گذاری شده (موتر مملو از مواد
انفجاری) که در سال  ۲۰۱۸شاهد آن بودیم را از سر
گرفتند.اینحمالتعاملاصلیبلندرفتنتلفاتملکیدر
آنماهبود.نیروهایایاالتمتحدهامریکاوافغانستاننیز
شدت حمالت هوایی و عملیات های تالشی خود علیه
طالبانوداعشرادرعینزمانحفظ کردند.بتاریخ۲
سپتمبر ،زلمی خلیلزاد ،نماینده ویژه ایاالت متحده برای
مصالحهدرافغانستاناعالمکردکهطالبانوتیممذاکره
کنندهایاالتمتحدهامریکادرپرنسیببهتوافقرسیدهاند
واینموافقتنامهتابعمنظوریحکومتایاالتمتحدهاست.
اما،بتاریخ۷سپتمبر،رئیسجمهورترامپادامهمذاکرات
باطالبانرامتوقفکردودلیلآنراحملهطالباندرکابل
بتاریخ ۵سپتمبردانستکهدرآنیکسربازامریکایی
کشتهشد4۰.
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بتاریخ  ۲۸سپتمبر ،بعد از چند مدت تأخیر ،انتخابات
ریاستجمهوریسرانجامبرگزارگردید– که چهارمین
انتخابات ریاست جمهوری از سال  ۲۰۰۴بدینسو بود.
طالبان در هفته ها و روز های منتهی به روز برگزاری
انتخابات اعالم کرده بودن د که انتخابات را مختل خواهند
کرد  و به مردم ملکیهشدار دادهبودندکه درانتخابات
اشتراکنکنندتاازگزندحمالتدرامانباشند.اگرچه
هیچرویدادپرتلفاتیدرروزبرگزاریانتخاباتثبتنشد،
اما خشونت های مرتبط به انتخابات صدها مورد تلفات
ملکیرابوجودآوردکهبیشترازنیمیآنا زاثراستفادهگسترده
ازسالحهایغیرمستقیمازقبیلراکت،هاوانونارنجک
بوجودآمد4۱.
درسومینربعسال۲۰۱۹بلندترینرقمتلفاتافرادملکی
اززمانیکهیوناماثبتمنظمتلفاتملکیرادرسال۲۰۰۹
آغازکردهبود،دریکربعبهثبترسیدکهدلیلعمدهآن
افزایش قابل توجه در تلفات ملکی برخاسته از حمالت
انتحاریوغیرانتحاریتوسططالبانبود.خشونتهادر
ربع چهارم کاهش یافت ،از جمله به دلیل تسلیم شدن و
آوارهشدنصدهاتنازجنگجویانداعشدرجریانماه
نومبرکهاینروندازولسوالیاچینوالیتننگرهارآغاز
گردید4۲.مذاکراتبینطالبانوایاالتمتحدهدرماهدسمبر
ازسرگرفتهشدکهباکاهشخشونتهاازهردوطرف
همراهگردیدکهاینموضوعسببافزایشامیدواریدر
میانافغانهانسبتبهاحتمالتوافقدرموردکاهشخشونت
هاکهمنتجبهآغازمذاکراتبیناالفغانیوآتشبسگردد،
شد.
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 .۲تاثیرات درگیری مسلحانه باالی افراد ملکی
الف .زنان و درگیری مسلحانه
درگیریهایمسلحانهزنانراکماکانشدیداًمتأثرساخت.
"پسر کاکایم من را اختطاف و باالی یک فرمانده طالبان فروخت بدون اینکه در نظر بگیرد که من زن عروسی شده بودم و
از شوهر نخست خود چهار ماه حمل داشتم .روزی که من نخستین فرزند خود را به دنیا آوردم ،فرمانده طالبان امر کرد که
فرزند من از بین برده شود چرا که وی پدر طفل نبود – به اساس قانون شرعی ،این یک امر غیر قابل قبول بود .طفل در
مقابل چشمانم مورد شکنجه قرار گرفت .بعد از والدت ،من توانائی حرکت را نداشتم و بیچاره بودم و نتوانستم دختر خود
را نجات دهم .من فقط صدای گریه وی را که ناشی از درد شکستن دست و دور دادن گردن طفل بود ،می شنیدم .آنها فکر
کردند که طفل از بین رفته و جسد او را در مقابل من رها کردند .دخترک کوچکم از این شکنجه زنده ماند ولی روز بعد جان
سپرد .من تحت فرمان فرمانده طالبان باقی ماندم و تمام خانواده وی مرا شکنجه می کردند .از من به عنوان برده استفاده
می شد و مجبور بودم تمام کار های خانه را انجام دهم .وضعیت صحی من خراب تر شد و هنگامی که بیمار گشتم ،مرا
فرستادند که با والدین خود زندگی کنم و در آنجا به کندی صحتمند شدم .زمانی که مطلع شدم که والدینم آماده بودند تا مرا
دوباره نزد فرمانده طالبان بفرستد ،من اقدام به خودکشی کردم .خوشبختانه ،من به موقع نجات داده شدم و به شفاخانه
منتقل گردیدم و بعداً به خانه امن زنان انتقال یافتم .من میدانم که اگر دوباره برگردم ،والدینم مرا دوباره نزد فرمانده طالبان
خانمسیویکسالهکهقربانیاختطافطالباندروالیتبادغیسشد.
می فرستد.

از ۱جنوریالی ۳۱دسامبر،یوناما ۱۲۰۲موردتلفات
زنان(۳۴۵کشتهو۸۵۷مجروح)راثبتکردهکهچهار
درصد افزایش را نسبت به سال  ۲۰۱۸نشان می دهد.
عناصرمخالفدولتباعث۶۵۸موردتلفاتزنان(۱۴۸
کشتهو ۵۱۰مجروح)شدندکه ۵۵درصدمجموعتلفات
زنان را تشکیل می دهد؛ نیروهای طرفدار دولت باعث
۴۳۳موردتلفاتزنان(۱۷۲کشتهو۲۶۱مجروح)شدند
کهبیانگر ۳۶درصدتلفاتزنانمیباشد.تبادلآتشدر
جریاندرگیریهایزمینیکهبههیچیکیازطرفهای
مشخصدرگیرینسبتدادنشده،باعث۱۰۰موردتلفات
زنان(۱۹کشتهو۸۱مجروح)گردیدهاست4۳.
افزایش  ۲۴درصدی در تلفات زنان بواسطه حمالت
انتحاریبه شمولحمالتپیچیده وهمچنانافزایش۴۸
درصدیبرخاستهازحمالتغیرانتحاریبااستفادهاز
موادمنفجرهتعبیهشدهکاهش۱۴درصدیدرتلفاتزنان
ناشیازحمالتهوائیوکاهش ۹درصدیبرخاستهاز
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درگیریهایزمینیدرجگردیدهاست.یوناماچهارمورد
نقضحقوقبشریراثبتکردهکهطیآنطالبانبهاساس
سیستمعدلیخود،زنانرابهاتهامزنایاداشتن"روابط
غیراخالقی"موردمجازاتقراردادند.درسهمورداز
رویدادهایفوق،زنانشالقزدهشدندودریکمورد
دیگر،یکزنبهاتهامفرارازمنزلاعدامشدهاست.
طی آنیک خانمتوسططالباناعدامشد،به
رویدادی که 
الیت
تاریخ  ۲۲نوامبر  ۲۰۱۹در ولسوالی کوهستان و 
ق افتاد.شب قبل ازوقوع رویداد یک مرد آن
فاریاب اتفا 
خانم را به منظور مالقات با مسئولین دولت در مرکز
اداری ولسوالی کوهستان همراهی کرد؛ خانم به منظور
دادخواهیبرایاینکهشوهرشباخانمدیگرازدواجکرده
واوراازخانهبیرونکشیدهبود،بهمرکزاداریولسوالی
مراجعهکرد.هنگامیکهاینمردوخانمدرراهبودند،
طالبانهردویشانراگرفتهوبهمحلبودوباششان
بازگرداندهوآنهارابراییکشبدرمنزلولسوالنام
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نهاد طالبان نگهداری کردند .به اساس فیصله ولسوال
طالبانورضایتپدرخانمکهیکیازاعضایطالبانبود،
اعضایطالبانخانمرابه"اتهام"فرارازمنزلاعدامکرده
ومردرا۴۰شالقزدند.
تاثیراتوسیعتردرگیرینیززنانرابهگونهنامتناسب
متاثرساختهکهاینامرتاثیراتمنفیرویبهرهگیریاز
یکسلسلهحقوقاساسیبهشمولآزادیرفتوآمد و
دسترسیبهآموزش،خدماتصحیوعدالتداشتهاست.
از دست دادن مردان خانواده نیز زنان را در معرض
تبعیض،فقروخشونتقرارمیدهدزیرامرداناهمیت
زیادیدرزندگیوامنیتاجتماعی–اقتصادیخانوادهها
درافغانستاندارند.مشخصاً،درگیریها،بیجائیاجباری،
ازدستدادنمعیشیتودسترسیمحدودبهخدماتابتدائی
باعث شده که قربانیان زن نیازم مبرم به محافظت و
مساعدتداشتهباشند44.

یونامابهثبتقضایایخشونتهایجنسیعلیهزنان که
ناشی از درگیری ها بوده ،ادامه می دهد .تأثیرات این
رویدادهارویقربانیانبهویژهازاثرنورمهای سنتی
جامعه،میتواندمخربباشد.برعالوهپیامدهایفزیکی
و روانی ،قربانیان معموالً مورد طعن و ترد اعضای
خانوادهوجامعهقرارمیگیرند.بنابراینعوامل،بهنظر
می رسد که قضایای خشونت جنسی علیه زنان اکثراً
گزارشنمیشودوفرهنگمعافیتازمجازاتبهعنوان
یکنورمباقیماندهاست.
یونامایکباردیگراذعانمیداردکهدولتافغانستان
مکلفاستکهپالنملیعملدرموردقطعنامهشماره
 ۱۳۲۵شورایامنیتمللمتحددرموردزنان،صلحو
الًتمویلوتطبیقنمایدتازنانودخترانرا
امنیتراکام 
دربرابرنقضقانون،پالیسیواجرااتمحافظتنماید.



مهم ترین عوامل تلفات زنان

در نتیجه جنگ های زمینی

در نتیجه مواد انفجاری تعبیه شده ی انتحاری

در نتیجه مواد انفجاری تعبیه شده ی غیر انتحاری

در نتیجه حمالت هوایی
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قبلازطلوعآفتابدرحومهکابل،اقاربدرسوگدفنقربانیانینشستندکهیکروزپسازحملهانتحاریمورخ۱۷آگست ۲۰۱۹کهتوسطشاخهخراسان
دولتاسالمیعراقوشامدرجریانمراسمعروسیصورتگرفت،درحضیرهیبهخاکسپردهشدند.درمجموع۹۱،فردملکیدراینحملهکشتهشدندکه
مرگبارترینرویدادتلفاتملکیدرطولسالحسابشد.عکساز:اندریوکویلتی

ب .اطفال و درگیری مسلحانه
اطفال در افغانستان در معرض آسیب شدید ناشی از
درگیریهایدوامداربهشمولقتلومجروحیتبرخاسته
ازبقایایموادانفجاریازدورانجنگ،موادمنفجرهتعبیه
شدهوحمالتهوائی،استخدامواستفادهتوسططرفهای
درگیریبرایفعالیتهایجنگییاحمایوی،بهرهکشیو
خشونتجنسیبهشمولبچهبازی،قراردارند.نیروهای
طرفداردولتوعناصرمخالفدولتبهخاطرخشونت
های جدید علیه اطفال ،شامل ضمیمهی گزارش ساالنه
سرمنشیدرمورداطفالودرگیریهایمسلحانهگردیده
اند 45.
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اطفال  ۳۰درصد مجموع تلفات افراد ملکی را در سال
 ۲۰۱۹تشکیلمیدهدکهدودرصدبیشترازآمارسال
 ۲۰۱۸میباشد.از ۱جنوریالی ۳۱دسامبر،۲۰۱۹
یوناما  ۳۱۴۹مورد تلفات اطفال ( ۸۷۴کشته و ۲۲۷۵
مجروح)راثبت کرده کهسهدرصدافزایشرانسبتبه
سال ۲۰۱۸نشانمیدهد.دختران ۲۹درصدکلتلفات
اطفالراتشکیلمیدهددرحالیکهپسران۷۱درصداین
تلفات را تشکیل می دهد 46.افزایش تلفات اطفال بنابر
افزایشدراستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهیانتحاریو
غیرانتحاریتوسطعناصرمخالفدولتمیباشدکهکاهش
تلفاتاطفالبواسطه حمالتهوائیراتحتشعاعقرار
دادهاست.عناصرمخالفدولتباعث۱۵۳۵موردتلفات
اطفال ( ۳۲۱کشته و  ۱۲۱۴مجروح) شده که بیانگر
افزایش۱۴درصدیمیباشددرحالیکهنیروهایطرفدار
دولتباعث۱۰۳۲موردتلفاتاطفال(۴۰۸کشتهو۶۲۴
مجروح)گردیدهکهنشاندهندهدودرصدافزایشمیباشد.
یوناماباابرازنگرانی۳۹موردتلفاتاطفال(هشتکشته
و۳۱مجروح)ناشیازگلولهباریهایسرحدیمنسوب
بهنیروهاینظامیپاکستانرادروالیتهایکنر،زابل

وخوستثبت نموده کهبیشازدوبرابرآماریاستکه
درسال۲۰۱۸ثبتشدهبود4۷.اطفالکماکاناکثریت(۷۸
درصد) تلفات ناشی از بقایای مواد انفجاری از دوران
جنگوماینهایزمینیراتشکیلمیدهندکهتعدادآن
به  ۴۰۳تلفات ملکی ( ۱۱۳کشته و  ۲۹۰مجروح) می
رسد .این آمار بیانگر پنج درصد کاهش نسبت به سال
۲۰۱۸میباشد.

مهم ترین عامل تلفات اطفال

در نتیجه جنگ های زمینی
در نتیجه مواد انفجاری تعبیه شده ی غیر
انتحاری
در نتیجه مواد انفجاری تعبیه شده ی انتحاری
در نتیجه مواد انفجاری باقی مانده از جنگ

در نتیجه حمالت هوایی
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مادریدرکنارپسرسهسالهاشکهازاثرحملهراکتی()RPG7طالبانبهتاریخ۱۰می۲۰۱۹درولسوالیدرهصوفپایانوالیتسمنگانمجروحشد،نشسته
است.درمجموع،دراینحملهدوطفلوسهزنکشتهوهفتطفل،دوزنویکمردمجروحشدند.عکساز:محمدعاطفعیان

درگیریهایزمینیمیانعناصرمخالفدولتونیروهای
طرفدار دولت کماکانمهمترینعامل تلفاتاطفالباقی
مانده؛ چنانچهاینتاکتیک باعث ۳۹درصدتلفاتاطفال
گردیده است .درگیری های زمینی باعث  ۱۲۱۳مورد
تلفاتاطفال( ۲۷۰کشتهو ۹۴۳مجروح)شدهکهنشان
دهندهتقریبا ًآمارمشابه با سال ۲۰۱۸میباشد.اکثریت
مطلقاینتلفاتازاثرشلیکغیرمستقیمبهوقوعپیوسته
است.حمالتغیرانتحاریبااستفادهازموادمنفجرهتعبیه
شدهتوسطعناصرمخالفدولتدومینعامل مهم تلفات
اطفالبود؛چنانچهتاکتیکمتذکرهباعث۵۷۵موردتلفات
اطفال ( ۱۴۷کشته و  ۴۲۸مجروح) شده و  ۱۱درصد
افزایشرادرمقایسهباسال۲۰۱۸نشانمیدهد.
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یوناما۴۶۰موردتلفاتاطفال(۶۱کشتهو۳۹۹مجروح)
بواسطه حمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیدهرادر
سال ۲۰۱۹ثبتکرده که ۶۷درصدافزایشرانسبتبه
سال ۲۰۱۸نشانمیدهد.یوناما ۳۵۲مورداینتلفات
اطفال(۲۰کشتهو۳۳۲مجروح)رابهطالباننسبتداده
که افزایش  ۳۲۴درصدی را در مقایسه با سال ۲۰۱۸
نشانمیدهد.یونامامسئولیت ۹۲مورداینتلفات(۴۰
کشتهو ۵۲مجروح)رابهشاخهخراساندولتاسالمی
عراقوشامنسبتدادهکه۳۹درصدکاهشرادرمقایسه
باسال۲۰۱۸نشانمیدهد.
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یونامااز تداوم میزان بلند تلفات اطفالناشیاز حمالت
هوائینگراناست.هرچندتلفاتاطفالبرخاستهازاین
تاکتیکدرسال۲۰۱۹نسبتبهمیزانبیپیشینهیتلفات
درسال ۲۰۱۸کاهشیافتهاست،یافتههاییوناماهنوز
همنشانمیدهدکهد رجریانیکدههگذشتهسال۲۰۱۹
طفال
دومینسالیبودکهبعداز۲۰۱۸باالترینرقمتلفاتا 
4۸
را در نتیجه حمالت هوایی بخود اختصاص داده بود .
حمالتهوائیتوسطنیروهایطرفداردولتباعث۳۴۱
موردتلفاتاطفال( ۲۱۱کشتهو ۱۳۰مجروح)ش دهکه
 ۳۱درصدکاهشرادرمقایسهباسال ۲۰۱۸نشانمی
دهد.بیشازدوسوم( ۶۹درصد)تلفاتاطفالبرخاسته
ازحمالتهوائیدرسال ۲۰۱۹بهنیروهاینظامیبین
المللی ۲۷ ،درصد به نیروهای هوائی افغانستان و آمار
باقیماندهبهنیروهاینامشخصطرفداردولتنسبتداده
شدهاست.
یوناما ۹مورداختطافاطفالراکهشامل ۱۴پسربود،
نیزبهثبترسانیدکه۷موردآنبهطالبان،یکموردبه
پولیس ملی افغانستان و یک مورد به گروهای مسلح
طرفداردولتنسبتدادهشدهاست.بطورمثال،بهتاریخ
۲۸مارچدرولسوالیمرهورهوالیتکنر،اعضایطالبان
دوپسر۱۶و۱۷سالهویکمرد۱۸سالهرادرپیوندبه
منازعهباالیزمینباخانوادهقربانیاناختطافکردند.این
دوپسربرایبیشازدوهفتهدربندبودندوبهتاریخ۱۲
اپریلپسازوساطتبزرگانمحلرهاشدند.بهتاریخ
۲۳اکتوبر،درولسوالیواتهپوروالیتکنر،گروهیاز
طالبان ۱۰فردملکیبهشمولچهار طفلهشتتا۱۴
سالهراهنگامیبازداشتکردندکهاینافراددرحالسفر
باموتربهسویخانههایشانبودند.آنهامتهمبهحمایت
ازشاخهخراساندولتاسالمیعراقوشامدرآنمنطقه
بودند.ایناطفالدرهمانروزآزادشدنددرحالیکهافراد
بزرگسالالیزمانتهیهاینگزارش،دربندبودند.

()۳۶۲تصویبکرد 4۹.اینقانونطفلرافردیتعریف
می کند که سن  ۱۸سالگی را "تکمیل" نکرده باشد .با
تصویباینقانونیکیازاولویتهای"نقشهراهبخاطر
تطبیقبرنامهعمل"۲۰۱۴شکلقانونیبخودگرفت؛نقشه
راهمذکوراقداماتبرایتطبیقکاملپالنعمل۲۰۱۱به
منظورختماستخدامواستفادهازاطفالدرنیروهایملی
امنیتیافغانستانراتوضیحمیدهد.پالنمذکورهمچنان
شاملاحکامپیرامونمنعبچهبازیواستخدامواستفاده
ازاطفالدرمطابقتباکودجزایجدید سال ۲۰۱۸می
باشد.یونامابهگونهفعالبادولتدرتماسبودتاازتلفیق
آناطمینانحاصلگردد.
قانوناطفالکمیسیونملیمحافظتازحقوقاطفالرابه
ریاستمعاوندومرئیسجمهورنیزایجادکردکهوظیفه
آنرعایتومحافظتازحقوقطفل،نظارتوارزیابی
تطبیقاحکاماینقانون،وحصولاطمینانازهماهنگی
میانوزارتهاومؤسساتدولتیوغیردولتیذیربطمی
باشد .به تاریخ  ۲۲اکتوبر ،کمیته تخنیکی ملی که تحت
کمیسیونفوقالذکر ایجادگردیده بود،براینخستینبار
تدویرجلسهدادتاپالنعململیرابهمنظورتطبیققانون
طفلتهیهنمودهومیکانیزمنظارتیجهتحصولاطمینان
ازتطبیقکاملاینقانونراایجادنماید.

باآنهم،تالشهابرایتصویبقانوناطفالتوسطپارلمان
درخالل۳۰روزپسازفرمانریاستجمهوری–کهدرقانونتصریحشدهاست5۰،موفقانهنبودهاست.بهتاریخ
 ۹دسامبر،ولسیجرگهفرمانتقنینیمذکوررابهبحث
گرفتوتعریفحقوقیطفلراموردتعمققرارداد.در
حالیکهطرفدارانتصویبفرماناستداللکردندکهتعریف
طفلبایددرهمخوانیباکنوانسیونحقوقطفلمللمتحد
–قرارداشتهباشد،مخالفیناینقانون
–زیرسن۱۸سال 
اذعانداشتندکهاینتعریفدرتناقضبااحکامشرعی
قرار دارد چنانچه فردی را طفل تعریف می کند عالیم
پیشرفت ها در ساختار حقوقی داخلی در مورد محافظت بلوغیتدرویدیدهنشود.مخالفینتاالرجلسهراترک
کردنددر حالیکهسایراعضایپارلمانفرمان تقنینیرا
از اطفال
تصویب کردند؛ بعد ها فیصله شد که نصاب جلسه حین
بهتاریخ۵مارچ،رئیسجمهورغنیموادقانونمحافظت رایگیریتکمیلنبوده وازاینجهتآراء فاقداعتبار
حقوقطفل(قانونطفل)راازطریقفرمانتقنینیشماره شناختهشد.
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 .۱استخدام و استفاده از اطفال توسط طرف های
درگیر در منازعه مسلحانه
استخدام اطفال توسط طالبان ،نیروهای ملی امنیتی
افغانستان و گروهای مسلح طرفدار دولت کماکان ادامه
دارد .در طول سال  ،۲۰۱۹عناصر مخالف دولت به
استخدام و استفاده اطفال برای مقاصد جنگی و حمایوی
ادامه دادند .هرچند نیروهای ملی امنیتی افغانستان در
جلوگیریازاستخدام اطفالپیشرفتهاییداشتند،استفاده
ازاطفالتوسطپولیسمحلیافغانستانوتااندازهیتوسط
پولیسملیافغانستاندرپوستههایامنیتیبرایمقاصد
جنگیوحمایویبهعنوانیکنگرانیباقیماندهاست.
درسال،۲۰۱۹یونامااستخدامواستفادهاز ۶۴پسررا
درحوزه یشمالتثبیتکردهاست.ماموریتمللمتحد
استخدامواستفادهاز۵۸پسررابهطالبان،سهموردرا
به پولیس ملی افغانستان ،یک مورد را به پولیس محلی
افغانستان،یکموردرابهگروهایمسلحطرفداردولت
ویکموردرامشترکا ًبهپولیسمحلیافغانستانوگرو
هایمسلحطرفداردولتنسبتدادهاست.باوجودآن،با
توجهبهحساسیتهاونگرانیهایمربوطبهمصئونیت
اطفال،بهنظرمیرسدکهاینرویدادهابهپیمانهوسیعی
کمترگزارشدادهمیشوند.
یوناما قضایای را ثبت کرده که طالبان اطفال را برای
جاسازیموادمنفجره،انتقالموادانفجاری،همکاریدر
کسب معلومات استخباراتی ،اجرای حمالت انتحاری و
اشتراک در درگیری های مسلحانه ،استخدام و مورد
استفاده قرار داده اند .بطور مثال ،به تاریخ  ۲۲آگست
،۲۰۱۹درشهرجاللآبادوالیتننگرهار،پولیسملی
افغانستانیکپسر۱۳سالهرابهظنشراکتدرقتلشش
تنازنیروهایملیامنیتیافغانستانتوقیفکردند.طبق
اظهاراتمنابع،اینپسرآموزشهایویژهراازسوی
طالبانبرایازبینبردننیروهایملیامنیتیافغانستان
بهویژههدفقراردادنمنسوبینامنیتملیدریافتنموده
بود و برای چند ماه در شهر فعالیت داشت .پس از
دستگیریاینپسر،والیوقوماندانامنیهدریککنفرانس
مطبوعاتیادعاکردندکهموصوفاینقتلهاراپذیرفته
و آنان پسر را برای تحقیقات بیشتر به واحد مبارزه با
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تروریزموزارتامورداخلهانتقالدادندودرهمانماهبه
مرکزاصالحوتریبتاطفالمنتقلشد.
یونامایکسلسلهاقداماتمثبترامالحظهنمودهکهتوسط
طالبانبه
کمیسیونجلوگیریازتلفاتملکیوشکایات  
منظورتحقیقواتخاذتدابیراصالحیدرموردقضایای
استخدام و استفاده اطفال ،روی دست گرفته شده است.
بطورمثال،درماهآگست،۲۰۱۹بهتعداد ۱۴پسرکه
توسط طالبان در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب
استخدامومورداستفادهقرارمیگرفت،توسطهیئتبلند
پایهاینکمیسیونپسازآنرهاشدندکهشکایاتتوسط
باشندگانمحلصورتگرفت.هیئتطالباناینپسرانرا
خلعسالحکردهوآنانرادوبارهخانوادههایشانتسلیم
نمودندوبهفرماندهانشانهدایتدادندکهدرآیندهازاین
عملخودداریکنند.باآنهم،بهمجردیکههیئتمذکور
ساحهراترککردند،بهیوناماگزارشرسیدکه ۱۲تن
ازاینپسراندوبارهباطالبانپیوستهدرحالیکهدوتن
باقیماندهبهکمکخانوادههایشانبهایرانسفرکردند.
یونامااینگزارشراغرضپیگیریباکمیسیونطالبان
شریکساختهاست.
یوناما از پیشرفت های دولت افغانستان در راستای
جلوگیریازاستخداماطفالمنجملهازطریقفعالیتهای
واحدهایمحافظتاطفالدرمراکزجلبوجذبپولیس
ملیافغانستانکهدر۳۴والیتدرسال۲۰۱۸ایجادشد،
استقبالمیکند.طبقاظهارتیونیسف،اینواحدهادر
سال  ۲۰۱۹مانع پیوستن  ۴۳۹فرد زیر سن به صفوف
پولیسملیافغانستانشدهاست.
باوجودآن،یوناماکماکانگزارشهاییرامبنیبراستفاده
از اطفال برای مقاصد جنگی و حمایوی و همچنان به
عنوانمحافظوبرایتهیهچایوغذادرپوستههایامنیتی
بهویژهبرایپولیسمحلیوپولیسملیافغانستاندریافت
کردهاست.دربعضیموارد،اطفالموردخشونتهای
جنسینیزقرارگرفتند.بطورمثال،درماهمی۲۰۱۹در
حوزهشمالشرق،یکپسر۱۳سالهتوسطپولیسبهاتهام
حملتفنگچهبازداشتشد.ویبراییکشبتحتتوقیف
پولیسبودهومورداستنطاقپولیسقرارگرفت.درجریان
استنطاق،پولیسدریافتکهاینپسرازسال۲۰۱۵بدینسو
توسطفرماندهانپولیسمحلیافغانستانوگروهایمسلح
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طرفداردولتاختطافشدهودراینمدتموردبهرهکشی هویت را نافذ نمایند ،و از تحقیقات موثر تمام ادعاها و
جنسی قرار گرفته است  .موصوف به مرکز اصالح و پیگیردمظنونیناطمینانحاصلکنند.
تربیت اطفال منتقل شده و در ماه جون  ۲۰۱۹از تمام
 .۲خشونت های جنسی مرتبط به منازعه مسلحانه
اتهاماتبرائتحاصلنمودومحکمهفیصلهکردتااین
علیه اطفال
پسربه مرکز محافظت اطفالکهتوسطدولتاداره می
شود،منتقلگردد.رئیس کاروامور اجتماعیدرسطح خشونتجنسیعلیهاطفالدرجریاندرگیریهایمسلحانه
والیت بافیصلهمحکمهمخالفتکردهوادعاکردکهاین کهدرافغانستانخیلیکمگزارشدهیوموردرسیدگیقرار
طفلدرفعالیتهایجرمیدخیلبودهوباعثایجادتهدید میگیرد،مایهنگرانیجدیمیباشد.دخترانوپسران
برای سایر اطفال در این مرکز خواهد شد .در نتیجه ،قربانیانخشونتهایجنسیتوسططرفهایدرگیری
نامبردهمجدداًبهمرکزاصالحوتربیتاطفالمنتقلشد .بودهودرمعرضآزارواذیت،خشونتوتجاوزجنسی
قرارجلبفرماندهانپولیسمحلیافغانستانوگروهمسلح قراردارند.
طرفداردولتکهگفتهمیشوددراینقضیهدخیلهستند ،درسال،۲۰۱۹یوناماهشتموردخشونتجنسیباالی
صادرشدهولیطبقاطالعاتیوناما،اینافرادتاهنوز ۱۳پسروپنجدخترراثبتکردهکهپنجموردآنتوسط
توقیفنشدهاند.
طالبان،دوموردتوسطپولیسملیافغانستانویکمور د
یوناماازدولتمیخواهدکهتعهداتخوددرپالنعمل توسط پولیس محلی افغانستان و گروهای مسلح طرفدار
 ۲۰۱۱مبنی بر ختم استخدام و استفاده از اطفال در دولتارتکابیافتهاست.باوجودآن،باتوجهبهمشکالتی
نیروهایملیامنیتیافغانستانراکامالًعملیسازد.یوناما که قربانیان و شهود درجریان گزارشدهی با آنمواجه
متوجه شده که میکانیزم های ناکافی برای رسیدگی به هستندوهمچنانچالشهایکهیونامااز حینتثبتاین
نیازمندیهایاطفالیوجودداردکهقبالً شاملنیروهایا قضایاازاثرحساسیتهایزیادباآنروبرومیباشندو
گروهایمسلحبودند،اطفالیکهازتوقیفخانهآزادشدند ،نگرانیهادررابطهبهمصئونیتقربانیانوشهود،این
واطفالیکهدرجریانرونداستخدامبهخاطرسنشان آماربیانگروسعت مشکلنمیباشد؛چون دراینقضایا
توسطپولیسونیروهایهایمسلحازصفوفایننیروها فرهنگسکوتحکمفرمامیباشد.قربانیانبنابراحساس
خارج ساختهشدند؛ ایناطفالبدونآنکهپیگیریمناسب شرمندگینمیتوانندآسیبهایتحمیلشدهباالیشانرا
صورتگیرد،کماکاندرمعرضاستخدامیااستفادهبیشتر گزارشدهند؛اکثرآنهابهخاطرقربانیبودن،بهرهکشی
قراردارند.
و تجاوز جنسی مورد مالمتی قرار می گیرند و در
هرچندیوناماچالشهافراراهرسیدگیبهاینموضوعات صورتیکهاینادعاهابرمالشوند،معموالًازاجتماعترد
رادرکمیکند،امااینماموریت،دولتافغانستانرابا میشوندیاحتیموردتهدیدقرارمیگیرند.
همکاری جامعه جهانی تشویق می کند تا راه هایی را
یوناماکماکانگزارشهایبهرهکشیوسوءاستفادهجنسی
جستجوکندکهدسترسیاطفالبهمساعدتهایروانی-
ازبچههابهشمولعملبچهبازی5۱رادریافتنمودهکه
اجتماعی،مراقبتهایصحی،تعلیم،آموزشهایحرفوی
توسطنیروهایملیامنیتیافغانستانارتکابیافتند.دالیلی
وبرنامههایدرآمد زاراافزایشبخشیدهو درپیوستن
مانندعدمپاسخگوئیدربرابرچنینجرایم،حساسیتهای
شانبهخانوادهواجتماعشانمساعدواقعشود.همچنان،
فرهنگی،نیازبرایمحافظتبازماندگان،بدنامیوترداز
یوناما دولت را تشویق می کند که وظایف واحد های
اجتماع،خشونتهایجنسیعلیهبچههابهشمولبچه
طفالدرقطعاتپولیسملیافغانستانرابسط
محافظتا 
بازیباعثشدهکهایننگرانیایجادشودکهاینجرایم
دهدتانظارتپیشگیرانهدرپوستههایامنیتیراروی
کمترگزارششدهوکمتربهآنرسیدگیصورتگرفته
دستگیرند،احکامکودجزایجدیددرمورداستخدامو
است5۲.یونامادولتافغانستانراتشویقمیکندکهقوانین
استفادهازاطفالتوسططرفهایدرگیریوجعلتذکره

26

گزارشساالنه۲۰۱۹درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان

وپالیسیهایمرتبطبهشمولمفادقانون جزایجدیدرا
کهعملبچهبازیراجرممیپندارد،بهگونهکاملتطبیق
نمودهومرتکبینآنراموردپیگردقراردهد.همچنان،
نیازمبرماستکهآگاهیودرکعامهدرموردبچهبازی
بهعنوانیکعملزشتوعملجرمیکهبهاساسقانون
جزاقابلمجازاتمیباشد،ازطریقبرنامههایمناسب
حساسسازیارتقاءدادهشود.برعالوه،یونامادولترا
در راستای تطبیق پالن ها به ویژه در مورد محافظت
طح
قربانیان و شهود و اتخاذ اقدامات برای بلند بردن س 
پذیرش قربانیان خشونت های جنسی در جامعه ،ترغیب
میکند.
–چه
تجاوزوسایرانواعخشونتهایجنسیعلیهاطفال 
دختریاپسر–نقضجدینورمهایحقوقبشربینالمللی
بودهونقضصریححقوقبشردوستانهبینالمللیمحسوب
ق بین المللی ،اطفال حق
شده می تواند .به اساس حقو 
محافظت ویژه دارند و دولت افغانستان به عنوان اولین
مرجع مؤظف برای محافظت و ترویج حقوق بشری،
مکلفاستکهاقداماتبرایمحافظتآنهادربرابرهر
نوع خشونت فزیکی و روانی به شمول سوء استفاده
جنسی 5۳وهمچنانشکنجهوبدرفتاری 54رارویدست
گیرد .طالبان نیز در ساحات تحت کنترول شان مکلفیت
دارند تا تدابیری را جهت محافظت قربانیان و به دادگاه
کشیدنفرماندهانشانکهباعثاینآسیبشدهاند،روی
دستگیرند.
ج .تأثیرات درگیری مسلحانه روی معارف
اطفال حق دسترسی به معارف را منجمله در جریان
درگیریدارند.باآنهم،اینحقمعموالًدرجریاندرگیری
نقض می گردد که عامل آن ناامنی گسترده ،حمالت و
تهدیداتمستقیمباالیمکاتب،معلمینودانشآموزان،و
همچنان استفاده نظامی از مکاتب می باشد .یوناما از
تأثیرات ناگوار درگیری های مسلحانه باالی آموزش به
ویژهدخترانکماکاننگراناستزیراحینروبروشدن
با خشونت و ناامنی ،دختران بیشتر ممکن است که از
مکاتبدورباشند.اینمهماستکهمکاتببهعنوانمحل
مصئونبرایآموزشتماماطفالدرافغانستان ،محافظت
شود.
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از ۱جنوریالی ۳۱دسامبر،۲۰۱۹یوناما ۷۰موردی
راثبتکردهکهدسترسیبهآموزشرامتأثرساختهاست.
اینمواردشاملحمالتعمدییااتفاقیباالیمکاتب،قتل،
مجروحیتواختطافپرسونلمعارفونیزتهدیداتعلیه
اماکنوکارمندانمعارفمیشود.درجریانرویدادهای
که معارف را متأثر ساخت ،در مجموع چهار پرسونل
معارفکشتهشدوچهارتندیگرمجروحگردید؛همچنان
 ۹متعلمکشتهو ۲۹تندیگرمجروحشدند.بهتعداد۵۲
کارمندمعارفاختطافشدند.اکثررویدادهایکهسکتور
معارفرامتأثرساخت،درحوزههایشرقیومرکزی
( ۱۸رویداددرهرحوزه)بهوقوعپیوستکهبهتعقیب
آن حوزه شمالشرقی با  ۱۲رویداد قرار دارد .این آمار
کاهشقابلمالحظه ی رادرمقایسهباسال ۲۰۱۸نشان
می دهد که طی آن یوناما  ۱۹۲مورد را ثبت کرد که
سکتورمعارفرامتأثرساختهوشامل۹۲موردخشونت
هایمرتبطبهانتخاباتمیشودکهباالیمکاتبیکهبه
عنوانمراکزرایدهیاستفادهشدند،صورتگرفت.
یوناما از آمار بلند حمالت طالبان در طول سال نگران
است .حمالتمتذکره اطفالواماکنوکارمندانمعارف
راشدیداًمتأثرساختهاست.درجریانسال،۲۰۱۹یوناما
تخریب۲۴مکتبراکهدرنتیجهعملیاتهایطالبانبه
وقوع پیوست،ثبتکردهاست.بطورمثال،بهتاریخ۱
جوالی  ،۲۰۱۹طالبان حمله پیچیده ی را باالی بخش
لوژستیک وانجنیریوزارت دفاع در شهرکابلاجراء
کردند.پسازانفجارموادمنفجرهجاسازیشدهدرواسطه
نقلیه در دروازه ورودی ساختمان که تاثیر زیادی روی
منازل،دکاکینومکاتبدرآنحوالیداشت،حملهکنندگان
باپایپیاده واردساختمانشدهوآتشگشودند.دوحمله
کنندهکهلباسملکیبرتنداشتندوباسالحکالشینکوف
مسلحبودند،درمنزلفوقانیساختمانهمجوارکهمنزل
تحتانیآنمکتبخصوصیبودوتقریباً۳۰۰دانشآموز
درصنوفشانمصروفدرسبودند،موضعگرفت.در
جریان این عملیات ،یک پسر و شش مرد ملکی همراه با
چهار حمله کننده کشته  و  ۱۴۴فر د ملکی ( ۲۱پسر۷ ،
دختر ۱۰۱ ،مرد و  ۱۵زن)مجروح شدند .درمجموع،
–صنوفدرسی
ششمکتبازاثرانفجاراولیمتأثرشد 
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آسیبدیدندومواددرسینیزازبینرفتند.اگراینانفجار
تانکتیلراکهدرنزدیکیآنساختمانقرارداشتآسیب
می رساند ،میزان تخریب ممکن بیشتر می شد .طالبان
مسئولیتاینحملهرابهعهدهگرفتند55.
عناصرمخالفدولتنیزتأسیساتوکارمندانمعارفرا
عمدا ً و مستقیما ً مورد هدف قرار دادند .یوناما ۲۹
ی 56راثبتکرده کهدرآنعناصرمخالفدولت
رویداد 
مکاتبیاکارمندانمعارفراعمداًموردحملهقراردادند
که این موارد شامل به آتش کشیدن مکاتب ،اختطاف
معلمین،مسدودکردنتأسیساتآموزشی بهشکلجبری،
وحمالتمستقیمباالیشاگردانوکارمندانمعارفمی
شود5۷.بطورمثال،درجنوری۲۰۱۹دروالیتپروان،
طالبان۴۹معلمرادرپاسخبهتصمیمدولتمبنیبرتغییر
سیستم پرداخت معاشات معلمین ،اختطاف کردند .این
معلمیندوروزبعداز طریقوساطتبزرگانمحلرها
شدند.اینرویدادبهتعقیبرویکردیکهدرسال۲۰۱۸
ایجادشد–حمالتوتهدیداتتوسطعناصرمخالفدولت
باالیتأسیساتوکارمندانمعارفدرپاسخبهیکسلسله
اقداماتدولت– بهوقوعپیوست.ازجنوریالیاپریل
 ،۲۰۱۹یوناما حمالت و تهدیدات عمدی باالی مکاتب
دخترانبه ویژه در والیتفراهرا نیزثبتکردهاست.
یوناما مالحظه نموده که حتا هنگامی که حمالت باالی
معارفمشخصا ًدخترانومکاتبدخترانهراهدفنمی
گیرد،آنهاازاثرخشونتهابهگونهنامتوازنمتأثرمی
شوندزیراوالدینشانمعموالًنسبتبهپسرانتمایلکمتر
دارندکهدخترانشانرابهمکتببفرستند.
درسال،۲۰۱۹یوناما ۱۱رویدادی 5۸راتثبیتکردکه
نیروهایطرفداردولتبهشمول نیروهای ریاستامنیت
ملی،پولیسملیافغانستان،ونیروهاینظامیبینالمللی
باعثتخریبتأسیساتمعارفشدند.بطورمثال،بهتاریخ
 ۳۰جوالی ۲۰۱۹درولسوالیشیرزادوالیتننگرهار،
قطعه۰۲ریاستامنیتملیکهموردحمایتهوائیقرار
داشت،عملیاتتالشیشبانهرادرپاسخبهحملهمخالفین
رویدستگرفت.درجریاناینعملیات،نیروهایقطعه
 ۰۲امنیت ملی یک باب مکتب لیسه را تالشی کردند،
چشماندومحافظآنمکتبرابستهوآنهاراباخودبردند،
وبعدا ً آنانرارهاکردند.نیروهایطرفداردولتچهار
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حملههوائیراباالیمکاتباجراءکردندوباعثتخریب
 ۱۲صنف درسی ،دفاتر اداری ،الماری کتاب ،حویلی،
دیوارهایاحاطه،تشنابها،چاهآب،دروازهورودیو
سایراسبابواشجارشدند.اینمکتبخدماتآموزشیرا
برای۱۳۳۷دانشآموزبهشمول۳۲۵دانشآموزدختر
فراهممیسازد.
یوناما۲۱رویدادآسیببهمکاتبراکهناشیازخشونت
هایمرتبطبهانتخاباتدرروزانتخاباتریاستجمهوری
بود،ثبتکرد؛اینخشونتهاعمدتا ًبرخاستهازاستفاده
سالح های غیرمستقیم توسط عناصر مخالف دولت بود.
دولتدرروزانتخاباتصنوفدرسیتماممکاتبدولتی
رالغوکردکهاین کارخطراحتمالیآسیببهاطفالرا
کهازحمالتمستقیمباالیمکاتبیناشیمیشدکهازآنها
بهعنوانمراکزرایدهیاستفادهمیشد،کاهشبخشید.
باآنهم،ساختمانمکاتبازاثرحمالتمستقیموتصادفی
آسیبدیدواینامرباعثکاهشدسترسیاطفالبهمعارف
شدهوباعثایجادفضایناامنینزددانشآموزانشد.

گزارشساالنه۲۰۱۹درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان

درمارچ،۲۰۱۹اطفالمکتب درحالفراگیریتعلیم درفضایبازدرولسوالیدهباالیوالیتننگرهار،درساحهیکهقب ً
اللیسهعالیپپنبودولیپساز
درگیریهایشدیدمیاننیروهایملیامنیتیافغانستانوشاخهخراسانداعشبهمخروبهمبدلشدهاست .عکساز:نورهللاشیرزاده

حقوقبشردوستانهبینالمللیحافظحقدسترسیاطفالبه رویدادهایمرتبطبادرگیریهایمسلحانهباعثشدکه
معارفدروضعیتدرگیریمسلحانهمیباشد 5۹.یوناما عرضهخدماتصحیتقریبا ًبرای ۲۴۰۰۰ساعتضایع
ازتمامطرفهایدرگیریمیخواهدتادانشآموزان ،شدهو۴۱۰۰۰وعدهمالقاتصحیازدستبرود6۰.
معلمین و مکاتب را به عنوان افراد و تأسیسات ملکی
درسال،۲۰۱۹یوناما۷۵رویدادیراثبتکردکهخدمات
محافظت نمایند و از استفاده تأسیسات آموزشی برای
صحیرامتاثرساخت،اینرویدادهاشاملحمالتمستقیم
مقاصدنظامیخوددارینمایند.یونامابهدولتافغانستان
یا تهدید به حمالت باالی تاسیسات و پرسونل صحی و
یادآور می شود که به اساس نورم های حقوق بشر بین
آسیب تصادفی به تاسیسات صحی می شود .این آمار
المللیمکلفیتداردتاازحقدسترسیاطفالبهمعارف
افزایشرادرمقایسهباسال۲۰۱۸نشانمیدهدکهطی
اطمینانحاصلنمایدونیروهایملیامنیتیافغانستانرا
آن یوناما  ۶۵چنین رویداد را به ثبت رسانیده بود .در
ترغیب می کند تا اعالمیه مکاتب مصئون را مراعات
مجموع ۱۳،کارمندصحیکشته ۳۴ ،تندیگرمجروح
نمایند.
و ۳۵کارمندصحیاختطافگردیدند.یوناما ۵۷رویداد

رابهعناصرمخالفدولت۵۳،رویدادرابهطالبان،دو
رویداد را به شاخه خراسان داعش و دو درصد را به
د .تاثیرات درگیری مسلحانه باالی خدمات صحی
عناصرنامعلوممخالفدولتنسبتدادهاست.یوناما۱۷
درگیریهاکماکانباعثمحرومیتافرادازدسترسیبه
رویداد را به نیروهای طرفدار دولت 6۱و یک مورد را
خدماتابتداییصحیشد.ازجنوریالینوامبر،۲۰۱۹
مشترکاًبهنیروهایطرفداردولتوعناصرمخالفدولت
مسدود شدن اجباری و تخریب تاسیسات صحی از اثر
نسبتدادهاست.
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یوناماازافزایشحمالتوفعالیتهایطالبانبرایهدف
گیریتاسیساتوکارمندانمحافظتشدهصحیبهشمول
اختطاف واکسیناتوران ،ضبط آمبوالنس ها ،چپاول و
مسدودساختناجباریکلینیکهانگرانمیباشد.درسال
،۲۰۱۹یوناما ۵۳چنینرویدادراثبتکرده درحالیکه
درسال ۲۰۱۸اینآماربه ۳۱موردمیرسیدکه۱۹
موردآندرحوزهشرقیاتفاقافتادهبود.بطورمثال،به
تاریخ  ۱۲نوامبر در ولسوالی شیرزاد والیت ننگرهار،
طالبانیککلینیکرابهرویباشندگانمحلپسازآن
بستند که در جریان درگیری با نیروهای ملی امنیتی
افغانستانوشاخهخراسانداعشمتقبلتلفاتسنگینشدند
و بهمراقبتصحینیازپیداکردند.بهتاریخ ۲۸اکتوبر
درولسوالیآقچهوالیتجوزجان،جنگجویانطالبباالی
شفاخانهولسوالیحملهوآنرااشغالکردندومتعاقبا ًاز
آنبهمقصدنظامیتاهنگامیاستفادهکردندکهنیروهای
ملیامنیتیافغانستاندوبارهآنشفاخانهرابهکنترولخود
در آوردند .این حمله باعث کشته شدن دو فرد ملکی و
مجروحیتدوتندیگرازاثرشلیکسالحسبکگردید.
ساختمانشفاخانهاندکیآسیبدید.
تاسیساتصحیازاثرخشونتهایمرتبطباانتخاباتدر
جریان انتخابات ریاست جمهوری نیز متاثر شد هر چند
میزاناینخساراتدرمقایسهبامکاتبنهایتاندکبود.
بعضیازمراکزرایدهیدرکلینیکهایصحیایجاد
شدهبودکهاینتاسیساترادرمعرضخطرحمالتقرار
میداد.درجریانانتخاباتریاستجمهوری،یوناماسه
رویدادیراثبتکردکهتاسیساتصحیرامتاثرساخت.

اطاقبهاطاقراانجامدادند.نیروهایامنیتملیدومرد
– یکمحافظویککارمندالبراتوار– راازساختمان
بیرونکشیدندودیگرانراهشداردادندکهداخلساختمان
باقیبمانند.بعدازدهالیپانزدهدقیقه،صدایشلیکشنیده
شدهواجسادکارمندالبراتوارومحافظتقریبا ً در۲۰۰
متریکلینیکدرحالیپیداشدکهگلولهبهسرهردوی
شاناصابتکردهبود.یونامادرمجموعمرگسهتنرا
تثبیتکرد.طوریکهگفتهمیشود،طالبانبهتاریخ۱۳
جوالیودرواکنشبهاینرویداد۴۲،کلینیکرادرسه
محل مختلف تحت کنترول شان در والیت میدان وردک
تقریباًبراییکهفتهبستند.
مشخصاًمایهنگرانیایناستکهطالباندراپریل۲۰۱۹
اعالمیهایراصادروطیآنفعالیتهایسازمانجهانی
صحتراممنوعاعالننمودهوادعاکردندکهکارمندان
[اینسازمان]درجریانکمپاینواکسیناسیون"فعالیتهای
مشکوک"راانجاممیدهند6۲.آنهاممنوعیتباالیفعالیت
هایواکسینپولیورادر هفتهاخیرماهسپتامبربهگونه
مشروطبرطرفکردند .مشخصاً،تطبیقواکسینپساز
آنزمانصرفدرمراکزصحیاجازهدادهشدهاستو
ممنوعیتباالیکمپاینواکسیناسیونخانهبهخانهتاهنوز
پابرجاست.الی ۳۱دسامبر،افغانستان ۲۸قضیهمثبت
پولیوراگزارشدادکه۲۳موردآندرمناطقیگزارش
شدهکهواکسیناتوراندرامردسترسیبهاطفالبامشکل
مواجه بودند .به دلیل وضع ممنوعیت ،فعالیت های
واکسیناسیون در ربع  دوم  ۲۰۱۹به گونه محدود تطبیق
شد.پسازرفعممنوعیتدرماهسپتامبر،چهارکمپاین
واکسیناسیونتطبیقگردید،باآنهم،واکسیناسیونبیروناز
مراکزصحیصرفدرمحالتغیرقابلدسترسقابل
تطبیق بود .برعالوه ،فعالیت های تکمیلی واکسیناسیون
مانندجلوگیریدرمحالتغیرقابلدسترسباتیمهای
انتقالی دایمی ،تقویت ایمن سازی ،تطبیق واکسیناسیون
توسطتیمهایصحیسیار،استفادهازسایرفرصتها
مانندکمپاینهایسرخکانبرایواکسینپولیودرمناطق
غیرقابلدسترستطبیقمیشوند.

یوناما تعدادی از رویداد های را ثبت کرد که نیروهای
طرفداردولت ،بهشمولنیروهایخاصریاستامنیت
ملیعملیاتهایتالشیرادرداخلتاسیساتصحیبه
راهانداختندکهعرضهخدماتصحیرااخاللکردهو
منجربهتلفاتافرادملکیشد.بطورمثال،درشب۸/۹
جوالی در ولسوالی دایمیرداد والیت میدان وردک،
نیروهایخاصامنیتملیعملیاتیراباالیکلینیکصحی
کهتوسطکمیتهسویدنبرایافغانستانتمویلمیشد،اجرا
کردند.ایننیروهایکمردمحافظرادربیرونساختمان به اساس قانون بشردوستانه بین المللی ،افراد بیمار و
بهضربگلولهازبینبردندوداخلساختمانشدهوتالشی مجروحبایدتداویومراقبتهایراکهنظربهحالتشان
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مردان

تلفات افراد ملکی ناشی از مواد
انفجاری باقی مانده از جنگ

زنان
مجموع کشته شدگان
و مجروحین

اطفال

نیازدارند،دریافتنمایندوطرفهایدرگیریمکلفیت
دارندتاهرنوعاقداماتممکنرابهمنظورمحافظتآنها
در برابر بدرفتاری روی دست گیرند .افزون بر این،
تاسیسات و پرسونل صحی (به شمول وسایط ،مانند
آمبوالنس)کهمشخصا ً درمعالجهافرادبیمارومجروح
دخیل هستند ،از هر نوعحمله باید مصئون باشند 6۳.بر
مبنایقانونبینالمللیحقوقبشر،مردمدرافغانستاننیز
دارای حق دسترسی به خدمات فزیکی و روانی دارای
بلندترین معیار های ممکن هستند که باید در جریان
درگیریمسلحانهنیزعرضهگردد64.

اطفالکماکانبهگونهنامتناسبتوسطموادانفجاری
باقیماندهازدورانجنگمتضررشدندکهبیانگریکیاز
عواملعمدهمعلولیتاطفالمیباشد.درسال،۲۰۱۹
اطفالبا۴۰۳موردتلفاتملکی(۱۱۳کشتهو۲۹۰
مجروح)کهشامل۳۶۰پسرمیشود،تقریباً۷۸درصد
کلتلفاتملکیناشیازموادانفجاریباقیماندهازجنگ
راتشکیلدادند.اطفالیکهازبرخوردباموادانفجاری
باقیماندهازجنگجانبهسالمتبردند،تاثیراتمخرب
ودوامدارآنرویزندگیایناطفالموجودمیباشد
زیراآنهایکیازاعضاءیابینائیخودراازدستداده
اندویامجروحیتجدییاصدمهروحیدیدهاند.

همهسالهصدهافردملکیدرافغانستانازاثربقایایمواد
انفجاریازدورانجنگهایاخیروسابقآسیبمیبینند.
تعدادزیادیازاینتلفاتازطریقماینپاکیموثر،قابل
پیشگیری هستند .از  ۱جنوری الی  ۳۱دسامبر ،۲۰۱۹
یوناما ۵۲۰موردتلفاتافرادملکی( ۱۴۹کشتهو۳۷۱
مجروح)ناشیازموادانفجاریباقیماندهازدورانجنگ
راثبتکردکهششدرصدافزایش رادرمقایسهباسال
۲۰۱۸نشانمیدهدوبرعکسروندنزولیمیباشدکه
دردوسالگذشتهجریانداشت65.

یوناما قضایای متعددی را ثبت کرد که طی آن اطفال
هنگامیآسیبدیدندکهباموادانفجاریباقیماندهازدوران
جنگبازیمیکردندیاتالشداشتنداینموادرابهعنوان
آهنپارههایکهنهجمعآورینمایند.بطورمثال،بهتاریخ
 ۱۷دسامبر ،یک مرمی راکت ( )RPG7در شهر کندز
هنگامیمنفجرشدکهاطفالباآندرامتدادجادهعمومی
بازیمیکردند.درنتیجهآن،هشتطفل(یکدخترو
هفت پسر) مجروح شدند .قریهای که در آن این رویداد
اتفاقافتاد،تحتکنترولطالبانقرارداشت.یوناماروی
آگاهی اطفال از خطرات ماین و بلند بردن سطح آگاهی

هـ .مواد انفجاری باقی مانده از جنگ
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شاندرموردخطراتموادانفجاریباقیماندهازدوران کنوانسیونرارعایتنمودهوازدسترسیماینپاکاندر
مناطقتحتکنترولشاناطمینانحاصلنمایند.
جنگتاکیدمیورزد.
تقریباًدوسومتلفاتملکیناشیازموادانفجاریباقیمانده 
ازدورانجنگدر سال ۲۰۱۹بهطرفهایدرگیری
های اخیر نسبت داده شد و بیشترین تعداد تلفات ملکی
مشترکاًبهنیروهایطرفداردولتوعناصرمخالفدولت
منسوبگردید.یونامایکباردیگررویخطراتاحتمالی
بلندی تاکید ورزد که خانواده های بیجا شده که در حال
برگشتبهمناطقشانهستندکهقبالً شاهددرگیریهای
شدید بود ،در معرض آنقرار دارند .قتل و مجروحیت
افرادملکیناشیازموادمنفجرناشدهادامهخواهدداشت
مگر اینکه اقدامات ملموس در راستای ارزیابی ،نشانی
کردنوپاکسازیاینگونهمواددرساحاتمتاثرازجنگ
رویدستگرفتهشود.
طرف های درگیری مکلفیت دارند که مواد انفجاری
باقیمانده از دوران جنگ را نشانی ،پاکسازی ،انتقال یا
تخریبنمایندوهرنوعاقداماتپیشگیرانهممکنرابه
منظورمحافظتافرادملکیدربرابرخطراتوتاثیرات
آنرویدستگیرند.تالشهایکنونیبهمنظورآگاهی
دهیدرموردخطراتماینبرایمحافظتمردمضروری
می باشد .یوناما از اقدامات دوامدار دولت در راستای
اجرایتعهداتخویشدرموردموادانفجاریباقیماندهاز
دورانجنگ برمبنایپروتوکول ۵کنوانسیونممنوعیت
استفادهازبرخیازسالحهایمتعارفکهدر۹فبروری
۲۰۱۸نافذشد،استقبالمیکند.ریاستانسجامماینپاکی
تالش هایی را در داخل دولت به منظور تهیه مسوده
"میکانیزم تطبیق پروتوکول  "۵روی دست گرفت .در
زمان تهیه این گزارش ،این مسوده توسط نیروهای ملی
امنیتیافغانستانتائیدوتحتبررسیشورایامنیتملی
قرارداشت.یونامایادآورمیشودکهنیروهاینظامیبین
المللیمکلفیتدارندتادرراستایحصولاطمینانازاینکه
دولت مکلفیت های پروتوکول  ۵را رعایت می کند،
مساعدت نمایند .یوناما همچنان جامعه جهانی را ترغیب
میکندتابهارائهمساعدتهاتاحدممکنادامهدهند.
برعالوه ،یوناما از طالبان می خواهد که مفاد این
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 .۳عناصر مخالف دولت
الف .نظر اجمالی

دسامبر،۲۰۱۹یوناما ۶۴۴۷موردتلفاتملکی(۱۶۶۸
کشتهو ۴۷۷۹مجروح)توسطعناصرمخالفدولترا
ثبتنمودکهنشاندهندهیهشتدرصدکاهشدرتلفات
ملکیدرمقایسهباسال۲۰۱۸میباشد66.کاهشدرتلفات
افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری به شمول حمالت
پیچیده و همچنان درگیری های زمینی تا اندازهای تحت
تاثیرافزایشدرتلفاتافرادملکیبرخاستهازموادمنفجره
تعبیهشدهییغیرانتحاریقرارگرفت.

عناصرمخالفدولتکماکانباعثبیشترین– تقریبا ًدو
سوم–تلفاتملکیدرسال۲۰۱۹درافغانستانشدندکه
اینتلفاتناشیازادامهیآسیببهمردمازاثراستفاده
نامتناسبموادمنفجرهتعبیهشدهمعموالًدرمراکزمزدحم
شهرها و ادامهی هدف گیری عمدی افراد ملکی در
مغایرت با قانون بشردوستانهای بین المللی می باشد.
خشونتهایعناصرمخالفدولتکمککردتامردمبه
ویژه در جریان ربع سوم سال هنگامی که خشونت ها
مشخصاًتوسططالبانبهاوجخودرسید،بهگونهفزایندهای
احساسناامنیوسردرگمینمایند.از۱جنوریالی۳۱

روندنزولیتلفاتملکیدرجریانسالشاهدنوساناتدر
منازعاتبود.درجریاننیمهنخستسال،۲۰۱۹تلفات
ملکی توسط عناصر مخالف دولت خیلی کمتر از [نیمه
نخست]سال ۲۰۱۸بودولیهنگامیکهگفتگوهامیان
طالبانوایاالتمتحده

درربعسومسالبهپیشرفت،خشونتهادرمیدانجنگ
افزایشیافت6۷.تقریباًنیمیازتلفاتملکیتوسطعناصر
مخالفدولتدرجریانربعسومسالبهوقوعپیوست.
این[ربعسوم]کامالً باربعاول،دوموچهارمسالکه

یوناماکاهشقابلمالحظهایرادرتلفاتملکیمنسوببه
عناصرمخالفدولتثبتکرد،متفاوتبود.درجریان
ربعسوم،۲۰۱۹یونامابیشترینآمار تلفاتملکیرااز
زمانیکهثبتسیستماتیکتلفاتملکیراآغازکرد،ثبت

تلفات ملکی توسط عناصر مخالف دولت به اساس ربعوار در سال ۲۰۱۹

مجروحین

کشته شدگان
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نمودهاست.اینافزایشسریعدرخشونتهاعمدتاًناشی انتحاریبدونتفکیکدرمحالتمزدحمملکیوهمچنان
طباانتخاباتمیباشد.
ازافزایشفعالیتهایطالبانبهشمولافزایشدرحمالت خشونتهایمرتب 

تلفاتملکیناشیازرویدادهاییکهطالبانمسئولیتآنرابهعهدهگرفتن د










۲۰۴(۱۷۱۲کشتهو۱۵۰۸مجروح)

تلفاتملکیناشیازرویدادهایمنسوببهطالبانکهمسئولیتآنرابه عهدهنگرفتند
۱۰۹۷(۳۱۹۲کشتهو۲۰۹۵مجروح)
تلفاتملکیناشیازرویدادهاییکهشاخهخراسانداعشمسئولیتآن رابهعهدهگرفتن د
۱۸۱( ۷۸۸کشتهو۶۰۷مجروح)





تلفاتملکیناشیازرویدادهایمنسوببهشاخهخراسانداعشکهمسئولیتآنرابهعهدهنگرفتند 
۱۲۸( ۴۳۵کشتهو۳۰۷مجروح)






تلفاتملکیمنسوببهعناصرمخالفدولتکهمسئولیتآنبهعهده گرفتهنشدهونسبتدادنآنبههیچیکاز
۵۸(۳۲۰کشتهو۲۶۲مجروح)


گروهمشخصممکننبود.
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درسال،۲۰۱۹یوناما ۷۶درصدتلفاتملکیتوسطعناصرمخالفدولترابهطالبان ۱۹،درصدرابهشاخه
خراسانداعشوپنجدرصدرابهعناصرنامعلوممخالفدولتنسبتداد6۸.
یوناماکماکانآماربلندتلفاتملکیناشیازحمالتبدونتفکیکراکهتوسطعناصرمخالفدولتبااستفادهاز
تاکتیکهایمختلفبهوقوعمیپیوندد،ثبتمیکند.اینتاکتیکهاشاملحمالتانتحاریوانفجارموادمنفجره
جاسازیشدهدروسایطنقلیهبزرگدرنزدیکیتاسیساتملکی،استفادهازسالحهایغیرمستقیمدرمحالتمزدحم
کهاکثرا ًتاثیراتبدوننامتوازندارد،وادامهیاستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهکهتوسطقربانیفعالمیشودو
مانندماینهایزمینیعملمیکنند،میشود.
 .۱طالبان
درسال،۲۰۱۹یوناما۴۹۰۴موردتلفاتملکی(۱۳۰۱کشتهو۳۶۰۳مجروح)برخاستهازحمالتطالبانراثبت
کرد.اینآمارمنعکسکننده۲۱درصدافزایشدرتعدادتلفاتملکیمنسوببهطالباندرمقایسهباسال۲۰۱۸می
باشد.اینارقامعمدتا ًدرنتیجهایافزایشچشمگیر( ۱۳۳درصدافزایشدرمقایسهباسال)۲۰۱۸درتلفاتملکی
ناشیازحمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیدهوهمچنانافزایش(۲۱درصد)درتلفاتملکیازاثرحمالتغیر
انتحاری
بااستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهمیباشدکهبیشترازکاهشدرتلفاتملکیناشیازدرگیریهایزمینی(۱۹
درصد)میباشد.یوناما۴۷درصدمجموعتلفاتملکیناشیازدرگیریهایمسلحانهدرسال۲۰۱۹رابهطالبان
نسبتداد.اینآمار۱۰درصدافزایشرادرمقایسهباسال۲۰۱۸کهاینرقم۳۷درصدبود،نشانمیدهد.
اختطاف و قتل کارمندان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان

6۹

بهتاریخ۳سپتامبر،عبدالصمدامیری،سرپرستدفترکمیسیونمستقلحقوقبشردروالیتغوردرولسوالیجلریز
والیتوردکهنگامیربودهشدکهتوسطبسازکابلبهسویوالیتغوردرحالسفربود.کمیسیونحقوقبشردر
هماهنگیباخانوادهآقایامیریدرحالیباطالباندرموردرهائیموصوفمذاکرهمیکردندکهدر۵سپتامبراخبار
تلفات ملکی توسط عناصر مخالف دولت ۲۰۱۹ – ۲۰۱۴

طالبان
مجموع عناصر محالف دولت
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حاکیازآنشدکهآقایامیربهضربگلولهبهقتلرسیدهاست.بهاساسمعلوماتیوناما،آقایامیریچهارمرتبه
ازناحیهپشتموردهدفگلولهقرارگرفتهبود.کمیسیونحفاظتازافرادملکیطالباندرمورداینرویدادتحقیقات
کردندکهنتیجهیآنالیزمانتهیهاینگزارشدردسترسمردمقرارنگرفت.
ایننخستینبارنیستکهیکعضوکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانموردهدفقرارمیگیرد.بهتاریخ۲۶
اکتوبر  ۲۰۱۵درشهرجاللآبادوالیتننگرهار،موادمنفجرهتعبیهشدهنوعکنترولازراهدورکهدرکنارجاده
جاسازیشدهبود،دربرابرواسطهنقلیهکارکنانکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانمنفجرشدکهباعثکشتهشدن
دوکارمندومجروحیتششتندیگرگردید.هیچیکازطرفهایدرگیریهیچگاهمسئولیتاینحملهرابهعهده
نگرفت۷۰.
یوناماقتلعمدیآقایامیریرانکوهشکردهویکباردیگرشدیداًاذعانمیداردکهقتلعمدیافرادملکیکهدر
درگیریهامستقیماًسهمندارند،بهاساسقانونبشردوستانهبینالمللیممنوعبودهوممکنجرمجنگیمحسوبگردد.
برعالوه،کارکنانکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانبهعنوانکارمنداننهادحقوقبشرداخلیکهدرمطابقتبا
اصولپاریسفعالیتمیکنند،مدافعینحقوقبشرشمردهمیشوند۷۱.ازاینجهت،اعدامصحرائیآقایامیرییک
عملشنیعمحسوبمیگردد.
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دراواخرآگستواوایلسپتامبر،طالبانحمالتشدیدرا اطالعاتونظریاتبهگونهایشفاهییاکتبییاازطریق
باالیمرکزسهوالیت–شهرهایکندز،پلخمریوفراه هرنوعرسانهحفظمیکند.
–انجامدادندکههمزمانباپیشرفتدرگفتگوهاباایاالت
عالوهبرتهدیداتدربرابررسانهها،طالبانفشارهاو
متحدهبود.حملهباالیکندزبیشترینتاثیررارویافراد
تهدیدات باالی شرکت های مخابراتی را در طول سال
ملکیداشتکهباعث۹۹موردتلفاتملکی(۲۰کشتهو
۲۰۱۹افزایشدادندتااینشرکتهابهخواستآنهاعمل
 ۷۹مجروح) در طول درگیری از  ۳۱آگست الی ۱۱
نمایند؛ این تهدیدات شامل قطع شبکه های مخابراتی در
سپتامبر شد که  ۵۵مورد تلفات ملکی ( ۱۳کشته و ۴۲
جریانشبباغیرفعالساختناکثرشبکههایمخابراتی
مجروح)بهطالبانو۴۴موردتلفاتملکی(هفتکشتهو
به ویژه در زمان انتخابات ریاست جمهوری می گردد.
۳۷مجروح)بهنیروهایملیامنیتیافغانستاننسبتداده
طالبانعمدا ً افرادوتاسیساتمربوطبهشبکهمخابراتی
شدکهاکثراینتلفاتبرخاستهازدرگیریهایزمینیبود.
سالمراکهتصدیدولتیبودهوبرخالفسایرشبکهها،
حمالت و تهدیدات باالی رسانه ها و مخابرات
اکثراًخواستهایطالبانراردمیکند،موردهدفقرار
۷5
دادند .
تهدیداتوحمالتطالبانباالیرسانههادرطولسالمایه
بهتاریخ ۲۶آگست،طالباناعالمیهایرانشرکردندکه
نگرانی یوناما می باشد که این حمالت و تهدیدات تاثیر
درآنشرکتمذکوروتاسیساتآنراهدفنظامیخوانده
وحشتناکیرویآزادیمطبوعاتوآزادیبیاندرمجموع
واظهارنمودندکهکارمنداناینشرکتمنحیثکارکنان
داشتهاست.به تاریخ  ۲۵جون،کمیسیوننظامیطالبان "یکارگاناستخباراتی"محسوبگردیدهواعالمکردندکه
اعالمیهایراصادر
کردندکهدرآننهادهایرسانهییدر بادارندگانسیمکارتسالمبرخوردقانونیصورتخواهد
۷۲
افغانستانراتهدیدبهحملهکردن د کهاینموضوعمورد گرفت ۷6.از  ۲۳جوالی الی ختم  ،۲۰۱۹یوناما هفت
۷۳
نکوهش یوناما و جامعه جهانی قرار گرفت .در سال رویدادیراثبتکردکه طالبانکارمندانوجایدادهای
،۲۰۱۹اختطافیکخبرنگارتوسططالبانومجروحیت شرکتسالموهمچنانکاربراناینشرکتراموردهدف
یکخبرنگاردیگرتوسطانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهبه قرار دادند .به تاریخ  ۲۵سپتامبر در ولسوالی چپرهار
طالباننسبتدادهشد۷4.
والیتننگرهار،جنگجویانطالبواردیکیازساختمان
یوناماتاکیدمیکندکهقانونبشردوستانهبینالمللیحمالت هایبرج(تاور)شرکتمخابراتیسالمشدند.آنهامحافظ
باالیافرادملکیواعمالخشونتآمیزیاتهدیدبهآنبه آنجارالتوکوبکردهوبستندودوموادمنفجرهتعبیه
هدفگسترشهراسمیانافرادملکیراکهشاملکارمندان شدهرادرداخلآنتاورجابجاکردند.پولیسملیافغانستان
مداخلهکردهومحافظتاوررانجاتدادندوموادمنفجره
رسانههامیشود،صراحتاًممنوعقراردادهاست.افزون
راقبلازانفجارخنثینمودند.بهتاریخ۲۸سپتامبر،طالبان
براین ،قانون حقوق بشر جهانی حق زندگی کردن ،حق
در روز رای دهی و یک روز بعد آن حداقل  ۲۵تاور
آزادیوامنیتخبرنگارانرامحفوظنگهداشتهوهمچنان
مخابراتیرادرولسوالیهایمختلفوالیتکندزتخریب
کارشانرابرمبنایآزادیبرایجستجو،کسبوپخش کردند.

"روز سه شنبه حوالی ساعت  ۱۰:۳۰قبل از ظهر بود و آن روز  ۶۳تن دانشجو در صنف حضور داشتند .من در حال
تشریح درس و نوشتن به روی تخته بودم که ناگهان انفجاری قوی در کنج صنف به وقوع پیوست .فشار انفجار مرا
به سوی قطاری از چوکی ها در صنف برد و پایم مجروح شد .من به هوش بودم و توانستم خود را به دروازه صنف
برسانم ولی هنگامی که آنجا رسیدم ،نتوانستم که بیشتر قدم بردارم .کسی مرا کمک کرد تا به حویلی ساختمان در طبقه
هم کف بروم .مرا به شفاخانه غزنی منتقل کردند و در مسیر راه از اثر ضایع کردن مقدار زیاد خون ،از هوش رفتم.
داکتران برایم گفتند که نزدیک بود از بین بروم".
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-یکتنازدانشجویانذکورکهبا۲۰دانشجویزنوششدانشجویذکورتوسطموادمنفجرهتعبیهشدهدرداخلصنفدرسیدردانشگاهغزنیبهتاریخ ۸اکتوبر ۲۰۱۹مجروحشد؛شاخهخراسانداعشمسئولیتاینحمله
رابهعهدهگرفتهوانگیزهآنرااختالفاتمذهبیعنوانکردند.
 .۲شاخه خراسان دولت اسالمی عراق و شام (شاخه
خراسان داعش)

تلفات ملکی در سال  ۲۰۱۹را تشکیل می داد که نشان
دهندهایهشتدرصدکاهشنسبتبهسال۲۰۱۸میباشد.

شاخهخراسانداعشبهفعالیتهایخوددرحوزهشرقی
افغانستان در والیت های ننگرهار و کنر ادامه دادند و
مناطقمحدودیراتحتکنترولخودداشتند.یوناماتلفات
ملکیناشیازحمالتشاخهخراسانداعشدروالیتهای
کابل،۷۷غزنی،هرات،لغمانوخوسترانیزثبتکرد.
باآنهم،آنهاتوانائیاندکرادراجرایحمالتبزرگدر
سال۲۰۱۹نشاندادندواینامردرکاهشمجموعیتلفات
ملکیمنسوببهآنهادرمقایسهباسال ۲۰۱۸کهیوناما
بلندترینآمارراثبتکردهبود،نقشداشت۷۸.

درطولماهنوامبر،صدهاجنگجویشاخهخراسانداعش
بهنیروهایافغانتسلیمشدندکهاینروندازولسوالیاچین
والیتننگرهارآغازشدو[اینگروه]نتوانستنددربرابر
فشارهایبرخاستهازجنگبانیروهایملیامنیتیافغان،
حمالتهوائینیروهاینظامیبینالمللیوتااندازهایدر
مقابلدرگیری زمینیباطالبانمقاومتنمایند.بهتاریخ
 ۱۹نوامبر ،رئیس جمهور غنی ادعا کرد که نیروهای
امنیتیشاخهخراسانداعشرادرافغانستان"نابود"کرده
است ۸۱.بهتاریخ ۴دسامبر،زلمیخلیلزاد،نمایندهویژه
ایاالتمتحدهدرتویترنوشتکه"عملیاتهایموثرتوسط
نیروهای امریکایی ائتالف و نیروهای امنیتی افغان و
همچنانطالبانباعثازدسترفتنمناطقتحتکنترولو
ازبینرفتنجنگجویانشاخهخراسانداعششدهاست۸۲" .
بهاساسمدارک،میزانفشارطالبانباالیشاخهخراسان
داعشمختلفبودهوبهگونهایچشمگیرکمترازفشار
عملیاتهاینیروهاینظامیبینالمللیونیروهایملی
امنیتیافغانستانمیباشد.

از ۱جنوریالی ۳۱دسامبر،۲۰۱۹یوناما ۱۵۷رویداد
راکهمنجربه ۱۲۲۳موردتلفاتملکی( ۳۰۹کشتهو
 ۹۱۴مجروح)شد،بهشاخهخراسانداعشنسبتدادکه
بیانگر ۴۴درصدکاهشنسبتبهسال ۲۰۱۸میباشد.
این[تقلیل]عمدتاًبرخاستهازکاهشدرحمالتانتحاریبه
شمولحمالتپیچیدهوحمالتیکهافرادملکیومناطق
مزدحمملکیموردهدفقرارمیگرفت،میباشد.این
گونه حمالت  ۳۷درصد کل تلفات ملکی منسوب به این
گروهدرسال۲۰۱۹راتشکیلمیدهددرحالیکهاینرقم
در سال ۲۰۱۸به ۸۷درصدمیرسید.باوجودآن،این
کاهش قسما ً تحت تاثیر افزایش چشمگیر در تلفات ملکی
ناشی از حمالت غیرانتحاری با استفاده از مواد منفجره
تعبیهشده ( ۱۸۳درصدافزایش)وهمچناندرگیریهای
زمینی ( ۷۴۲درصد افزایش) منسوب به این گروهقرار
گرفتکهنشاندهندهتغییردرتاکتیکهایآنهامیباشد۷۹.
رویدادهایامنیتیمنسوببهشاخهخراسانداعشبیانگر
تاکتیکهایمشابهبودهچنانچهمللمتحدافزایشدرمیزان
کشفوانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهوهمچناندرگیری
هایزمینیدروالیتهایکابل،کنروننگرهارراثبت
کرد۸۰.حمالتتوسطشاخهخراسانداعش۱۲درصدکل
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الی اوایل دسامبر  ،۲۰۱۹تقریبا ً  ۱۵۰۰افراد وابسته به
شاخهخراسانداعشدرحوزهشرقتسلیمشدند.درمیان
افراد تسلیم شده ،گفته می شود که حدود نیم از آنها
شهروندان خارجی بودند .دولت افغانستان افرادی را که
مظنون به عضویت با شاخه خراسان داعش بودند ،به
منظورپیگردعدلیتحتتوقیفقراردادند.طبقگزارش
ها،اکثرزنانواطفالوابستهبهشاخهخراسانداعشبه
اقاربشانسپردهشدند.پالیسیدولتدرمورداینگونه
زنانواطفالدارایشهروندیخارجیبهشمولآنانیکه
درافغانستانمتولدشدهاند،واضحنمیباشد.حدود۸۰
خانمو ۱۴۰طفلکهتصورمیشودشهروندانخارجی
باشند،بهتوقیفخانههایکابلانتقالشدندوبهنظرمی
رسدکهدرآنجاالیعودتبهکشورهایشانباقیخواهند
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ماند.هرچندشاخهخراسانداعشتهدیدغیرقابلمالحظه
بهشماررفتهوعقبنشینیچشمگیریدرجنوبوالیت
ننگرهارکردهاست ،اینگروهکامالً ازبیننرفتهودر
گذشته مقاومت قابل مالحظهای از خود نشان داده اند؛
همچنان نگرانیهایوجودداردکهشاخهخراسانداعش
بهکنروکابلتغییرموقعیتدادهاند.
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ب .تاکتیک ها و انواع رویداد های که باعث بیشترین
آسیب به افراد ملکی شدند
 .۱مواد منفجره تعبیه شده (انتحاری و غیر انتحاری)

"هنگامی که ما در حال عبور از مقابل یک تانک تیل بودیم ،ناگهان یک انفجار مهیب رخ داد .همه جا تاریک شد و
بوی خیلی تند دود در همه جا پراگنده شد .من متوجه شدم که سه یا چهار تن از همکاران خانم ما از بین رفته بودند.
مغز سر شان تا اندازهای متالشی شده بود که شناختن شان خیلی مشکل بود .به مجرد مشاهده این صحنه ،من از هوش
رفتم و وقتی به هوش آمدم ،خود را در شفاخانه یافتم .من سه روز در شفاخانه بودم و خدا را شکر می کردم ولی در
مورد این عمل غیر موجهای تروریستان باالی افراد ملکی نیز فکر می کردم .من به اطفال کوچک خود فکر می کنم.
اگر من کشته می شدم ،چه کسی از آنها سرپرستی می کرد؟ چه روزی باالی شان میامد؟ من نمی دانم ،عناصر مخالف
دولت خود را مسلمان می دانند مگر ایشان از کدام طریقه و مذهب اسالمی پیروی می کنند؟ در این رویداد ،من از ناحیه
سر مجروح شدم .در حال حاضر من تحت تداوی قرار دارم .داکتران مشوره دادند که غرض تداوی به خارج از کشور
(پاکستان یا هندوستان) بروم ولی من توانائی مالی آن را ندارم".
-قربانییکانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهدرشهرکابلکهیکبسکارمنداندولتراهدفقرارداد؛دراینرویدادهفتتنکشتهو۳۲تندیگرمجروحشدند.
استفاده از مواد منفجره تعبیه شده توسط عناصر مخالف
دولتدرحمالتانتحاریوغیرانتحاریدرسال۲۰۱۹
دربلندترینسطحآنادامهیافت؛ایندوتاکتیکمشترکاً
بزرگترینعاملتلفاتملکیدراینسالباقیماندچنانچه
باعث ۴۲درصدمجموعتلفاتافرادملکیشد.درسال
 ،۲۰۱۹یوناما  ۴۳۳۶مورد تلفات ملکی ( ۸۸۵کشته و
۳۴۵۱مجروح)ناشیازانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهدر
حمالتانتحاریوغیرانتحاریراثبتکرد۸۳.هرچنداین
آماردرمجموعکاهشششدرصدیرادرمقایسهباسال
۲۰۱۸نشانمیدهد،تلفاتملکیناشیازهردوتاکتیک
موادمنفجرهتعبیهشده[انتحاری وغیرانتحاری]منسوب
بهطالباناززمانیکهیوناماثبتاینرویدادهادریک
سالراآغازکردهاست،بهبلندترینحدرسیدچنانچهکه
باعث  ۳۰۳۸مورد تلفات ملکی ( ۶۰۳کشته و ۲۴۸۰
مجروح)شدکه ۵۸درصدافزایشرادرمقایسهباسال
 ۲۰۱۸نشان می دهد .در مقابل ،شاخه خراسان داعش
باعث ۵۴درصدکمترتلفاتملکیناشیازاستفادهمواد
منفجرهتعبیهشدهدرحمالتانتحاریوغیرانتحاریشد.
هرچند تمامی انواع حمالت مواد منفجره تعبیه شده در
قانون بشردوستانه بین المللی ممنوع قرار داده نشده ،به
نحویکهاینحمالتاجراءمیشونداکثراًقواعدتفکیک،
تناسبوپیشگیریدرجنگرانقضمیکند ۸4.حمالت
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انتحاریاکثراًبهمنظورهدفقراردادنعمدیافکارافراد
ملکیطراحیمیشوندتاتاثیراتمخربرویآنهارابه
حداکثررساندهوباعثبیشترینآسیبوصدمهاجتماعی
بهزیربناهایاساسیگردند.هنگامیکه[اینگونهحمالت]
باالیاهدافنظامیمشروعاستفادهمیشوند،اکثراًدارای
تاثیراتبدونتفکیکبودهکهمنجملهدرنتیجهایموارد
آتیبهوقوعمیپیوندد:استفادهمقدارزیادموادمنفجرهکه
باعثتاثیراتگستردهدرساحهمیشود؛انفجارناخواسته
درساحاتمزدحمملکیکهاکثراًهنگامسروکارداشتنبا
موادتعبیهشدهیا"خانگی"صورتمیگیرد؛وهنگامی
کهحملهکنندگانانتحاریموادمنفجرهراعمداًدربیرون
یانزدیکیمراکزنظامیمنفجرمیکنندکهازاینتاکتیک
بهمنظورشکستنکمربندامنیتیجهتواردشدنبههدف
موردنظرشاننیزاستفادهمینمایند.برعالوه،استفادهاز
موادمنفجرهتعبیهشدهنوعفشاریکهتوسطقربانیفعال
می شود ،ماهیت بدون تفکیک دارد و از این جهت
استفادهایآندرهرزمانغیرقانونمیباشد.
حمالتبدونتفکیکونامتناسببااستفادهازموادمنفجره
تعبیهشدهچهانتحارییاغیرانتحاریباشند ،نقضجدی
قانون بشردوستانهبین المللی بودهوممکنجرایم جنگی
محسوبگردند.یونامایکباردیگراکیدا ًازعناصرمخالف
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دولتمیخواهدکهاستفادهیبدونتفکیکونامتناسباز
موادمنفجرهتعبیهشدهمنجملهدرساحاتمزدحمملکیرا
متوقفسازند،استفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهکهتوسط
قربانیفعالمیگرددوهمچنانعمداًهدفقراردادنافراد
واهدافملکیرافوراًمتوقفنمایند.
حمالت انتحاری
رسال،۲۰۱۹حمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیده
توسط عناصر مخالف دولت باعث  ۲۰۷۸مورد تلفات
در سال  ،۲۰۱۹یوناما  ۱۴۹۹مورد تلفات ملکی (۱۶۵
کشتهو۱۳۳۴مجروح)ناشیازحمالتانتحاریبهشمول
حمالتپیچیدهتوسططالبانراثبتکردکه ۱۳۳درصد
افزایشرادرمقایسهباسال ۲۰۱۸نشانمیدهد ۸6.از
زمانیکهیوناماثبت[تلفاتملکی]رادرسال ۲۰۰۹به
گونهسیستماتیکآغازکرد،اینبلندترینآمارتلفاتملکی
توسططالبانناشیازاینتاکتیکمیباشد.

ازمجموع ۲۶حملهشامل ۱۴۹۹موردتلفاتملکیکه
یونامابهطالباننسبتداد،طالبانمسئولیت ۲۳موردرا
کهشامل ۱۴۳۷موردتلفاتملکیمیشود،رابهعهده
گرفتند.درگذشته،هنگامیکهطالبانمسئولیتیکرویداد
را به
عهده
ی تعبیه شده ی انتحاری برای سال ۲۰۱۹ – ۲۰۱۴

ملکی( ۳۷۸کشتهو ۱۷۰۰مجروح)شدکه ۲۶درصد
کاهشرامقایسهباسال۲۰۱۸رانشانمیدهد.اینکاهش
عمدتا ًبهدلیلکاهشچشمگیردرحمالتانتحاریتوسط
شاخهخراسانداعشمیباشد ۸5.ازسویدیگر،حمالت
انتحاری توسط طالبان در سال  ۲۰۱۹همانند استفاده از
موادمنفجرهتعبیهشدهدروسایطنقلیهبزرگ،بهگونهقابل
مالحظهافزایشیافت.

میگرفتند،بازهمهرنوعتلفاتملکیراردمیکردند.
استثنا ًء،آنهامسئولیتتلفاتملکیناشیازحملهیانتحاری
بااستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهدرواسطهنقلیهباالی
ریاستامنیتدرشهرقالتوالیتزابلراکهبهتاریخ
۱۹سپتامبر۲۰۱۹صورتگرفت،پسازبررسیتوسط
کمیسیونجلوگیریازتلفاتملکیورسیدگیبهشکایات
شان،پذیرفتند(بهذیلمراجعهشود).
درسال ،۲۰۱۹والیتکابل شاهد بیشترینآمارحمالت
انتحاریبهشمولحمالتپیچیدهبودکه ۱۵موردازاین
رویدادها(ت مامآنهادرشهرکابل)باعثبیشازنیمتلفات
ملکیناشیازاینتاکتیکشد.ششاینگونهحملهدروالیت
ننگرهاروچهارحملهیدیگردروالیتغزنیصورت
گرفتکهباعثبیشاز ۲۰۰موردتلفاتملکی در هر
والیتگردید.


▪

مشخص مخالف دولت
سایر یا عناصر نا
ِ
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حملهی انتحاری با استفاده از مواد منفجره جاسازی شده در واسطه نقلیه که در شفاخانهی در شهر قالت والیت
زابل به تاریخ  ۱۹سپتامبر  ۲۰۱۹به وقوع پیوست

"ساعت۵:۱۵صبحبودکهمنبعدازاداینمازصبحازمسجدبیرونشدموانفجاریمهیباتفاقافتاد]...[.بعداز
گذشتیکمدت،هنگامیکهبهخانهرسیدم،دیدمکهششعضوخانوادهامبرزمینافتادهاندوجراحاتمتعددازاثر
شیشههایشکستهبرداشتهاند.منشروعبهتداویآنهادرخانهکردم.بعد ًاتقریباً۱۰نفردیگرکهازاثرشیشههای
شکستهمجروحشدهبودند،نزدمنمراجعهکردند.چندلحظهبعدبرایمزنگآمدتابهقربانیانیکهتاهنوززیر
ساختمانتخریبشدهقرارداشتند،بشتابم.منبابکسکمکهایاولیهامبهآنجاشتافتم".






--داکترویکیازاقاربقربانیانمجروحشدهتوسطحملهانتحاری

بهتاریخ ۱۹سپتامبر ۲۰۱۹درشهرقالتوالیتزابل،طالبانمقرریاستامنیتملیآنوالیتراتوسطحملهی
انتحاریبااستفادهازموادمنفجرهجاسازیشدهدرواسطهنقلیهکهتقریباًدر۲۰متریشفاخانهآنوالیتمنفجرشد،
موردهدفقراردادند.تاثیراتاینحملهبسیارگستردهبودوباعثکشتن۲۸فردملکیبهشمولحداقلدوطفلو
مجروحیت۱۳۰فردملکیدیگربهشمولحداقل۳۳طفلو۲۷زنشد.اکثرقربانیاناینرویدادمریضانوخانواده
هایشان،داکتران،نرسهاوسایرکارکنانصحیبودند.بهساختمانشفاخانهآسیبجدیرسیدوآمبوالنسها
تخریبووسایلاساسیطبیازبینرفتند.شفاخانهجبراًبهریاستصحتعامهآنوالیتمنتقلشد۱۹.کارکنصحی
درجملهمجروحیناینرویدادبود.
طالبانازطریقصفحهتویترمسئولیتاینرویدادرابهعهدهگرفتهوابرازداشتندکههدفشانریاستامنیتملی
بودهولیپذیرفتندکه"شفاخانهیوالیتینیزقسماًآسیبدید".دراعالمیهدولتمقصرخواندهشدکهساختمانامنیت
ملیرادرمنطقهیرهایشیقراردادهاست۸۷.
کمیسیونجلوگیریازتلفاتملکیورسیدگیبهشکایاتطالبانبررسیرادرمورداینرویدادرویدستگرفتو
هیئتیرابهساحهفرستادتاافراددرشفاخانه،مریضان،دانشآموزانوسایرینصحبتنماید.بهاساسیافتههایاین
کمیسیون۱۷،فردملکیکشتهو۱۳۰تندیگرمجروحشدند.گفتهمیشودکهحملهکنندهدراینرویدادبهقتلرسید.
یوناماتا کیدمینمایدکهطرفهایدرگیریبهاساسقانونبینالمللیمکلفهستندتااصولپیشگیرانهوتناسبرا
حیناجرایحمالترعایتکنند.درجریانطرحپالنوفعالیت،فاصلهاهدافنظامیمانندساختمانریاستامنیت
ملیازافرادواهدافملکیبهشمولشفاخانههاباتمامیتدابیرپیشگیرانهممکنبهمنظورجلوگیری[ازتلفاتملکی]
بایددرنظرگرفتهمیشدتاازآسیب[بهافرادملکی]جلوگیریمیگردید.موجودیتساختمانریاستامنیتملیدر
منطقهرهایشی اینمکلفیترارفعنکردهیاحملهایراکهدرمطابقتباایناصولقرارندارد،راتوجیهنمیکند.
یونامایکباردیگراکیداًاذعانمیداردکهبهاساسقانونبشردوستانهبینالمللی،اقداماتویژهپیشگیرانهدرخصوص
تاسیساتووسایطصحیدرنظرگرفتهشود.حمالتبدونتفکیکونامتناسبنقضجدیقانونبشردوستانهبین
المللیبهشماررفتهوجرایمجنگیمحسوبشدهمیتواند.

آمبوالنسهاییکهازاثرحملهیمورخ۱۹سپتامبر۲۰۲۰طالبانباالیساختمانریاستامنیتملیدرشهرقالت
والیتزابلتخریبشدند.شفاخانهومریضانداخلآنعمیقاًآسیبدیدند.عکستوسطاز:نصاراحمدسپن د
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مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری به شمول ماین های
تعبیه شده ضد پرسونل

"ما به سوی زیارت شاه آغا در نزدیکی ساختمان اداری ولسوالی روان بودیم .ساعت حوالی  ۱:۰۰بعد از ظهر بود و
ما تقریبا ً به مقصد رسیده بودیم .مردم قریهی ما (باغی پل) سوار در دو بس کوچک بودند .در مجموع ،تعداد ما تقریبا ً
به  ۱۰۰نفر می رسید هرچند دقیقا ً حساب نکرده بودیم .ما پول کافی نداشتیم تا موتر بیشتر کرایه می کردیم .اکثر آنها
را زنان و اطفال تشکیل می داد .در این وقت انفجار رخ داد [گریه را شروع کرد] .ما توته های اجساد اعضای خانواده
های خود را دیدیم .ما هیچگاهی نمی خواهیم دوباره به آنجا برویم".
-خانم۴۰سالهکهدرنتیجهیموادمنفجرهتعبیهشدهیفشاریمتاثرشد؛اینانفجارکهبهتاریخ۱۵

جوالی۲۰۱۹درولسوالیخاکریزوالیتکندهاربهوقوعپیوست،باعثکشتهشدن۱۳فردملکیومجروحیت۴۰تن
دیگرشد.خانممذکورپنجعضوخانوادهخودراکهتمامشاناطفالبودند،ازدستداد.
تعبیه شدهی غیر انتحاری شدند و دومین بیشترین میزان
تلفاتملکیبرخاستهازاینموادرااززمانیکهیوناما
ثبتاینگونهرویدادهایمنسوببهگروهیادشدهراآغاز
کرد،ثبتکردهاست ۸۸.مشخصاً،استفادهازموادمنفجره
تعبیهشدهینوعمقناطیسیوموادمنفجرهتعبیهشدهینوع
کنترول از راه دور (ریموت کنترول) در سال ۲۰۱۹
افزایشیافتکهبالترتیبباعث ۴۸درصدو ۳۸درصد
تلفاتملکیبیشتردرمقایسهباسال۲۰۱۸شد.

درسال،۲۰۱۹یوناماافزایشچشمگیریرادرتلفاتافراد
ملکیناشیازانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهغیرانتحاری
ثبت کرد .از  ۱جنوری الی  ۳۱دسامبر ،ماموریت ملل
متحد  ۲۲۵۸مورد تلفات ملکی ( ۵۰۷کشته و ۱۷۵۱
مجروح)برخاستهازاینگونهموادراثبتکردکهبیانگر
۲۴درصدافزایشدرمقایسهباسال۲۰۱۸میباشد.مواد
منفجرهتعبیهشدهغیرانتحاری ۲۲درصدمجموعتلفات
ملکیراتشکیلمیدهدوازحمالتانتحاریبهشمول
حمالتپیچیدهبهعنواندومینبزرگترینعاملتلفاتملکی

پسازدرگیریهایزمینی،سبقتگرفت.

طالبانوشاخهخراسانداعشاستفادهازموادمنفجرهتعبیه
شدهیغیرانتحاریرادرسال۲۰۱۹شدتبخشیدند.تلفات 
ملکیمنسوببهطالبانبرخاستهازاینتاکتیکالی۲۱
درصدافزایشیافتدرحالیکهاینگونهتلفاتمنسوببه
شاخه خراسان داعشالی ۱۸۳درصدافزایش یافت.در مواد منفجره تعبیه شدهی نوع فشاری به شمول موادی که
مجموع،طالبانهنوزهمتقریبا ًسهبرابربیشترازشاخه به عنوان ماین های ضد پرسونل عمل می کنند
خراسان داعش باعث تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره

"به تاریخ  ۲8سپتامبر  ،۲۰۱۹مواد منفجره تعبیه شده که در کنار جاده جاسازی شده بود ،منفجر شد و پسر  ۱۳ساله
مرا شدیداً مجروح ساخت .مواد منفجره تعبیه شده در نزدیکی مکتبی که به عنوان مرکز رای دهی استفاده می شد،
جاسازی شده بود و هنگامی منفجر شد که مرکبی که پسر من بر آن سوار بود ،روی آن قرار گرفت .ما خانواده بسیار
فقیر هستیم و شوهرم توان کار کردن را ندارد .پسر من در حال انتقال کچالو بود .من بسیار نگران پسرم هستم و
امیدوارم به زودی صحتمند شود .اگر خدای نکرده بینائی اش را از دست بدهد ،من خواهم مرد .پسرم متعلم صنف
هشتم در مکتب قریه ما است".
 -اقاربیکقربانیانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهکهباعثمجروحیتیکپسردرولسوالیارگویوالیتبدخشانبهتاریخ۲۸سپتامبر۲۰۱۹درجریانانتخاباتریاستجمهوریشد.
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یوناماهموارهنگرانیخودمبنیبرآسیبشدیدبهافراد نوعموادکهتوسطقربانیفعالمیشود،هرگونهتدابیر
ملکیازاثرموادمنفجرهتعبیهشدهینوعفشاریراابراز پیشگیرانهبهمنظورکاهشآسیبیکهافرادملکیراتهدید
نمودهوازعناصرمخالفدولتمکررا ً خواستهاستتا میکند،ناکافیمیباشد.
استفادهازاینگونهسالحهارابالفاصلهمتوقفسازند.
هرچندتلفاتملکیبرخاستهازاینگونهموادکماکانرو
بهکاهشاست،میزانآسیببهافرادملکیکمافیالسابق
بهگونهچشمگیرباقیماندهاست.
درسال،۲۰۱۹یوناما۶۵۰موردتلفاتملکی(۲۷۵کشته
و ۳۷۵مجروح)ناشیازموادمنفجرهتعبیهشدهینوع
فشاریراثبتکرد۸۹که۱۴درصدکاهشرادرمقایسه
باسال ۲۰۱۸نشانمیدهد.ازمجموعاینتلفات۹۶،
درصدآنبهطالباننسبتدادهشدکهشامل ۶۲۱مور د
تلفاتملکی(۲۶۵کشتهو۳۵۶مجروح)میشود.
باتوجهبهماهیتموادمنفجرهتعبیهشدهینوعفشاریکه
توسط قربانی فعال می شود ،این گونه مواد باالی هدف
نظامی مشخص مورد استفاده قرار گرفته نمی تواند و
توانائیتفکیکافرادملکیونظامیانراندارد.طالباندر
چندسال اخیر نشان دادندکهاقدامات پیشگیرانهراحین
استفادهازاینموادرویدستمیگیرندتاازآسیبرسیدن
بهافرادملکیجلوگیریصورتگیردواینتدابیرشامل
مسدودساختنجادهها،هشداربهمردممبنیبرعدماستفاده
ازمسیرها،وکاهشمیزانباروتدرموادمنفجرهمی
گردد.باوجودآن،واضحاستکهباتوجهبهماهیتاین
مردان
اطفال

تلفات افراد ملکی توسط مواد
انفجاری تعبیه شده ی فشاری
در سال ۲۰۱۹

زنان
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یکطفلکهبهتاریخ۱۵جوالی۲۰۱۹درولسوالیخاکریزوالیتکندهارقربانیانفجارموادمنفجرهتعبیهشدهگردیدودرحالانتقالبهآمبوالنسمیباشد.
موادمنفجرهتعبیهشدهینوعفشاریهنگامیمنفجرشدکهقطاریازوسایطنقلیهکهدرحالبازدیدازیکزیارتگاهبود،برآنبرخوردکرد.دراینرویداد،
سیزدهفردملکیکشتهو۴۰تندیگرمجروحشدند.عکساز:نعمان

بطورمثال،بهتاریخ ۱اکتوبر،۲۰۱۹درولسوالیبلخ افتاد که بعضی منابع ادعا کردند که جاده توسط طالبان
والیتبلخ،یکریکشاازاثرموادمنفجرهتعبیهشدهینوع "مسدود"شدهبود.
فشاریکهتوسططالبانجاسازیشدهبود،منفجرشد.در
افزونبراینکهموادمنفجرهتعبیهشدهینوعفشاریوسایط
نتیجه،یکمالامام  ۵۰سالهملکیکشتهشدهودومرد
نقلیهملکیراهدفقرارداد،اسنادیونامانشانمیدهدکه
دیگرمجروحشدندهرچندطالبانباشندگانمحلراهشدار
ازاینسالحهابهعنوانماینهایضدپرسونلکهحتی
دادهبودندکهازآنجادهعبورومرورنهنمایند.بهتاریخ
باوزنیکطفلنیزمنفجرمیشود،استفادهبهعملآمده
 ۱۳دسامبر  ،۲۰۱۹در ولسوالی جغتوی والیت غزنی،
است.بطورمثال،بهتاریخ۲۷اکتوبر،۲۰۱۹درولسوالی
مواد منفجره تعبیه شدهی نوع فشاری که توسط طالبان
پشتونکوتوالیتفاریاب،یکپسرباالیموادمنفجره
جاسازیشدهبود،منفجر شدکهازاثرآنیکبسملکی
تعبیه شدهینوعفشاری قرارگرفتوباعثکشتهشدن
کهدرحالسفرازوالیتدایکندیبهوالیتغزنیبود،
خودویوچهارپسردیگربینسنین ۱۳الی ۱۵سالو
متاثرشد.دهفردملکی(پنجمرد،سهزن،یکدخترو
مجروحیتیکپسر۱۰سالهدیگرشد.موادمذکورتوسط
یکپسر)کشتهشدو ۹فرددیگر(ششمرد،دوپسرو
طالبانبهروییکجادهعمومیدرنزدیکیپوستهامنیتی
یک دختر)جراحت برداشتند .این رویداد درحالی اتفاق
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نیروهایاردویملیافغانستانبهمنظورهدفقراردادن
ایننیروها،جاسازیشدهبود.
یوناماخاطرنشانمیسازدکهدرسال،۱۹۹۸یکسال
پسازوضعکنوانسیونمنعاستفاده،ذخیرهسازی،تولید
وانتقالماینهایضدپرسونلوتخریبآنها("میثاقمنع
ماین")،مالمحمدعمراعالمیهایراصادرکردودرآن
استفاده از ماین های ضدپرسونل راشدیدا ً تقبیحکرد و
تاثیرات مخرب آن باالی افراد ملکی را اذعان داشته،
خواهانمنععمومیدراستفادهآنشده،واظهارنمودکه
هرفردیکهازاینموادبهدلیل"شخصی،سیاسییاسایر
مقاصد"استفادهکند،بهاساسقانوناسالمموردمجازات
قرار خواهد گرفت .در این اعالمیه از میثاق منع ماین
حمایتکاملصورتگرفت.باآنهم،طالبانبهاستفادهاز
مواد منفجره تعبیه شدهی نوع فشاری که به عنوان ماین
هایتعبیهشدهیضدپرسونلعملمیکنند،ادامهدادند.
یوناما از طالبان می خواهد تا استفاده از این مواد را
بالفاصلهمتوقفساختهوتعهداتقبلیمبنیبرمنعاستفاده
از آن را رعایت نمایند .عناصر مخالف دولت در سال
 ۲۰۱۹بهحمالتعمدیعلیهافرادملکیواهدافملکی
ادامه دادند؛ این حمالت شامل انواع مختلف تاکتیک ها
منجمله هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی توسط شلیک
گلوله،موادمنفجرهتعبیهشدهینوعمقناطیسیوکنترول
ازراهدور(ریموتکنترول)،حمالتانتحاریبااستفاده
ازموادمنفجرهتعبیهشدهبهمنظورهدفقراردادنتودهی
بزرگافرادملکی،میشود.

هدفقرارگرفتنعمدیافرادملکیراثبتکردکهکاهش
 ۳۱درصدیرادرمقایسهبا سال ۲۰۱۸نشانمیدهد.
این کاهش عمدتا ً برخاسته از کاهش چشمگیر در تلفات
ملکیناشیازحمالتانتحاریبهشمولحمالتپیچیدهدر
اجتماعات ملکی توسط شاخه خراسان داعش می باشد.
حمالت انتحاریکهدرآنافرادملکیعمدا ً موردهدف
قرارگرفتندشامل۱۰۳۲موردتلفاتملکی(۲۷۱کشتهو
۷۶۱مجروح)میشودکه۵۷درصدکاهشرادرمقایسه
باسال۲۰۱۸نشانمیدهد.تلفاتملکیبرخاستهازهدف
قرار گرفتن عمدی افراد ملکی که به طالبان نسبت داده
شد ۹۱،الیششدرصدکاهشیافتدرحالیکهاینگونه
حمالتتوسطشاخهخراسانداعشالی۴۸درصدکاهش
رانشانمیدهد.
بهرغمکاهشمجموعی،یونامامشخصاًدرموردافزایش
قابلمالحظهدرتلفاتملکیناشیازحمالتعمدیباالی
قضات و سارنواالن ،کارمندان صحی ،و کارکنان مدد
رسان و همچنان جمعیت مسلمانان شیعه نگران است.
حمالتباالیرایدهندگان،کارمندانکمپاینها،کاندیدا
ها،وسایرافراددخیلدرروندآمادگیهابرایبرگزاری
انتخاباتریاستجمهوریودرجریانانتخاباتریاست
جمهوریهمانندمیزانآزاردهندهیاینرویکرددرسال
،۲۰۱۸ادامهیافت.
یوناما یکبار دیگر ابراز می دارد که حمالت عمدی به
منظورهدفقراردادنافرادواهدافملکینقضجدی
قانونبشردوستانهبینالمللیبودهکهممکنجرایمجنگی
محسوبگردد.افزونبراین،اگراینگونهاعمالبهعنوان
بخشی از حمله گسترده و سیستماتیک علیه هر جمعیت
ملکی صورت گیرد ،ممکن جرایم علیه بشریت شمرده
شود.مشخصاً،هرگاهاینحمالتعلیهگروهقابلتفکیک
ماننداقلیتمذهبیمسلمانانشیعهبنابردالیلمذهبییاهر
دلیل شناخته شدهی دیگر صورت گیرد ،این اعمال جرم
مجازاتنیزشمردهخواهدشد.

 .۲حمالتی که افراد و اهداف ملکی عمدا ً مورد هدف
قرار گرفتند
عناصرمخالفدولتبهحمالتشانعلیهمردمواهداف
ملکیدرسال۲۰۱۹بابهکارگیریتاکتیکهایمختلف
ازهدفگرفتنقصدیافرادمشخصبافیرنمودن،حمالت
با ماین های مقناطیسی و کنترل از راه دور تا حمالت
انتحاریکهتجمعاتبزرگانسانیراهدفقرارداد،ادامه
یوناما ۱۷حمله عمدی باالی اعضای قوه قضائیه را در
دادند.
سال۲۰۱۹ثبتکردکهباعث۳۱موردتلفاتملکی(۲۰
از۱جنوریالی۳۱دسامبر،۲۰۱۹یوناما
۲۸۳۲مورد کشتهو۱۱مجروح)شدواینآمارافزایشیرادرمقایسه
۹۰
تلفاتملکی ( ۸۱۷کشتهو ۲۰۱۵مجروح) ناشیاز باپنجرویدادمشابهدرسال۲۰۱۸نشانمیدهدکهباعث
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کشته شدن پنج فرد ملکی شد .به تاریخ  ۷نوامبر در
ولسوالی محمد آغه ،چهار عضو محکمه والیت پکتیا به
شمول سه قاضی و یک کارمند سکرتریت محکمه پکتیا
توسطجنگجویانطالببهضرفگلولههنگامیکشتهشدند
کهدریکموترشخصیبهسویکابلدرحرکتبودند.
به تاریخ  ۵سپتامبر در عین ولسوالی ،یک عضو دیگر
محکمهپکتیادرخانهاشتوسطتقریباً۱۵جنگجویطالب
کهلباسهاینظامیبهتنداشته،چهرههایشانپوشیده
وباسالحکالشینکوفمسلحبودند،بهضربگلولهبهقتل
رسید.آنهادرجریانشببهگونهییبهخانهیورشبردند
کهبعضیشانازباالیبامواردخانهشدهویکتعداد
شاندروازهرادقالبابکردند.هنگامیکهبرادرقربانی
[به دق الباب] پاسخ داد ،طالبان وی را بستند و کارمند
محکمهپکتیاراکشتندوحینترکمحل،موترویرابا
خودبردند.

عناصر مخالف دولت با استفاده از تاکتیک های
مختلف ،به حمالت عمدی باالی افراد و اهداف
ملکی در سال  ۲۰۱۹ادامه دادند.

هشتموردتلفاتملکی(یککشتهوهفتمجروح)در
میانخبرنگارانوکارمندانرسانههاویکمورداختطاف
شد.درسال ،۲۰۱۸یوناماسهموردمشابهراثبتکرده
بود که باعث  ۲۲مورد تلفات ملکی ( ۱۲کشته و ۱۰
مجروح)درمیانکارمندانرسانههاگردید.بطورمثال،
بهتاریخ۴آگست۲۰۱۹حوالیساعت۴:۰۰بعدازظهر
درشهرکابل،موادمنفجرهتعبیهشدهینوعفشاریکهدر
یک بایسکل جاسازی شده بود ،یک بس حامل کارمندان
شبکه تلویزیون خصوصی خورشید را آماج قرار داد  و
منفجرشد.دومرد،یکرانندهتاکسیویککارگرتانک
تیل محلی کشته و سه کارمند شبکه تلویزیون خصوصی
خورشیدمجروحشدند.شاخهخراسانداعشمسئولیتاین
حملهرابهعهدهگرفتند۹4.
انتخابات ریاست جمهوری
یوناماازتاثیراتچشمگیرخشونتهایمرتبطباانتخابات
علیهافرادملکیکهعمدتا ًتوسططالبانصورتگرفتهو
شاملهدفقراردادنعمدیافرادواهدافملکیمیشود،
نگرانمیباشد.ازروندثبتنامتقویتیکهبهتاریخ۸
جون آغاز شد الی ختم سال  ،۲۰۱۹یوناما ۲۷۷رویداد
مرتبط با انتخابات را ثبت کرد که منجر به  ۴۷۴مورد
تلفاتملکی( ۹۱کشتهو ۳۸۳مجروح)و ۲۴اختطاف
شد.یوناماازمجموع۲۷۷رویداد،یوناما۲۶۶رویدادرا
کهدربرگیرنده۳۹۱موردتلفاتملکی(۷۰کشتهو۳۲۱
مجروح) بوده و تمامی  ۲۴مورد اختطاف را به طالبان
نسبت داد .یک مورد تلفات ملکی (مجروحیت) به شاخه
خراسان داعش و یک مورد (مجروحیت) به گروه های
مسلح طرفدار دولت نسبت داده شد .متباقی موارد تلفات
ملکی به شمول  ۷۱مورد تلفات ملکی ( ۲۱کشتهو۵۰
مجروح) ناشی از حمله پیچیده باالی دفتر حزب سیاسی
روندسبزدرکابلبهتاریخ۲۸جوالی،بهعناصرنامعلوم
مخالفدولتنسبتدادهشد.

یونامادرسال۲۰۱۹هشتحملهیعمدیباالیکارمندان
صحیراثبتکردکهباعث۲۲موردتلفاتملکی(۹کشته
و ۱۳مجروح)شددرحالیکهاینرقمدرسال ۲۰۱۸به
دورویدادمیرسیدکهباعثدوموردتلفاتملکی(یک
کشتهویکمجروح)شدهبود۹۲.بهتاریخ۴اپریلدرشهر
پلخمری والیت بغالن ،مواد منفجره تعبیه شدهی نوع
کنترولازراهدور(ریموتکنترول)درکلینیکشخصی
یک داکتر منفجر گردید که باعث کشته شدن داکتر و
مجروحیت شش مریض به شمول یک زن شد ۹۳.طبق
گزارشهایکهبهیونامارسید،تقریباًششماهپسرمعاون
والینامنهادطالبانتوسطریاستامنیتملیبازداشتشده
بود.طالبانباالیداکترفشارآوردهبودندتاتصدیقنماید
کهصحتروانیآنپسرخوبنیستولیموصوفحاض ربهاین قبلازروزرایدهی،طالبانهشدارهایمتعددرابرای
کارنشدوبهمرگتهدیدشد.یونامااینرویدادرابهطالبان شهروندان افغانستان به شمول معلمین و متعلمین صادر
کردندکهازروندانتخاباتدورباشندتاازعملیاتنظامی
نسبتداد.
آنها متضرر نشوند ۹5.قانون بشردوستانه بین المللی
یوناما پنج رویداد حملهی عمدی توسط عناصر مخالف صراحتداردکهطرفهایدرگیریمکلفاندکههشدار
دولت باالی کارمندان رسانه هارا ثبت کرد که منتج به
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درموردحمالتیکهممکنافرادملکیرامتاثرسازد،را پیوستکهقربانیاندرخانههایشانوبهدورازروند
بطورکافیقبلازحمالتصادرنمایندمگراینکهشرایط انتخاباتقرارداشتند.
مجالآنراندهد ۹6.هرچندمکلفیتصدورهشدارقطعی
یونامایکباردیگراذعانمیداردکهانتخاباتیکروند
نمیباشد،هرنوعهشداریکهصادرمیشودبایدموثر
ملکی است .ساختمان ها و تاسیساتی که برای انتخابات
باشد؛برایاینکههشدارموثرتلقیشود،بایدفرصتعمل
مورداستفادهقرارمیگیرند،اهدافنظامینبودهوازاین
کردنبهآنمساعدباشد ۹۷.باتوجهبهماهیتگستردهو
جهتدربرابرحمالتمصئونمیباشند.هرنوعهدف
بدونتفکیکحمالتیکهتوسططالباندرروزانتخابات
گیریعمدیافرادیااهدافملکیجرایمجنگیشمردهشده
صورتگرفت،موثریتهشدارهامنتفیشد؛افرادیکه
می تواند .برمبنای قانون حقوق بشری جهانی و قانون
تصمیمگرفتندکهازروندانتخاباتدورباشند،بازهمدر
افغانستان،اشتراکبدونتبعیضوبدونهرنوعمحدودیت
معرض خطرات احتمالی قوی قرار داشتند .برعالوه ،به
در انتخابات به عنوان کاندیدا ،رای دهنده یا کارمندان
اساسقانونبشردوستانهبینالمللی،صدورهشداربهافراد
انتخاباتی یک امر مصئون می باشد .برعالوه ،آنچه که
ملکی در مورد قصد حمله بر مراکز انتخاباتی ،مکلفیت
برایروند موثرانتخاباتضروریمیباشد،اینستکه
های طرف هشدار دهنده به شمول اتخاذ سایر تدابیر
تمامیافراد–چهرایدهنده،کاندیداهاوحامیانشانیا
مشخصپیشگیرانهرارفعنمیکند.
کارمندانانتخاباتی–حقدارنددرتماممراحل[انتخابات]
درروزرایدهیمورخ۲۸سپتامبر،یوناما۱۰۴رویداد شروعازثبتنامرایدهندگانوکاندیداهاالیرایدهی
خشونتهایمرتبطباانتخاباترا درسراسرافغانستان ودورهیپسازانتخابات،ازهرنوعترسوارعابدور
ثبتکردکهمنجربه۲۸۱موردتلفاتملکی(۳۱کشتهو باشند۹۹.
۲۵۰مجروح)شد.بیشازیکسوماینقربانیانرااطفال
برایکسبمعلوماتبیشتردرموردخشونتهایمرتبط
تشکیلمیداد.یوناما ۹۳رویدادتهدید،ارعابوآزارو
با انتخابات ،لطفا ً به گزارش ویژه یوناما در مورد این
اذیترانیردرروزرایدهیثبتکردکهعمدتا ًشامل
موضوع(اکتوبر)۲۰۱۹مراجعهفرمائید.
جاسازیموادمنفجرهتعبیهشدهدرحوالیمراکزرایدهی
حمالت به منظور هدف قرار دادن عبادتگاه ها ،رهبران
وهمچنانهدفقراردادنمراکزاداریولسوالیهاتوسط
مذهبی و عبادت کنندگان
سالحهایغیرمستقیمبهمنظورجلوگیریرایدهندگان
ازاشتراکدررایدهی،میشود.اکثریتمطلقتلفات درسال،۲۰۱۹یوناما۴۸درصدکاهشرادرتلفاتملکی
ملکیناشیازرویدادهایمرتبطباانتخاباتبهروزرای ناشیازحمالتبهمنظورهدفقراردادن عبادتگاهها،
دهی–  ۹۷درصد– بهطالباننسبتدادهشددرحالیکه رهبرانمذهبیوعبادتکنندگان ۱۰۰رادرمقایسهباسال
رویداد های باقیماندهبهتبادلآتشمیانطالبان و نیروهای ملی  ۲۰۱۸ثبتکردکهاینکاهشعمدتا ًناشیازکاهشدر
امنیتیافغانستانویکموردبهگروهمسلحطرفداردولت همچوحمالتتوسطشاخهخراسانداعشمیباشد۱۰۱.در
مجموع ۲۰ ،حمله توسط عناصر مخالف دولت منجر به
نسبتدادهشد۹۸.
۲۳۶موردتلفاتملکی(۸۰کشتهو۱۵۶مجروح)شدکه
پسازثبترویدادهادرجریانانتخاباتپارلمانیدرسال
اکثریتاین رویدادها( ۶۵درصد)توسطشاخهخراسان
 ،۲۰۱۸یوناما میزان بلند آسیب به افراد ملکی ناشی از
داعش صورت گرفت .به رغم کاهش مجموعی ،تلفات
استفادهیسالحهایغیرمستقیمکهدارایتاثیراتبدون
ملکیبرخاستهازاینگونهحمالتتوسططالبانبیشاز
تفکیکاست،رادرمناطقمزدحمملکیبهثبترسانید.
دوبرابرافزایشیافت۱۰۲.
یوناماباابرازنگرانی،مالحظهنمودکهحداقل ۸۵مورد
تلفاتملکی( ۱۲کشتهو ۷۳مجروح)هنگامیبهوقوع حمالتانتحاریبهعنوانبزرگترینعاملایننوعحمالت
کهعبادتگاهها،رهبرانمذهبیوعبادتکنندگانرامورد
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حقوقبشرحمالتباالیعبادتگاههابهشمولمساجدرا
کهدارائیفرهنگیمحسوبمیشود،منعقراردادهوآن
راجرمانگارینمودهاست۱۰6.بهاساسقانونحقوقبشر
جهانی ،کشور های عضو مکلف اند که آزادی افراد در
اجرایعبادات،مسئولیتها،مناسکوآموزههایدینییا
عقیدتیشانراتامینکند ۱۰۷.همچنان،هرفردحقدارد
کهدرزندگیفرهنگیکهشاملحقدسترسیوبهرهگیری
افرادازمیراثهایفرهنگیمیشود،سهمداشتهباشد۱۰۸.

هدفقرار داد،باقی ماندچنانچهحمالتانتحاریباعث
۱۲۷موردتلفاتملکی(۶۲کشتهو۶۵مجروح)شد۱۰۳.
بطورمثال،بهتاریخ۱۸اکتوبر،درولسوالیدهباالی۱۰4
والیتننگرها،یکحملهیانتحاریدرمسجدباعث۱۱۹
موردتلفاتملکی(۶۱کشتهو۵۸مجروح)شدکهاینرقم
بیشترازنیمآمارتلفاتملکیناشیازاینگونهحمالتدر
سال۲۰۱۹میباشد.حملهکنندهواسکتانتحاریخودرا
درداخلمسجدودرجریاننمازجمعهمنفجرساخت.در
میانتلفات ۲۰،طفلکشتهو ۱۰طفلدیگرمجروحشد.

یوناما مسئولیت این رویداد را به شاخه خراسان داعش

نسبتداد.

یوناماششرویدادیراثبتکردکهعبادتگاهها،رهبران حمالت عمدی فرقه گرایانه توسط شاخه خراسان داعش
مذهبیوعبادتکنندگانبااستفادهازموادمنفجرهتعبیه به منظور هدف قرار دادن اقلیت مذهبی مسلمانان شیعه
شدهیغیرانتحاریموردهدفقرارگرفتهومنجربه ۸۸یونامابهثبتحمالتفرقهگرایانهیعناصرمخالفدولت
موردتلفاتملکی( ۶کشتهو ۸۲مجروح)شد.بهتاریخ بهویژهشاخهخراسانداعشباالیجمعیتاقلیتمسلمانان
۲۴می،موادمنفجرهتعبیهشدهینوعکنترولازراهدور شیعهکهاکثرآنهامربوطبهگروهقومیهزارهمیباشند،
(ریموتکنترول)کهدرداخلمسجدالتقویدرشهرکابل ادامهداد.اینآماربیانگرادامهیآسیبجدیبهاینجمعیت
جاسازیشدهبود،درحالیمنفجرشدکه ۷۰۰تنبرای میباشدکهازسال ۲۰۱۶بدینسوتوسطیوناماثبتشده
اداینمازجمعهجمعشدهبودند.موادمنفجرهدرزیرمیز است ۱۰۹.یوناماازمصئونیتوامنیتاینگروهاقلیتو
خطابهییکعالمدینیمشهوربهناممولویریحانکهدر تاثیرات منفیاین حمالتباالیآزادیادیانوتحرکو
حال ایراد خطابه بود ،جا بجا شده بود .در این انفجار کیفیتزندگی،همچنانشدیداًنگرانمیباشد.
موصوف(مولویریحان)ودومردملکیدیگرکشتهو
۳۴فردملکیمجروحشد.مولویریحانبهحمایتصریح
ازنیروهایملیامنیتیافغانستانمعروفبودویکیاز
منتقدان طالبان و شاخه خراسان داعش شمرده می شد.
یونامامسئولیتاینرویدادرابهطالباننسبتداد.
یوناما همچنان  ۱۷مورد تلفات ملکی ( ۱۰کشته و ۷
مجروح)رادرنتیجهیرویدادیهایثبتکردکهرهبران
مذهبیوعبادتکنندگانموردهدفقرارگرفتهوکشته
شدند.بطورمثال،بهتاریخ  ۲۷جون،یکعامدینیکه
سرپرستریاستحجواوقافوالیتننگرهارنیزبود،
توسط شاخه خراسان داعش در شهر جالل آباد والیت
ننگرهاربهضربگلولهبهقتلرسید۱۰5.
افزونبرمنعحمالتباالیافرادواهدافملکیدرقوانین
بینالمللی،قانون بشردوستانهبینالمللی و قانونجهانی
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خونکفصالونعروسیدرکابلرازمانیپوشانیدکهشاخهخراسانداعشحملهیانتحاریرادرجریانمراسمعروسیبهتاریخ
۱۷آگست۲۰۱۹اجراءکردند.عکساز:فردینواعظی/یوناما

یوناما  ۱۰رویداد خشونت های فرقهیی برضد مسلمانان
شیعه را ثبت کرد که منجر به  ۴۸۵مورد تلفات ملکی
( ۱۱۷کشتهو ۳۶۸مجروح)شدکه ۳۵درصدکاهش
[درتلفات]ناشیازحمالترادرمقایسهباسال۲۰۱۸
نشانمیدهد ۱۱۰.ازمجموع ۱۰رویداد،شاخهخراسان
داعشمسئولیت۷موردرابهعهدهگرفتهوادعانمودکه
مقصدآنها هدفقراردادناقلیتمذهبیشیعهبودهاست.
اینهفترویدادباعث۴۷۳موردتلفاتملکی(۱۱۲کشته
و۳۶۱مجروح)شد.

راهانداختکهمنجربه۲۳۴موردتلفاتملکی(۹۱کشته
و ۱۴۳مجروح) ۱۱۱بهشمول ۵۰طفل( ۱۵کشتهو۳۵
مجروح)شد.برعالوه،بهتاریخ ۷مارچ،شاخهخراسان
داعشمرمیهاوانرابهسمتمراسمیادبودازکشتهشدن
عبدالعلیمزاری،رهبرهزارههایحزبوحدتاسالمی
درمصلیمزاریدرشهرکابلشلیککردند.اینرویداد
باعث۱۱۵موردتلفاتملکی(۱۱کشتهو۱۰۴مجروح)
شد ۱۱۲.شاخهخراسانداعشحملهیدیگررابهتاریخ۵
جوالیدرداخلمسجداهلتشییعدرشهرغزنی بهراه
انداختند.انفجارموادمنفجرهتعبیهشدهینوعکنتر ولاز
راهدور(ریموتکنترول)درداخلمسجدمحمدیهمنتجبه
۲۴موردتلفاتملکی(۲کشتهو۲۲مجروح)کهاکثریت
مطلقآنرااطفالتشکیلمیداد،شد.

اکثر این تلفات در جریان فعالیت های مربوط به مراسم
فرهنگیومذهبیاقلیتمسلمانشیعهبهوقوعپیوست.این
تلفاتشاملیگانهرویدادمرگباریاستکهیونامادرسال
 ۲۰۱۹هنگامی ثبت کرد که شاخه خراسان داعش حمله
انتحاریرابهتاریخ۱۷آگستدرمراسمعروسیکهاکثر درسال،۲۰۱۹یوناماهمچناندورویدادیراثبتکردکه
اشتراککنندگانآنرامسلمانانشیعهتشکیلمیداد،به شاخهخراسانداعشمسئولیتآنرابهعهدهگرفتهودانش
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آموزاناقلیتمذهبیمسلمانانشیعهراموردهدفقرار تبعیض،عداوتیاخشونتمیشود،بهاساسقانونممنوع
داد.بهتاریخ۸اکتوبر،شاخهخراسانداعشموادمنفجره بودهواینکهاحکاماینقانونتطبیقمیشود۱۱6.
تعبیهشدهرادرداخلصنفدرسی دانشگاهغزنیواقع
 .۳اختطاف افراد ملکی مرتبط با درگیری ها
شهرغزنیمنفجرکردند.اینانفجارباعث۲۷موردتلفات
عناصر مخالف دولت به اختطاف افراد ملکی به عنوان
ملکیبهشمول۲۰دانشآموززنشد.برعالوه،بهتاریخ
گسترشارعابوکنترولادامهداند.اختطافمعموالً به
۲جون،شاخهخراسانداعشموادمنفجرهتعبیهشدهینوع
عنواننقطهآغازسایرمواردنقضحقوقبشریمیباشد.
مقناطیسی را که در یک بس حامل دانشجویان دانشگاه
از ۱جنوریالی ۳۱دسامبر،۲۰۱۹یوناما ۲۱۸رویداد
جاسازی شده بود ،منفجر کردند .بعد از انفجار نخست،
اختطافمرتبطبادرگیری۱۱۷راثبتکر دکه ۱۰۰۶ف رد
شاخهخراسانداعشموادمنفجرهتعبیهشدهیدومرابه
ملکیرامتاثرساختهومنجربهمرگ ۵۰فردملکیو
منظورهدفقراردادننخستینمددرسانانکهبهساحه
مجروحیت پنج تن دیگر شان شد .این آمار  ۴۶درصد
رسیدهبودند،منفجرکردند.اینرویدادباعثکشته شدن
کاهش در تعداد اختطاف افراد ملکی را نسبت به سال
یکفردملکیومجروحیت۱۰تنفرددیگرشد.
 ۲۰۱۸نشانمیدهددرحالیکهتعداداختطافشدگانکه
حمالتباالیمسلمانانشیعهکهدرآنافرادملکیعمداً به قتل رسیدند ،تقریبا ً همسان باقی ماند ۱۱۸.تمام موارد
موردهدفقرارمیگیرند،نقضجدیقانونبشردوستانه اختطاف به عناصر مخالف دولت – اکثرا ً به طالبان –
بینالمللیبودهوجرایمجنگیشمردهشدهمیتواند ۱۱۳.نسبتدادهشدبهاستثنایسهمورداختطافکهبهگروه
برعالوه ،اگر این گونه اعمال به عنوان بخشی از حمله هایمسلحطرفداردولتنسبتدادهشد۱۱۹.رویدادهایثبت
گسترده و سیستماتیک علیه هر جمعیت ملکی صورت شده شامل کارکنان خدمات بشردوستانه ،ماین پاکان ،و
گیرد ،ممکن جرایم علیه بشریت شمرده شود .مشخصاً ،کارمندان خدمات صحی بود .بطور مثال ،به تاریخ ۱۴
هرگاهاینحمالتعلیهگروهقابلتفکیکماننداقلیتمذهبی سپتامبردرولسوالیرویدوآبوالیتسمنگان،گروهی
مسلمانانشیعهبنابردالیلمذهبییاهردلیلشناختهشدهی ازجنگجویانمسلحطالبواردیککمپموسسهبینالمللی
دیگرصورتگیرد،ایناعمالجرممجازاتنیزشمرده ماینپاکیشدهوپنجکارمندآنموسسهرااختطافکردند.
خواهدشد۱۱4.
آنهااختطافشدگانراهمراهباچهارواسطهنقلیهوتعدادی
حمالت باالی مسلمانان شیعه حق دسترسی به آزادی در ازوسایلماینپاکیبهمنطقهیدرنزدیکیوالیتبردندو
اجرایمراسمفرهنگیومذهبیکهحقبشریشاناست ،بهتاریخ ۳۰سپتامبرآنهاراهمراهبااکثرتجهیزاترها
را نقض می کند ۱۱5.با توجه به اینکه چنین حمالت در نمودند .در یک رویداد دیگر به تاریخ  ۱۶اکتوبر در
محالتگستردهبهشمولمراسممناسبتی،مراسمیادبود ،ولسوالینومیشوالیتدایکندی،طالباندوتنازمردان
عبادتگاه ها ،مراکز آموزشی و سایر گردهمائی های واکسیناتورپولیورااختطافکردند.آنهااینواکسیناتوران
اجتماعیبهوقوعمیپیوندد،اینگونهحمالتزمینهنمایش راسهروزبعدوپسازوساطتبزرگانمحلرهانمودند.
گذاشتن آزادانه و بدون ترس فرهنگ و مذهب و زندگی یوناما افزایش در استفاده از اختطاف به عنوان ابزاری
عادی را محدود می سازد .یوناما یک بار دیگر روی برایاخذپولازکارمندانسکتورخصوصیبهویژهدر
مکلفیتدولتدرخصوصتامینامنیتومصئونیتاقلیت حوزه شمال را نیز ثبت کرد .به تاریخ  ۲۹جوالی در
هابهشمولاقلیتهایمذهبیوقومیدرهرزمانمنجمله ولسوالیدرهصوفیانوالیتسمنگان،طالبانیکپوسته
درجریانمراسممذهبیوفرهنگی،تاکیدمیورزد.دولت امنیتیراباالیجادهایجادکردهو۲۵رانندهوسایطباربری
همچنانمکلفاستتااطمینانحاصلنمایدکههرنوع راکهدرحالانتقالذغالبودند،اختطافکردند.اختطاف
دامنزدنبهتفرقهملیتی،قومیومذهبیکهباعثتحریک شوندگانبدونکدامآسیببعدازپرداختپولآزادشدند.
به همین ترتیب ،به تاریخ  ۱۱اکتوبر در ولسوالی چهار
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بهتاریخ ۱۹جنوریدرولسوالیادرسکنوالیتهرات،
طالبانیکمردراپسازآنحلقآویزکردندکهمحکمه
نامنهادطالبانوی رامحکومبهمرگکرد.آنشخص
متهمبهقتلوسرقتموترسایکلیکمردبودودراوایل
سال  ۲۰۱۸در توقیف طالبان قرار داشت .مرد مذکور
تقریباًیکسالتحتتوقیفقرارداشتتااینکهدوسیهاش
توسطسهمحکمهنظامعدلیموازیطالبانموردرسیدگی
قرارگرفت.بهتاریخ۱۱اکتوبردرولسوالینرنگوالیت
کنر،شاخهخراسانداعشگوشیکمردرادرمحضر
عامپسازآنقطعکردکهتوسطمحکمهنامنهادمحکوم
بهمجازاتشد.آنمردگوشیکمرددیگرراکهباوی
دعواداشت،قطعکردهبود؛محکمهنامنهادشاخهخراسان
داعشفیصلهایراصادرکردکهگوشهمانشخصباید
قطع گردد .حدود  ۱۵۰باشنده محل حین تطبیق فیصله
حاضربودند.

بولکوالیتبلخ،طالبانپوستهامنیتیراافرازوتانکر
هایتیلراکهمربوطیکشرکتخصوصیبود،متوقف
طالبانپنجرانندهووسایلآنهاراباوسایطشانبا
کردند .
خودبهحوالیآنمنطقهبردهوبرایچندساعتنزدخود
تازمانینگهداشتندکهمبلغ ۳۰۰۰۰افغانی(حدود۳۹۰
دالرامریکائی)برایتانکردریافتکردند.
یونامااختطافتوسطگروههایمسلحوگروهمجرمینرا
نیزمالحظهنمودکهکمترگزارششدهاست.هرچندیوناما
موارداختطافراکهتوسططرفهایدرگیریصورت
نگرفتهباشدثبتنمیکند،ماموریتمللمتحدگزارشهای
منظم از چنین رویداد ها به شمول مواردی که کارکنان
موسساتغیردولتیوکارمندانمللمتحدموردهدفقرار
گرفتند،رادریافتکرد.
اختطاف های مرتبط با درگیری افغان ها را از حقوق
اساسیکهدسترسیبهآزادیشخصیاست،محروممی
سازد.اختطافهاییکهتوسططالبانصورتمیگیردو
تهدیدات ناشی از آن در جاده ها و شاهراه ها ،باعث مجازاتی که توسط عناصر مخالف دولت اجراء شد ،به
محدودیت آزادی حرکت و فعالیت های اقتصادی شده و اساس قوانین افغانستان جرم بوده و نقض حقوق بشر و
بدرفتاری تلقی می شوند .برعالوه ،مجازات شدید مانند
فضایترسرابیشترمیسازد.
اعدام ،نقضجدیقانون بشردوستانهبینالمللیمحسوب
 .۴مجازات ظالمانه ،غیر انسانی یا تحقیر آمیز در برابر
شدهوجرایمجنگیمحسوبشدهمیتواند ۱۲۰.یونامااز
افراد ملکی
عناصرمخالفدولتمیخواهدتاتحمیلبرخوردظالمانه،
درسال،۲۰۱۹یوناما۹رویدادیراثبتکردکهعناصر غیر انسانی و تحقیر آمیز یا مجازات افراد را بالفاصله
مخالفدولتمجازاتظالمانه،غیرانسانییاتحقیرآمیز متوقفسازند.
را به عنوان تنفیذ فیصله های ساختاری عدلی و قضائی
موازیشاناجراءنمودند.عناصرمخالفدولتبهفیصله  .۵استفاده از خانه ها یا سایر اهداف ملکی برای مقاصد
قضایایجزائیومدنیتوسطساختارهایعدلیوقضائی نظامی
موازیشانبهویژهدرمناطقتحتکنترولشانکهمردم یوناما همواره رویداد هایی را که عناصر مخالف دولت
دسترسی خیلی اندک به میکانیزم های عدلی و قضائی حمالت را از داخل مناطق ملکی به شمول خانه های
رسمی دارند ،ادامه دادند .مجازاتی که توسط عناصر رهایشی،مارکیتهاومساجدانجامدادهوایناماکنرا
مخالفدولتاجراءشدشاملاعدام،قطعاعضاءوشالق در معرض خطر حمله از سوی نیروهای طرفدار دولت
زدنمنجملهبهجرم"گناهاخالقی"میشود.یوناماهشت قرارمیدهد،ثبتکردهودرزمینهابرازنگرانیمیکند.
رویدادیراکهمنجربههشتموردتلفاتملکی(پنجمرد بطورمثال،بهتاریخ ۶مارچدرولسوالیچمتالوالیت
ویکزنکشتهویکزنویکمردمجروحگردیدند)را بلخ،درجریاندرگیریزمینیمیاننیروهایملیامنیتی
بهطالبانویکموردراکهمنجربهمجروحیتیکمرد افغانستانوطالبان،نیروهایاردویملییکمرمیهاوان
رابهسویجنگجویانطالبکهدریکخانهرهایشیپنهان
ملکیگردید،بهشاخهخراسانداعشنسبتداد.
شدهبودند،شلیککردند.اینهاوانبریکخانهمسکونی
فرودآمدهوباعثکشتهشدنسهفردملکیبهشمولیک
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پسرششسالهومجروحیتسهطفلدیگرشد.بهتاریخ
 ۱۳نوامبردرولسوالیسیوریوالیتزابل،پارچههای
مرمیهاوانهنگامییکزنراکشتویکپسرشش
سالهرامجروحنمودکهنیروهایاردویملیافغانستان
هاوانیرابهمنظورهدفقراردادنطالبانکهدرخانه
های رهایشی پنهان شده بودند ،شلیک کرد .نیروهای
اردویملیافغانستانطالبانرامسئولاینتلفاتدانستند.
در بعضی موارد ،عناصر مخالف دولت افراد ملکی را
خالفمیلشان درخانههاینگهداشتند.بطورمثال،به
تاریخ  ۱سپتامبر در شهرپلخمری والیت بغالن ،طالبان
حمالتمتعددراازچندیننقاطباالیشهرانجامدادندوبه
زورواردخانههایرهایشیشدند.یونامارویدادیراثبت
کردکهجنگجویانطالبواردیکخانهشدهومالکخانه
را که می خواست فرار نماید ،به ضرب گلوله به قتل
رسانید.
نیروهایطرفداردولتمعموالًمسئولیتتلفاتملکیناشی
ازعملیاتهایشانرابهعناصرمخالفدولتنسبتمی
دهندزیراآنهادرخانههایرهایشیپنهانشدهویااینکه
ازافرادملکیبه عنوان"سپرانسانی" استفاده می کنند.
باوجودی که عناصر مخالف دولت مکلف اند که نباید با
پنهانشدنودرگیرشدنبانیروهاازمحالتملکی،افراد
ملکیرا در معرضخطرقراردهند،نیروهای طرفدار
دولت نیز مسئولیت همسان دارند که تمامی اقدامات
پیشگیرانهممکنرابهمنظورمحافظتافرادملکیروی
دستگیرندواینمسئولیتدرشرایطیکهدشمندرمیان
افراد ملکی پنهان می شود ،کاهش نمی یابد .یوناما به
عناصرمخالفدولتیادآورمیشودکهعمداً،یکجاقرار
دادناهدافنظامیوملکیبهمنظورجلوگیریازهدف
قرارگرفتناهدافنظامی،بهاساسقانونبشردوستانهبین
المللیممنوعمیباشد۱۲۱.
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 .۴نیروهای طرفدار دولت

افزایشقابلمالحظهداشتهاست(۳۳درصد)اماتلفات
مذکوردرربعچهارمبهاندازهمشابهدرمقایسهباعین
مدتهادر۳۹،۲۰۱۸فیصدکاهشیافتهاست.

یوناما ۱۳درصدافزایشکلیدرتلفاتملکیمنسوببه
نیروهای طرفدار دولت را در سال  ۲۰۱۹در مقایسه با
سال،۲۰۱۸ثبتکردهاستکهاینرقمبرایدومینسال
متوالی افرایش در تلفات ملکی را نشان می دهد .از ۱
جنوریالی   ۳۱دسامبر،۲۰۱۹نیروهایطرفداردولت
باعث  ۲۹۳۳مورد تلفات ملکی ( ۱۴۷۳کشته و ۱۴۶۰
زخمی) گردیدن د .۱۲۲افزایش تلفات ملکی منسوب به
نیروهایطرفداردولتعمدآازبلندرفتنتلفاتملکیدر
اثر درگیری های زمینی و افزایش اندکی کلی در اثر
حمالتهوائی،ناشیشدهاست.ازسال۲۰۰۹بدینسویعنی
از زمان آغاز ثبت سیستماتیک تلفات افراد ملکی توسط
یوناما،اینبلندترینسطحیازتلفاتافرادملکیرانشان
میدهدکهبهنیروهایطرفداردولتمنسوبگردیدهاست.

تلفاتملکیمنسوببهنیروهایطرفداردولت۲۸درصد
تمامتلفاتملکیدر ۲۰۱۹راتشکیلمیدادکهاینرقم
نسبتبه۲۴درصددر۲۰۱۸افزایشاندکیرانشانمی
طرفداردولت
دهد.اکثرتلفاتملکیمنسوببهنیروهای 
(۴۳درصد)درجریاندرگیریهایزمینیاتفاقافتادهکه
بهتعقیبآنحمالتهوائی(۳۶درصد)وعملیاتهای
تالشی(۱۲درصد)قرارداشت.۱۲۳

الف .نگاه اجمالی

روندهایتلفاتافرادملکیمنسوببهنیروهایطرفدار
دولتدرطولسالمذکوربانوساناتیهمراهبودهاستاما
الگویآننسبتبهروندهایعناصرضددولتیمتفاوت
بودهاست.درحالیکهپسازششماهنخستآرام،ارقام
تلفاتافرادملکیمنسوببهعناصرضددولتیدرربع
سوم سال یاد شده به اوج خود رسید ،تلفات افراد ملکی
منسوب به نیروهای طرفدار دولت در سه ربع نخست
تلفات ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت در هر ربع سال ۲۰۱۹

مجروحین

کشته شدگان
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تلفات ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت ۲۰۱۹-۲۰۱۴

نیروهای طرفدار دولت در مجموع
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان
نیروهای نظامی بین المللی
نیروهای طرفدار دولت باعث ۱۲۶۰مورد تلفات ملکی
( ۳۶۳کشته و  ۸۹۷مجروح) در جریان درگیری های
زمینیشدندکهبیانگر۲۵درصدافزایشدرمقایسهباسال
 ۲۰۱۸بودهوبرخالفروندینزولیمیباشدکهدردو
سالمتوالیثبتشدهبود.۱۲4یوناما۲۵درصدافزایشدر
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طنیروهای
تلفاتملکیدراثرشلیکهایغیرمستقیمتوس 
طرفداردولتراثبتکردکهاینامرموجببروزنگرانی
دررابطهبهتاثیراتبدونتفکیکناشیازبکارگیریچنین
سالحهابخصوصدرساحاتپرجمعیت،گردیدهاست.۱۲5
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در سال  ،۲۰۱۹حمالت هوائی توسط نیروهای طرفدار
دولت باعث  ۱۰۴۵تلفات ملکی (  ۷۰۰کشته و ۳۴۵
مجروح)گردیدهکهاینرقم۳درصدافزایشرادرمقایسه
باسال ۲۰۱۸نشانمیدهد.۱۲6اینبزرگترینرقمتلفات
ملکی ناشی از حمالت هوائی تلقی می گردد ،زمانی که
یونامادرسال۲۰۰۹ثبتسیستماتیکتلفاتملکیراآغاز
کرده است .همچنان ،حمالت هوائی منسوب به نیروهای
طرفداردولت،بزرگترینعاملمرگملکیانبحسابآمده
کهتقریبآنیمیازتلفاتملکیانبهآنهانسبتدادهشدهاست.
استفاده از قوا در جریان عملیات های تالشی سومین
بزرگترینعاملتلفاتملکیمنسوببهنیروهایطرفدار
ملکیبودهکهمنجربه ۳۶۰تلفاتملکی( ۱۲۸کشتهو
 ۸۲مجروح)درسال  ۲۰۱۹گردیدهکهبیانگرواردشدن
صدماتدرسطوحبلندمشابهبا ۲۰۱۸بودهاست.یوناما

در  ۲۰۱۸خیزش قابل مالحظه ای در تلفات ملکی را
گزارش داده بود .۱۲۷این بزرگترین رقم تلفات ملکی
درنتیجهعملیاتهایتالشیمیباشدکهیونامااززمان
ثبتسیستماتیکدرسال۲۰۰۹تابهحالثبتنمودهاست.
اکثرعملیاتهایتالشیتوسطقطعاتخاصریاستامنیت
ملی یعنی  نیروی های حفاظت خوست و یک گروهی
جدیدالتشکیل در والیت پکتیکا در  ۲۰۱۹که به "نیروی
هایشاهین"یادمیشوند،صورتگرفتهاست.اینقطعات
خارجازسلسلهمراتبرسمیدولتافغانستان،اغلبآدر
مشارکت با کنشگران بین المللی موجود در ساحه و با
حمایتهوائینیرویهاینظامیبینالمللیودر۲۰۱۹
تااندازهایزیادیدرهماهنگیبانیرویهوائیافغان،
فعالیتمینمایند.


جانب مسئول ( که از افرادملکیکشتهشده افرادملکیمجروح
سوییونامابهآننسبت
دادهشدهاست)۱۲۸
۱۰۰۲
۶۸۰
نیروهای امنیتی و
دفاعیملیافغان
۲۲۷
۵۵۹
نیروهای نظامی بین
المللی
۸۲
۱۰۲
گروهای مسلح طرفدار
دولت
۱۴۹
۱۳۲
نامعلوم
نیروهای
طرفداردولت/نیروهای
متعددطرفداردولت

مجموعتلفاتملکی

فیصدیمجموعیتلفاتملکی

۱۶۸۲

۱۶درصد

۷۸۶

۸درصد

۱۸۴

۲درصد

۲۸۱

۳درصد

درگیریهایزمینیجبرانشد.یونامادررابطهبهروند
معکوس کاهشتلفاتملکی دراثردرگیریهای زمینی
بخصوصدرنتیجهاستفادهروزافزونازشلیکهایغیر
مستقیمباالیمناطقپرجمعیتنگراناست.

 .۱نیروهای امنیتی ملی افغان
نیروهایامنیتیملیافغانباعث۱۶۸۲موردتلفاتملکی
( ۶۸۰کشتهو ۱۰۰۲مجروح)شدندکهاینرقمافزایش
اندکی را نسبت به  ۲۰۱۸نشان می دهد .۱۲۹کاهش کلی
تلفاتملکیاندراثرحمالتهوائیتوسطنیروهایهوائی
افغانستان با افزایش جهشی در تلفات ملکیان ناشی از
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درحالیکهتلفاتملکیاندراثرعملیاتهایتالشیهمانند
سال۲۰۱۸درسطوحبلندباقیمانده،تلفاتملکیمنسوب
بهنیروهایخاصریاستامنیتیملیونیروهایمحافظت
خوستنسبتبهتلفاتملکیمنسوببهنیروهایشاهین
کاهشیافتهاست(بهجدولذیلمراجعهشود).یونامادر
رابطهبهمیزاننامتناسبمرگومیرملکیانبهتناسب
مجروحین در اثر عملیات های تالشی توسط نیروهای
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امنیتیملیافغاندردرجهاولناشیازحوادثمنسوببه
نیروهایویژهریاستامنیتملی،کماکاننگراناست.۱۳۰
افرادملکی
جانبمسئول
(کهازسوییونامابهآننسبت کشتهشده
دادهشدهاست )

افرادملکیمجروح

مجموعتلفاتملکی

اردویملیافغان(بشمولقوای ۳۸۱
هوائی)
ریاست امنیت ملی بشمول ۱۷۹
نیروهایخاصامنیتملی۱۳۱
۲۳
پولیسملیافغان

۷۰۷

۱۰۸۸

۵۲

۲۳۱

۶۷

۹۰

۲۷

۳۶

۱۴۹

۲۳۷

پولیسمحلیافغان

۹

سایر نیروهای دفاعی و امنیتی ۸۸
افغانونیزمرتکبینمتعدد

 . ۲نیروهای نظامی بین المللی
درسال،۲۰۱۹یوناما۷۸۶موردتلفاتملکی(۵۵۹کشته
و۲۲۷زخمی)رابهنیروهاینظامیبینالمللینسبتداد
کهاینرقمافزایش ۱۸درصدینسبتبهسال ۲۰۱۸را
نشان می دهد .۱۳۲از مجموع تمامی تلفات ملکی توسط
نیروهاینظامیبینالمللی۹۶،درصدآنازحمالتهوائی
بشمولحمالتهوائیازقبلپالنشده(هدفگیریسنجیده
شده) و حمالت هوائی که در واکنش به تهدیدات علیه
نیروهایامنیتیملیافغانونیروهاینظامیبینالمللیدر
میدانجنگ (هدفگیریواکنشی)،ناشیشدهاست.
طحبلندمرگومیرغیرنظامیان
یونامادررابطهبهتداومس 
در اثر حمالت هوائی بخصوص حمالت هوائی باالی

ساختارهاوحمالتهوائیکهدرحمایتازعملیاتهای
تالشینیروهایخاص امنیتملیونیروهایشاهینراه
اندازیشده،کماکاننگراناست.یونامابهگونهویژهدر
رابطه به پرتوکول های هدف گیری مورد استفادهٔ
نیروهاینظامیبینالمللیکهدرآنحملهبر اهدافی را
اجازه میدهد که با شرایط تعریف شدهء اهداف نظامی
مشروع در حقوق بین المللی بشردوستانه ،وفق ندارد و
همچنانبخاطرهدفقراردادنافرادکهنهبطورمستقیم
درجنگها دخیلاندونهنقشجنگیدوامداردرکدام
گروهی مسلح سازمان یافته را دارند ،همچنان نگران
است.۱۳۳

حمالت هوائی نیروهای امریکائی مستقر در افغانستان باالی دهاقین در ساحه تحت کنترول شاخه خراسان داعش
بتاریخ  ۱۹سپتامبر  ،۲۰۱۹باعث تلفات  ۳۰فرد ملکی گردید
" شب بود و ما  ۱8تن در یک خیمه خوابیده بودیم .نمی دانم ساعت چند بجه بود اما ما در اثر صدای بمب که بر
یکی از خیمه ها اصابت کرد ،بیدار شدیم .از محل خواب خود فورا بلند شدیم و از خیمه به عجله بیرون رفتیم .من و
دو تن از همکارانم زیر یک درخت ایستاده شدیم ....بعدآ ما مورد هدف قرار گرفتیم و هر سه ما به زمین افتادیم .من
بی هوش شدم .صبح ،من به هوش آمدم و متوجه شدم که من زخمی شده بودم ( از ناحیه پای راست ،بازوی راست
و ران) و دو همکارم مرده بودند .یکی آنها  ۱۶ساله بود .من دیده و حرکت کرده نمی توانستم .چشمانم مملو از ریگ
و خاک بود .من برای کمک صدا زدم .هیچ کسی نیامد .ساعت  ۷صبح تعدادی از همکارنم که از حمله نجات یافته
بودند ،من و سایرین را تا به جاده و بعدآ به شفاخانه رساندند".
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-مردقربانی۳۱سالهمصاحبهتوسطیونامادرشفاخانهعامهننگرهاربتاریخ۲۲سپتامبر۲۰۱۹

بتاریخ۱۹سپتامبر،۲۰۱۹حوالی۲بجهشب،نیروهاینظامیبینالمللی۸،حملههوائیبوسیلهطیارهبیبیلوترا
باالیافرادیدریکمنطقهیجنگلیتحتکنترولشاخهخرسانداعشدرساحهوزیرتنگیواقعولسوالیخوگیانی
والیتننگرهار،انجامدادند.قرارگرازشها،تقریبآ۱۵۰مردکارگرجهت جمعآوریوتهیهیجلغوزهمصروف
کاربودند.آنهاازشاخهخراسانداعشاجازهاخذنمودهبودند وهمچنانمقاماتولسوالیووالیتیونیروهایامنیتی
ملیافغانراذریعهمکتوبقبلیدرموردجمعآوریجلغوزهکهتوسطبزرگانقومیبهآنهاسپردهشدهبود،مطلع
ساختهبودند.حینحمالتهوائیمذکور،کارگرانتقریبادر۷خیمهبهشکلپراگندهدرساحهمذکوردرحالخواب
بودند.
معلوماتاولیهبهتیمکاهشتلفاتغیرنظامیانحمایتقاطعاندکیپسازوقوعحادثهفراهمگردیدکهشاملمعلومات
مشخصراجعبهابالغمکتوبهایقبلیبهمقاماتدولتافغانستانونیروهایامنیتیملیبود.نیروهاینظامیبین
المللییکاعالمیهرادررسانههامنتشرکردندکهدرآنآمدهاست٫نیروهایامریکائی“یکحملههوائیمشخصی
راباالیهراسافگنانداعشدرساحهتحتکنترولداعشانجامدادهاست" وآنها"مطمئنبودندکهدراثرحمله
هوائیمذکور۱۶تن،بشمولجنگجویانداعشیموردنظر،کشتهشدهاند".براساساعالمیهمذکور،کارگرانبهساحه
مذکوربدونآگاهینیروهایامنیتیافغانیانیروهاینظامیامریکائیرفتهبودند".براساسارزیابیوبررسیآنها،
احتماالبهتعداد۸غیرنظامیباجنگجویانداعشدرعینمحلمسکنگزینشدهبودندکهودرنتیجه۸غیرنظامی
کشتهشدهان د".
بهمنظورتائیدوتثبیتتلفاتغیرنظامیان،یوناما از بیشتراز ۳۰منبعبشمولقربانیان،اقاربقربانیان،بزرگان
قومی،مقاماتدولتی،کارمندانصحی،ریاستامنیتملیوسایرین،معلوماتجمعآوریکردهاست.همچنان،یوناما
باتعدادازق ربانیانحادثه درشفاخانهکهتحتتداویقرارداشتند،مصاحبهانجامدادهاست.یوناماتثبیتنمودهاست
کهحداقل ۲۰غیرنظامیمذکر بشمولحداقلدوپسربچه کشتهو ۱۰غیرنظامیمذکر دیگرجراحتبرداشتهاند.
یونامادررابطهبهتلفاتبیشترغیرنظامیاندرینحادثهمعلوماتدریافتکردامانتوانستآنهاراتثبیتنماید.نیروهای
امریکائیبرایهرخانواده ۸قربانیکهبهعنوانافرادملکیشناسایی کردهبودند،مبلغ ۱۶۶۶۰۰افغانی(۲۲۰۰
دالرامریکائی)پرداختهومسوولیتآسیبواردشدهمذکورراپذیرفتند.مبلغپولمتذکرهازطریقوالیننگرهارطی
یکجلسهکهدرمحوطهدفترمقاموالیتننگرهاربرگزارشدهبود،بهخانوادههایمذکورتسلیمدادهشد.
یوناماتاکیدمیورزدکهطرفهایدخیلدرجنگمکلفیتدارندتادرراستایتثبیتاهداف بهمثابهاهدافنظامی۱۳4
حتیاالمکانتالشنمایندکهاینمکلفیتهاحاویاستفادهازتماممنابعاستخباراتی،نظارتیوسایرمنابعبهمنظور
کسبآگاهیهمهجانبه پیرامونوضعیت میباشد.نحوهیانجاماینحمالتهوائی وتدابیرکهدرآن جهتتثبیت
اهدافمذکو راتخاذگردیدهباتوجهویژهبهاینکهقربانیاندرزمانحملهدرخواببودن دوعمالدرجنگدخیلنبودند،
ی
جدآپرسشبرانگیزاست.همچنان،معلوماتدررابطهبهماهیتحضورقربانیانمذکوردرساحهمتذکرهنزدنیروها 
امنیتیافغانوجودداشت.یوناماازنیروهاینظامیبینالمللیتقاضامینمایدتادرمشارکتبانیروهایامنیتیافغان
ازحادثهمذکوردرسهایرابیاموزندو درراستایجلوگیریازچنینآسیبهابهغیرنظامیان درآینده،تغییرات
مرتبطرادرپروسیجرهایمربوطهبوجودبیاورند.
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کشتارغیرنظامیاتبهگونهقصدیبشمولکشتارهابنابر
اختالفاتشخصی شان ویا دخیلبودنشان درتنشهابا
عناصر مخالف دولت و سایر گروههای مسلح ،همچنان
ادامهدادهاند.گروههای مسلحطرفداردولتکهبدونمبنای
قانونیوخارجازتشکیالتفعالیتدارند،اطمینانحاصل
نمایندکه سلسلهمراتب،میکانیزهایپاسخدهیوجبران
خسارهبرایقربانیاندرصورتنقضقانونبشمولنقض
حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر بین المللی،
وجوددارد.


 .۳گروههای مسلح طرفدار دولت
یوناما  ۱۸۴مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۰۲کشته و ۸۲
زخمی) در  ۵۷رویداد درسال  ۲۰۱۹وهچنان ۷مورد
اختطافمرتبطبهجنگراکهایننهادبهگروهایمسلح
طرفداردولتنسبتدادهاست،بهثبترسانیدهاست.رقم
متذکره  ۲درصد افزایش در تلفات غیرنظامیان توسط
گروههایمسلحطرفداردولتنسبتبهسال،۲۰۱۸را
نشانمیده د.۱۳5قابلذکراستکهرقممتذکرهنسبتبه
ظامیاندرسال۲۰۱۷تقریبادوبرابرشده
ارقامتلفاتغیرن 
است.
تلفات غیرنظامیان توسط گروههای مسلح طرفدار دولت
عمدتآدرجریاندرگیریهایزمینی(۴۰درصد)رخدادهو
بهتعقیبآنناشیازعملیاتهایتالشی(۳۴درصد)بوده
است.یوناما،بهطور ویژه،ازبابتشماربلندحوادثیکه
در آن گروههای مسلح طرفدار دولت غیرنظامیان را به
گونه قصدی در جریان عملیات های تالشی مورد هدف
قراردادهاند،همچناننگراناست.اکثرتلفاتغیرنظامیان
توسط گروههای مسلح طرفدار دولت در جریان عملیات
هایتالشیمربوطبهنیرویمحافظتخوستونیروهای
شاهین،بوقوعپیوستهوقرارگزاشها،هردونهادمذکور
ازسویحامیانبینالمللیموردحمایتقرارگرفتهودر
جنوب شرق کشور (والیات خوست ،پکتیا ،پکتیکا و
غزنی)فعالیتمینمایند.۱۳6بقیهتلفاتغیرنظامیانکهبه
گروهای مسلح طرفدار دولت نسبت داده شده است ،در
والیاتتخاروبغالنرخدادهاند.
گروههایمسلحطرفداردولتبامصؤنیتازمجازات
بهفعالیتهایخویش،منجملهاجرایعملیاتهایتالشی،
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یوناماازدولتافغانستانکهمسئولیتاصلیحراست از
حقوقبشربشمولحقحیات،حقآزادیوامنیتهمهمردم
افغانستانرابرعهدهدارد،درخواستمینمایدتاتمامی
گروهایمسلحطرفداردولترامنحلویاپسازبررسی
ق ،آنهارارسما ًواردسلسلهفرماندهیرسمیبایک
دقی 
میکانیزمحسابدهیموثروپرسیجرعملیاتیکهبهحقوق
بشردوستانهبینالمللیوحقوقبشربینالمللیارجبگذارد،
نماید  .عالوه برآن ،دولت افغانستان مکلف است تا تمام
اتهامات  نقض حقوق بشر و نقض قوانین بین المللی
بشردوستانهتوسطگروهایمسلحطرفداردولتراتحقیق
نموده و در برابر مرتکبین آن بشمول مقامات ارشد،
اقداماتمقتضیدرمطابقتباکودجزایافغانستان،اتخاذ
نماید.
نیروهای محافظت خوست و "نیروهای شاهین"
نیرویمحافظتخوستیکگروهیمسلحطرفداردولت
استکهخارجازساختارمنظمفرماندهیوکنترولنظامی
فعالیت می نماید .نیروی متذکره حد اقل ازسال ۲۰۰۷
بدینسوعملیاتهایویژهی رادرجنوبشرقافغانستان
انجامدادهاند.یونامابهگونهمکررنگرانیهایخویشرا
دررابطهبهاقداماتنیرویمحافظتخوستبشمولادعاها
در مور د تلفات غیرنظامیان و موارد نقض حق حیات و
امنیت فزیکی و سایر موارد نقض حقوق بشری ،را
بصورتعلنیوسریابرازداشتهاست.۱۳۷
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گروهای مسلح طرفدار دولت همچنان به فعالیتهای
توام با معافیت جزایی شان ،در اجرای عملیات های
تالشی و کشتار قصدی غیرنظامیان ،ادامه داده اند.
درگذشته ،اعضای نیروهای امنیتی ملی افغان و مقامات
دولتی از بحث کردن در مورد هر عملیات نیروهای
محافظت خوست با یوناما خودداری می نمودند .اما ،از
آغازسال۲۰۱۹بدینسو،ریاستامنیتملیدررابطهبه
قضایایمنسوببهایننیروهاکهتلفاتملکینیزبههمراه
داشتهاست،پاسخهایمحدودارائه نمودهاست.اگرچه،
آنها همچنان از ذکراسمنیروی مذکورخودداریورزیده
اند.برداشتیوناماایناستکهایننیروهابهشیوهمشابه
بانیروهایخاصامنیتملیفعالیتنمودهودارایتشکیل
سلسله مراتب مشابه نیز می باشند اما این نیروهای با
نیروهایامنیتملیمتفاوتاندچون مبنای قانونیندارند
کهبراساسآنعملیاتهایشانرادرمطابقتباقوانین
افغانستانانجامدهند.

افرادملکی(۵۸کشتهو۴زخمی)گردیدهاست.یوناماقادر
به این نشده است تا سلسله فرماندهی نیروهای شاهین یا
روابطایننیروهاراباریاستامنیتملیوسایرگروهای
مسلح طرفدار دولت نظیر نیروهای محافظت خوست،
دریابد.اما،قابلذکراستکه  زمانوقوعنخستینحادثه
ی منسوببهنیروهایشاهین مصادف باکاهش چشمگیر
در تعداد حوادث منسوب به نیروهای محافظت خوست
بود .۱۳۹همچنان ،نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی
مسئولیت حمله که منابع محلی آنرا به نیروهای شاهین
منسوبکردهبودند،رابطورعلنیبهعهدهخودگرفتکه
حداقلاینامربیانگرهماهنگینزدیکبیندونهادمذکور
میباشد.۱4۰

ن
قرار گزارش ها ،نیروهای شاهین در ولسوالی ارگو 
والیتپکتیکا،مستقراندومانندنیروهایمحافظتخوست
خارجازسلسلهرسمیفرماندهیافغانستاندرمشارکتبا
حامیان بین المللی موجود در محل و عندالضرورت با
حمایتهوائینیروهاینظامیبینالمللی،فعالیتدارند.
درسال،۲۰۱۹یوناما۱۲حادثهیمربوطبهعملیاتهای درسال،۲۰۱۹یوناماحوادثیراعمدتآدروالیتپکتیکا
نیروهایمحافظتخوستراثبتنمودکهمنجربهکشته وهمچناندروالیاتپکتیاوغزنی،بهثبترسانیدهکهدر
شدن۲۵فردملکیگردیدهاست.اکثرمواردتلفاتمذکور آننیروهایمذکوردخیلبودند.
دراثرهدفگیریقصدی افرادملکی درجریان عملیات
اعضای نیروهای حافظت خوست و نیروهای شاهین در
هایتالشیبوقوعپیوسته استکهاینرقمنسبتبهسال
برابرسوءاستفادههایکهمرتکبمیشوند،ازمعافیت
۲۰۱۸کاهشچشمگیریرانشانمیدهد.۱۳۸یوناماتقریبآ
جزایی برخوردار استند ،که این امر مایه نگرانی عمیق
تمام موارد تلفات ملکی منسوب به نیروهای محافظت
میباشد.باوجودآنکهبررسیهادررابطهبهاینعملیات
خوسترادرجریانربعاولسال۲۰۱۹بهثبترسانیده
هاوعملیاتهایکهمنجربهنقضحقوقبشرگردیدهاند،
استکهپس ازآن،ظاهرآعملیاتهایتالشینیروهای
ازسویشورایامنیتملیجریاندارد،یوناماازهیچنوع
مذکور توقف یافته است  .با وجود آن ،یوناما همچنان
قضیهایاطالعنداردکهدرآننیروهایمحافظتخوست
حمالتعلیهنیروهایمحافظتخوستازسویعناصر
یانیروهایشاهیندربرابراتهاماتی واردهعلیهشان در
مخالفدولتراتاپایانسال،۲۰۱۹ثبتنمود.درادامه
رابطهبهاستفادهبیموردبیشازحدنیرو،کشتارقصدی
روندمستندسازیحادثاتمنسوببهایننیروهاکهبرای
وسایرمواردنقضوسوءاستفادههایکهحقوقبشریو
باراولدرسال ۲۰۱۸آغاز گردید،یوناماحوادثیرابه
حیاتافغان هاراشدیدآمتاثرساختهاست،مسئولدانسته
ثبترسانیدهاست کهتوسطنیروهایمحافظتخوستبر
شدهباشند.
عالوهوالیتخوستدرسایروالیاتدیگر مانند پکتیاو
اعضای نیروهای امنیتی و دفاعیافغان و ادارات ملکی
پکتیکا،نیزبهوقوعپیوستهاست.
حکومتافغانستان در کابل نمیخواهندیانمیتواننددر
ازماهمارچ۲۰۱۹بدینسو،یوناما۱۵حادثهیمنسوببه
رابطهبهایننیروهابهصورت علنیحرفبزنند،بجز
نیروهایشاهینراثبتنمودهکهمنتجبه۶۲موردتلفات
61

گزارشساالنه۲۰۱۹درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان

بیان این جمله که نیروهای مذکور به گونه کامل تحت
کنترولنیروهایامنیتیملیافغانقرارندارند.پرسشهای
یونامادرمورداینکهکدام نهادمسئولیت آموزش،تمویل،
پالنگذاری و اجرای عملیات های نیروهای مذکور و
همچنانچگونگی اجرایتحقیقاتوبررسیهاراجعبه
فعالیتهایایننیروها،بیپاسخباقیماندهاند.
یوناماخاطرنشانمیسازدکهحراستازحقوقحیات،
آزادیوامنیتهمهمردمافغانستان،ازجملهمکلفیتهای
اساسی حکومت افغانستان می باشد .یوناما از حکومت
تقاضامینمایدتانیروهایمحافظتخوستونیروهای
شاهینراپسازبررسیهایدقیق،رسماشاملصفوف
نیروهایمسلحنماید  و یاگروهایمتذکرهرامنحلنموده
واعضایاینگروها رادرپیوندبهاتهامات نقضقانون
جزایافغانستانتحتتحقیقوتعقیبعدلیقراردهد.۱4۱
حکومتافغانستانمکلفاستتااعضایاینگروهارادر
برابرهرنوعنقضقانونبینالمللیبشردوستانهونقضیا
سوءاستفادهحقوقبشربینالمللی،پاسخگوقراردهد.
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ب .نوعیت تاکتیک ها و حوادث که باعث بیشترین آسیب
به غیرنظامیان می گردد
 .۱حمالت هوائی
"تقریبآ ساعت  ۱۰شب بود و ما درخانه خود بودیم و نزدیک بود که خواب مان ببرد ]...[ .یک چرخبال باالی خانه ما 
با ارتفاع بسیار کم می چرخید .شوهرم در را باز کرد تا ببیند که چه جریان دارد .به مجرد که در را باز کرد ،از چرخبال
باالی وی شلیک شد و هردو پای وی جراحت برداشت .او به پشت افتید .من و دختر بزرگم برای کمک به طرف او
شتافتیم .به من هم شلیک شد و زخمی شدم .من نمی دانم که مرمی بود یا چیزی دیگری ،در همه جا ،به شکل پارچه
های بزرگ پهن شد }...{ .ما روی سقف اتاق باالی خون خود مان دراز کشیده بودیم .من هنوز به خاطر دارم که نام
های اوالد های خود را گرفته چیغ میزدم تا بدانم که باالی آنها چه افتاقی افتاده است .آنها پسر  ۱۰ساله من را کشتند.
نصف سرش را برده بود .دخترم ۴ ،ساله بود ...از ناحیه شکم زخم شدید برداشته بود تا حدیکه روده هایش کامال
بیرون شده بود .او برای یک ساعت بخاطر درد شدید ،گریه می کرد – گیریه می کرد و می گفت که مادر ،درد می کند;
تاوقتیکه که صدایش خاموش شد .کاری از دستم برنمی آمد; چون حرکت کرده نمی توانستم".
-خانمیکهدراثرحملههوائیچرخبالبتاریخ۸فبروری۲۰۱۹درولسوالیسنگینوالیتهلمندمجروحش دودوطفلاشنیزکشت هشدند

درسال،۲۰۱۹یوناما ۱۰۴۵موردتلفاتغیرنظامیان (
۷۰۰کشتهو۳۴۵زخمی)راکهدراثر۲۱۹حملههوائی
توسطنیروهایطرفداردولتبوقوعپیوستهبود،بهثبت
رسانیدهاست.اینرقمیکافزایش۳درصدیرادرتعداد
تلفاتافرادملکیناشیازاین تاکتیکدرمقایسهباتلفات
بلندسال۲۰۱۸نشانمیده د.۱4۲اینپنجمینسالپیدر
پیاستکهدرآنتلفاتغیرنظامیاندراثرحمالتهوائی
افزایش می یابد .یوناما ،بطور ویژه ،در رابطه به تعداد
کشتهشدگانافرادملکیدراثرحمالتهوائیکهبهگونه
نامتناسب ۳۱درصد نسبت به سال   ۲۰۱۸افزایش یافته
است،نگراناست.درمقایسهباسالهایقبل،آمارزنان
واطفالمتاثرازحمالتهوائیازجمعتلفاتغیرنظامیان
دراثرایننوعتاکتیک۴۶،درصدکاهشیافتهاست.در
حالیکهزنانواطفالدرسالهایگذشتهدوسوممجموع
تلفاتغیرنظامیانراتشکیلمیدادند.
حمالتهوائی باعث  ۱۰درصدکل تلفات افراد ملکیدر
سال  ۲۰۱۹گردی د.۱4۳درادامهء روند سال ،۲۰۱۸اکثر
قربانیان–  ۷۲درصد – در اثر حمالت هوائی نیروهای
نظامیبینالمللیآسیبدیدهاندکه۱۷درصدافزایشرا
نشان می دهد.۱44تلفاتافرادملکیمنسوببهنیروهای
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هوائیافغان۲۴درصدکاهشیافتهکه۲۲درصدمجموع
تلفات غیرنظامیانناشیازحمالتهوایی راتشکیلمی
ده د .۱45متباقی تلفات افراد ملکی در اثر حمالت هوائی
گروهاینامعلومطرفداردولتبوقوعپیوستهاست.
بقولمرکزفرماندهینیرویهایهوائیامریکا،هواپیما
هایامریکائی(بشمولطیارههایباپیلوتوبیسرنشین)
بهمقدار  ۷۴۲۳مهمات رادرسال ۲۰۱۹درافغانستان
پرتابنمودندکهاینرقمدرمقایسهبا سال،۲۰۱۸افزایش
اندکیرانشاندادهاماازلحاظمقدارنسبتبهسالهای
گذشته،دربلندترینسطحبودهاست.۱46تنهادرماهسپتامبر
،۲۰۱۹طیارههایامریکائی۹۴۸بمبراپرتابنموده
استکهازسال۲۰۱۰بدینسو،بیشترینشماربمبدرطول
یکماه،میباشد.همچنان،درسال  ۲۰۱۹وتاکنون،
طیارههایامریکائی،،بیشترینشمارحمالتراحداقل
بابکارگیرییکنوعاسلحهانجامداده اند.۱4۷تداومآمار
بلندحمالتهوائیتوسطنیروهاینظامیبینالمللینهتنها
باعثافزایشتلفاتغیرنظامیانگردیدهبلکهقرارگزارش
ها،سببشماریازحوادثشلیکدوستانهعلیهشریکان
شانیعنینیروهایافغان،شدهاست.۱4۸
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قوای هوائی افغان شمار روبه افزایش حمالت بشمول
حمالتشبانه،رادرسال۲۰۱۹انجامدادهاند.قوایهوائی
افغاندردسامبر۲۰۱۸۱4۹توانائیانجامحمالتشبانهرا
کسب نمودن د و از آن زمان بدینسو ،حمایت های قابل
مالحظهرابرایعملیاتهایتالشیشبانهبشمولعملیات
هاینیروهایخاصریاستامنیتملیکهقبالهمیشهاز

مردممحلدراطرافیکموترباربریحاملاجسادطفلهایکشتهشدهدراثرحملههوائینیروهاینظامیبینالمللیمورخ۲۳-۲۲مارچ۲۰۱۹
باالییکخانهدرساحهتیالوکهشهرکندز،گردآمدند.قرارگزارشها،حملهمذکوردردفاعازنیروهایطرفداردولتدرآنمحلاجراشده
بود۱۳.فردملکیبشمول۱۰طفلدرحملهمذکورکشتهشدند.عکسازناصرواقف
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تلفات غیرنظامیان در اثر حمالت هوائی ۲۰۱۹-۲۰۱۴

نیروهای نظامی بین المللی
نیروهای هوایی افغانستان
مشخص طرفدار دولت
نیروهای نا
ِ

سوینیروهاینظامیبینالمللیازطریقهواحمایتمی
شد،فراهم مینمایند.اما،فقدان کوردیناتدهندگانهوائی
آموزشیافتهافغاندرساحه جهتکمکدرهدفگیری،
باالیدقتوتدابیراحتیاطیتاثیرخواهدگذاشتواینامر
سببادامهتلفاتغیرنظامیانخواهدشد.۱5۰
درسال،۲۰۱۹یوناما۱۴۴موردتلفاتافرادملکی(۹۰
کشتهو۵۴زخمی)دراثرحمالتهوائیکهدرحمایتاز
عملیاتهای شبانهنیروهایخاصریاستامنیتملیو
نیروهای شاهین صورت گرفته بود ،را به ثبت رسانیده
است .مثال بتاریخ  ۲۲سپتامبر حوالی ساعت  ۱۱شب،
نیروهایخاصامنیتملیدرهمکاریباکوماندواردوی
ملی افغان عملیات تالشی را به منظور هدف قرار دادن
مواضعطالباندرولسوالیموسیقلعهوالیتهلمند،انجام
داد.قرارگزارشها،القاعدهنیزدرساحهمذکورحضور
داشت .۱5۱در جریان عملیات مذکور ،جنگجویان مخالف
دولت دست حمله واکنشی زدند و نیروهای افغان از
نیروهایامریکائیمستقردرافغانستاندرخواستکمک
هوائینمودند.بقول منابعکهیوناماباآنهامصاحبهنمود،
انواعمتعددتجهیزاتهوائیبشمولطیارههاوچرخبال
هامورداستفادهقرارگرفت.درعینزمان،سهموتر۲-
تونس و  ۱سیدان   -مربوط به یک عروسی در ساحه
ظاهرشدند .قرار گزارش ها ،ساحه مورد تالشی
متذکره  
مسدودشدهبودوزمانیکه ۲موترمذکوربه طرفساحه
عملیاتنزدیکشدند،بهانهاعالمتتوقفدادهشد،اما
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آنهاتوقفنکردند.دوموترتونسواردساحهتالشیشدند
وازچرخبالباشلیکمرمیموردهدفقرارگرفتند.اکثر
سرنشیناندرموتراولیکشتهشدندواکثریتسرنشینان
موتر دومی جراحت برداشتند .موتر سومی که در آن
عروسودامادسواربودند،موردهدفقرارنگرفت.در
نتیجهاینحمالتهوائی ۱۵،فردملکی(بشمول ۵زنو
۹طفل)کشتهشدهو۱۱تن(بشمول۲زنو۶طفلبین
سنین ۱الی ۱۶سال)زخمیشدند.قرارگزارشها۱۴،
الی ۲۲جنگجویطالبوالقاعدهکشتهو ۱۴تنبشمول
شماریاززناندستگیرگردیدن د.۱5۲یوناما۳مورددیگر
تلفاتغیرنظامیاندراثرحمالتهوائیباالییکخانهدر
آنمحوطه،رانیزتثیبتنمودهاست.قرارگزارشهای
کهتوسطیوناماتثبیتگردیدهاست۳،خانهدرآنمحوطه
برایجنگجویانبهکرایهدادهشدهبود،امامالکآندر
خانه سومی زندگی می کرد .حمالت هوائی نیروهای
امریکائیمستقردرافغانستانبر۳خانهمذکوراصابتکرد
کهمنجربهکشتهشدنمالکخانههاودوپسرش،کهیکی
آن۱۰سالعمرداشت،گردید.
بهتعقیبحادثهمذکور،رئیسجمهورغنینگرانیخودرا
ابرازکردهوبهوالیوالیتمذکورهدایتدادتادررابطه
به حادثه مذکور بررسی ها را انجام ده د .۱5۳همچنان،
وزارتدفاعافغانستانرسانههاراازانجامبررسیها
پیرامون حادثه مذکور که منجر به تلفات غیرنظامیان
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گردید،اطالعداد.بتاریخ۲۳سپتامبر،دفترشورایامنیت
ملیافغانستاندرصفحهتویترخودبیانداشتکهعملیات
مذکوررانیروهایافغانوامریکائیعلیهیک گروهمهم
القاعدهبشمولعاصمعمریکتنازرهبرانالقاعدهوپیام
رسانویکهمسئولیترساندنپیامهابهایمنالظواهری
داشتومسئولموادمنفجرهطالباندروالیتهلمندکهدر
بینرهبرانطالبانجاگرفتهبودند،انجامداد.درپیامتویتر
بیانشدهبودکهزنانپاکستانیبشمولخانمعمرتوامبا۸
رهبرطالبانگرفتارشدند.۱54شورایامنیتملییکهیأت
را به هلمند جهت تحقیق ادعاهای مبنی بر تلفات
غیرنظامیان فرستادکهنتایجآنحینتحریراینگزارش
مشخصنشدهبود.
قرار معلومات یوناما ،نیروهای امریکائی مستقر در
افغانستان نیز تحقیقی را مطابق فقره  ۶ماده  ۱۵مقرره
ارتشامریکارویدستگرفتهبودکهنتایجآنحینتحریر
این گزارش علنی ساخته نشده بود .یوناما از نیروهای
امریکائیمستقردرافغانستانودولتافغانستانتقاضامی
نمایدتایافتههایتحقیقاتشانراهمگانیساختهوجبران
خسارهمناسبرابرایقربانیانپرداختنمایند.
درکنارحمالتهوائیکهدرحمایتازنیروهایزمینی
درجریانعملیاتهایتالشی،صورتمیگیرد،بطور

66

مشخص،یونامادررابطهبههدفگیریقصدیافرادیکه
نهدرمخاصماتبهگونهمستقیمدخیلبودندونهکدامنقش
جنگیدوامداردرگروهیمسلحراایفاءمیکردند،نیز
نگران است .چنین حمالتی مطابق رهنمود قانون جنگ
وزارتدفاعامریکامجوزدانستهشدهاندمگردرمطابقت
بهقانونبینالمللیبشردوستانه نیست.مثآل،یوناماتلفات
غیرنظامیانیراتثبیتنمودهاستکهدراثرحمالتهوائی
باالیافرادیدخیلدرپروسسموادمخدرومظنونبه
تمویل مالی طالبان ،افرادی که تکسی ران بودند و
جنگجویانطالبراانتقالمیدادندوافرادیکهدرجمع
آوری ذکات در مناطق تحت کنترول طالبان مصروف
بودند ،بوقوع پیوسته است .یونامامجددآ تاکید می نماید،
افرادیکهحمایتهایسیاسی،مالیوغیرهرابهیکگروه
مسلحمخالففراهممینمایند اماکدامنقشجنگیدوامدار
درگروهسازمانیافتهمسلحمذکورندارد،مطابقبهقانون
بینالمللیبشردوستانه،ایننوعافرادبهمثابهاعضای
گروهی مسلح پنداشته نمی شوند .۱55آنها به مثابه افراد
ملکی در برابر حمله محفوظ می باشند ،مگر اینکه و
زمانیکهآنهابهگونهمستقیمدرمخاصماتمسلحانهشرکت
نمایند.۱56
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حمله هوائی نیروهای امریکائی مستقر در افغانستان مورخ  ۲۴-۲۳جنوری  ۲۰۱۹در ولسوالی سنگین والیت هلمند
باالی یک خانه ای که از آن طالبان به مخاصمات مسلحانه پرداختند که منتج به تلفات  ۲۰فرد ملکی گردید

" شب هنگام بود .طیاره های جیت آمدند و شروع به بمباران کردند .من در خواب بودم که صدا را شنیدم و فکر کردم که
هنوز خواب می بینم .حمله نخست به اطاقی اصابت کرد که من ،شوهرم و یک طفلم در آن قرار داشتیم .سقف اطاق باالی ما
فرو ریخت .تنها من کمی به هوش بودم .شنیدم که خسرم به اطاق متذکره آمد و او هرسه مان را بیرون کشید .ما (همه ما که
درآن خانه بودیم) به یک اطاق دیگری که دو اطاق دورتر از آن موقعیت داشت ،رفتیم و بعدآ خانه ما دوباره بمباران شد.
اطاقی که ما در آن بودیم .سقف آن باالی ما فرو ریخت .پارچه های بزرگ که فرو می ریخت و به هر طرف می پرید ،بر
سرهای ما اصابت می کرد .چند پارچه بزرگ بر بازو من اصابت کرد .اطفال کشته شدند .باالی شوهرم کدام چیز دیگری
اصابت کرد .او خون ریزی بیشتر نسبت به من داشت }...{ .در حالیکه خون ریزی داشتیم ،تا صبح در آنجا در زیر سقف فرو
ریخته ،ماندیم .تا صبح هیچ کسی به کمک ما نرسید .اگر تحقیق شود ،مسئول آنرا نزد من بیآورید تا که من برای شان نشان
دهم که آنهاباعث چی شدند".۱5۷
خ
یزمینیافغانبتاری 
یامریکائیمستقردرافغانستانکهبهحمایتنیروها 
-زن۳۰ساله–قربانی-حملههوائینیروها یدرولسوالیسنگینوالیتهلمند،انجامشد;زنمذکور۵طفلخودراازدستداد.
۲۴جنور 
یرادرولسوالی
درشب ۲۴/۲۳جنوری،۲۰۱۹حوالیساعت ۹شب،نیروهایافغانوبینالمللییکعملیاتت پاکساز 
سنگینوالیتهلمندانجامدادند.نیروهایمذکورموردحملهقرارگرفتهودستبهحملهواکنشیبااستفادهازنیرو،زدند.قرار
معلوماتتیمکاهشتلفاتملکیحمایتقاطع،جنگجویانطالبازیکخانهمسکونیشلیکمیکردندوبانیروهایطرفدار
دولتبهدرگیریشانادامهدادند.
ییکیازاطاقها
یمستقردرافغانستاندوحملههوائیراباالیخانهیمذکورانجامدادند.حملهنخستباال 
یامریکای 
نیروها 
اصابتکردکهیکخانوادهدرآنخواببودند.سقففروریختوهمهآنهارامجروحساخت.رئیسخانوادهبهاطاقمذکور
شتافتتاآنهاراازآناطاقبیرونکندوبهآنهاگفتتادراطاقیدیگریکه۵۰مترفاصلهداشت،رفتهوپنهانشوند.چند
دقیقهبعد،حملههوائیدومیدرآنساحاتاصابتکرد،درجائیکهاعضایخانوادهدیگریپنهانشدهبودند.
بهدنبالحملهدومی،چرخبالهاباارتفاعکم بهزمیندرنزدیکیخانهمذکورچرخمیزدنددرحالیکهبعضیقربانیاندر
داخلخانهمذکورخودرادرزیرلحافپنهانکردهبودند.آنهاتاصبحدرآنجاماندندتااینکهاقاربشانبرایکمکبا
مجروحیندستبهکارشدند.بعدازظهرآنروز،مجروحانقادربهترکساحهمذکورشدهوبسویشفاخانهلشکرگاهوالیت
هلمندروانهگردیدند.یکمنبعبیانداشتکهطالبانصرفابخاطرتداویصحیبهآنهااجازهدادتاازساحهیمذکوربیرون
شوند.سهتنازمجروحینمذکوربتاریخ۲۸جنوریبهشفاخانهشهرقندهارمنتقلگردیدند،درجائیکهیوناماقادرشدتاباآنها
مصاحبهنماید.
حمالتهوائیمذکوردرمجموعباعثتلفات۲۰فردملکی(۱۵کشتهو۵زخمی)بشمولکشتهشدن۳زنو۱۰طفلو
مجروحشدن۱زنو۳طفل،گردید.نیروهایامریکائیمستقردرافغانستانتحقیقیرامطابقفقره۶ماده۱۵مقررهارتش
امریکاانجامدادکهطیآنکشتهشدن۱۵فردملکیراتائیدنمودند.بمنظورکمکبهتحقیقاتوحمایتازپاسخدهیبرای
قربانیانحادث ه،یونامامعلوماتالزمرابرایافسرتحقیقفراهمساخت.قرارمعلوماتنیروهایامریکائیمستقردرافغانستان،
نیروهایزمینیدرمحلبههیچوجهبدینباورنبودندکهافرادملکیدرخانهموردهدف،حضوردارند.

یوناما در رابطه به احتمال قوی بروز خطا در صورت ممکنقبالدررابطهبهحضورغیرنظامیان(مثالدرموتر
اتخاذتصامیمهدفگیریعجوالنهوبامعلوماتناقصکه یاخانه)یاحالتملکی بودنیکفردبه دست بیاید،۱5۸
67

گزارشساالنه۲۰۱۹درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان

نگران است .یوناما در طی چند سال اخیر ،پیوسته در
جلسات خویش با نیروهای امنیتی ملی افغان و حمایت
قاطع/نیروهایامریکائیمستقردرافغانستانوهمچناندر
گزارشهایخود،راجعبهحفاظتغیرنظامیان،نگرانی
خودراپیرامونشمارروزافزونتلفاتافرادملکیدر
اثرحمالتهوائی،ابرازداشتهونیازمنبیبرتجدیدنظر
برمعیارهایهدفگیریوتدابیراحتیاطیپیشادرگیری،
راچندینباربیاننمودهاست.۱5۹

راهاندازییکبازنگریجامع،شفاف،عینیومعتبردر
موردتمامیحمالتهوائیکهمنجربهتلفاتملکیگردیده
اند،امکانپذیرمیباش د.۱6۱طرفهایدرگیرمکلفاند
تااصلتناسب را درپالنگذاریواجرایعملیاتهوائی
رعایت نمایند و هرگاه روشن شود که یک حمله ممکن
باعثضرربهغیرنظامیانبهگونهیمیگرددکهبیشتراز
مزیتیاسودپیشبینیشدهنظامیاست،بایدآنرالغوویا
تعلیقنمایند.۱6۲.

یوناما یک باردیگر خاطر نشان می سازد که حقوق
بشردوستانهبینالمللیتمامیطرفهایدرگیرراملکف
میداندتادرراستایجلوگیریوبهحداقلرساندنضرر
تصادفیبهزندگیافرادملکی،مجروحیتافرادملکی و
تخریباشیایملکی،تمامیتدابیراحتیاطیممکنهرااتخاذ
نمایند .۱6۰این امر مشمول مکلفیت مبنی بر جمع آوری
معلومات کافیبهمنظورارزیابیموثر درمور د حضور
افراد ملکی مشخصآ در محل حمله بشمول حاالت هدف
گیری عکس العملی ،می باشد .تحقق این امر از طریق
تجزیهوتحلیلسبکزندگیغیرنظامیاندرساحهوشیوه
کهدرآنساختارهایمشخصبکاربردهمیشودوهمچنان
بههدفارزیابیموثریتتدابیراحتیاطیموجودازطریق

حتیاگریکطرفجنگقانونبینالمللیبشردوستانهرا
رعایتننماید،اینامرسببمعافشدنتعهداتطرفهای
مخالف دخیل در جنگ در قبال حقوق بین المللی
بشردوستانهنمیگردد.۱6۳.اصلتناسببدوندرنظرداشت
اینکه آیا حمالت هوائی به مثابه بخشی از عملیات هدف
گیریپالنشدهوقصدی،انجاممیشودیااینکهحمالت
مذکوردرواکنشبهتهدیداتعلیهنیروهایزمینیصورت
میگیرد،قابلاعمالمیباشد.

 .۲عملیات های تالشی

"حوالی  ۱۰:۳۰آن شب ۳ ،چرخبال در یک ساحه باز حدودآ  ۲الی  ۳کیلو متر دور تر از قریه ما ،نشست کردند .زمانیکه 
نیروهای مسلح به خانه ما رسیدند ،مواد منفجره را بر دوازه های حویلی نصب و منفجر نمودند .انفجار دوازه را باز کرد و
سبب یک صدای مهیبی شد .من از اطاق خود بیرون شدم .چهار مرد به من گفتند تا از جای خود تکان نخورم و دست های
خود را بلند کرده و بر پشت سر خود بگذارم و پشت خود را به طرف آنها کنم ...حوالی ساعت  ۳بامداد ،فهمیدیم که عساکر
بدون گفتن چیزی آنجا را ترک کرده بودند و عملیات خاتمه یافته بود ...دو پسرم و دو تن از خواهر زاده هایم خون آلود بر
زمین افتاده بودند .آنها از ناحیه چشم به سرهای شان مورد هدف قرار گرفته بودند .این مشکل ترین لحظه زندگی من بود.
به خداوند دعا کردم که به من صبر ،توانائی و تحمل این وضعیت را بدهد .دخترانم و تنها پسرم که نجات یافته بود ،با
وضیعت شکه در نزدیکی اجساد ،بودند ...قربانیان را دفن کردیم و درعالم ناچاری به خانه های خود برگشتیم ،زیرا قادر به
انجام هیچ کاری برای حفاظت اطفال خود نبودیم ...در قریه ما ،هیچ کسی احساس امنیت نمی کند .هرگاه یک چرخبال باالی
سر ما پرواز کند ،همه اطفال که در بیرون از خانه مصروف بازی هستند ،می دوند و خود را پنهان می کنند زیرا آنها می
ترسند .خانواده ام ویران شد و من چیزی برای زندگی کردن ندارم .فقط من باقی مانده ام".
-عضوفامیلقربانیانعملیاتتالشیمورخ۱۱آگست۲۰۱۹درولسوالیزرمتوالیتپکتیاکهدرآن۱۱فردملکیکشتهشدند.

عملیاتهایتالشیکهاغلبآبهآنها"حمالتشبانه"اطالق ۲۰۱۹نسبتبه،۲۰۱۸گردیدکهرقمآنبهباالترینحد
میشود،باعث۲درصدبیشترتلفاتغیرنظامیاندرسال خودرسیدهاست.از ۱جنوریالی ۳۱دسامبر،۲۰۱۹
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یوناما  ۳۶۰مورد تلفات افراد ملکی ( ۲۷۸کشته و ۸۲
زخمی) را در اثر حمالت شبانه ،ثبت نموده است که
اکثریتقاطعآندراثرعملیاتهاینیروهایخاصامنیت
ملی ،نیروی حفاظت خوست و نیروهای مستقر درپکتیا
موسومبه"نیروهایشاهین"،بوقوعپیوستهاست.۱64یوناما
افزایش خاصی را در میزان تلفات افراد ملکی از اثر
عملیاتهایتالشیدرجریانششماهنخستسال۲۰۱۹
(۸۶درصدافزایش)،وبهتعقیبآن،کاهش(۴۲درصد
کاهش)رادرنیمهایدومسالمذکور،مشاهدهنمودهاست.
باوجودآن،ارقامگزارشدادهشدهدرینبخشبیانگرتمام
ارقام تلفات غیرنظامیان ناشی از عملیات های تالشی
نیست،زیراارقاممذکوردربرگیرندهتلفاتافرادملکیکه
دراثرحمالتهوائی بههدف حمایتازنیروهایزمینی
درجریانعملیاتهایتالشیانجامشدهاند،نمیباشد.
برخالفروند سال ،۲۰۱۸یوناما درسال ۲۰۱۹کاهش
( ۲۲درصد ) تلفات غیرنظامیان در اثر عملیات های
نیروهایخاصامنیتملیرابهثبترسانیدهاستکهرقم
تلفاتمذکوربه ۱۹۰تن( ۱۴۸کشتهو ۴۲زخمی)می
رسد.۱65باوجودآن،عملیاتهایتالشینیروهایطرفدار
دولت عمدتآ توسط نیروهای شاهین باعث افزایش ۲۴
درصدیتلفاتافرادملکیگردیدهکهاینرقمبه۶۳مور د
( ۶۱کشتهو ۲زخمی)میرسد.۱66عملیاتهایتالشی
توسطنیروهایمذکوراغلبآباهمکاریحامیانبینالمللی
موجوددرساحه،انجامپذیرفتهاست.عملیاتهایمذکور
درمناطقمرکزی،شرقی،جنوبشرقیوجنوبیاجرأ
شدهاست.
یونامادررابطهبهافزایشاعدامهایعاجلومختصرکه
در بستر عملیات های تالشی انجام می پذیرد ،همچنان
نگران است .در مقایسه با زخمی ها ،ازیاد شمار کشته
شدگاندرجریانعملیاتهایتالشیبیانگراینروندمی
باشد.یوناماتعدادزیادیازقضایاراثبتنمودهکهدرآن
نیروهای خاص امنیت ملی ،نیروی محافظت خوست و
نیروهای شاهین ،باالی افراد از فاصله نزدیک به گونه
قصدیشلیکنمودهاند،بشمولحاالتیکهدرآنگرفتاری
افراد امکان پذیر به نظر می رسیده است .طور مثال،
بتاریخ۱۴مارچ،۲۰۱۹حوالی۱۰شب،نیرویمحافظت
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خوستعملیاتتالشیراباحمایتهوائینیروهاینظامی
بینالمللیعلیهطالباندرقریههیبتخیل ،ساحه سهاک،
ولسوالی زرمت والیت پکتیا ،انجام دادند .در جریان
عملیات مذکور،نیرویمحافظتخوست ۵مردملکیاز
سرهمراهباخواهرزادهاش-را
یکخانواده–پدر،دوپ 
کشتند.بهقول منابع،نیرویمحافظتخوستآنهارااز
خانهشانبیروننمودهوسپسدرمقابلمنزلشانکشتند.
یک روز بعد از آن ،باشندگان ولسوالی زرمت اجساد
قربانیانحادثه رابهشهرگردیزمنتقلکردهودرمقابل
محوطهمقاموالیتبدلیلکشتارمذکوراعتراضکردند.
اغلبآ ،عملیات های تالشی به درگیری زمینی مبدل می
شوند .مثال ،بتاریخ  ۱۷جنوری حوالی ساعت  ۴بعد از
ظهر ،قطعه  ۰۳امنیت ملی مستقر در خانه مالعمر،۱6۷
یکعملیاتتالشیراانجامدادندکهمنجربهزدوخورد
میان قطعه  ۰۳امنیت ملی و طالبان گردید .در پاسخ به
حمالتطالبان،قطعه۰۳امنیتملیدستبهشلیکراکت
زدندکهباالیدوخانهمسکونیاصابتکردودراثرآن
 ۵فردملکیبشمول ۱زنو ۳طفل،کشتهو ۴تندیگر
بشمول  ۲زن و  ۱طفل جراحت برداشتند .یوناما جهت
کسب معلومات با ریاست امنیت ملی در تماس شد اما
ریاستمذکورپاسخنداد.
برعالوهکشتار افرادملکی،یوناماگزارشهای را راجع
به توقیف غیرقانونی و خودسرانه افراد توسط نیروهای
خاص امنیت ملی و نیروی محافظت خوست در جریان
عملیاتهایتالشی،بدستآوردهاست.دربعضیازاین
قضایا،افرادبدونواقفبودنخانوادههایشان،درحبس
تجریدوبدونوسایلارتباطینگهداریشدهان د.۱6۸یوناما
روایتهایمعتبریدررابطهبهافرادتحتتوقیفبدست
آوردهاستکهموردشکنجه ورفتارسوءقرارگرفتهاند
درحالیکهدرجاهاینگهداریشده ساحه تحتمسولیت
وصالحیتنهادهایمذکورمیباشند.۱6۹
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غیرنظامیانی که در اثر استفاده قوا در جریان عملیات
های تالشی در سال  ۲۰۱۹کشته و زخمی شدند

یوناما در رابطه به اینکه نیروهای خاص امنیت ملی .۳ ،قتل های عمدی به شمول اعدام های صحرایی
نیروی محافظت خوست و نیروهای شاهین ظاهرآ با
درسال،۲۰۱۹یوناما۳۰حادثهایمرتبطبهکشتارهای
مصونیتجزاییعملمیمیکنند،مکررآابرازنگرانیمی
قصدیتوسطنیروهایامنیتیملیافغانوگروهایمسلح
نماید..یونامامواردیرابهثبترسانیدهاست کهدرآن
طرفداردولترابهثبترسانیدکهمنتجبهتلفات۷۳فرد
عدمهماهنگیاینعملیاتهابانیروهایامنیتیملیافغان
ملکی(۵۳کشتهو ۲۰زخمی)گردیدهاست،کهقسمتیاز
و مقامات ملکی دولتی در والیات سبب عدم موثریت
تلفاتمتذکرهبنابراعدامهایصحراییمیباشد.یوناما۷
عملیات های مذکور و ناخوشی ادارات سیاسی و امنیتی
حادثهرابهگروهایمسلحطرفداردولت( ۱۳کشتهو۶
محلی ،گردیده اند .همچنان ،هنگام بروز ادعاهای تلفات
زخمی) ۶،حادثهرابهنیروهایخاصامنیتملی(۱۹
غیرنظامیان ،این امر توانائی مراجع محلی جهت تحقیق
کشته)وپولیسملیافغان(۶کشتهو۵زخمی)۵،حادثه
حوادثبهگونهیالزمراباموانعروبروساختهاست.به
را بهاردویملیافغان( ۹کشتهو ۲زخمی)وپولیس
علتمحرمبودنعملیاتهایتالشیتوسطنیروهایخاص
محلیافغان(۴کشتهو۶زخمی)و۱حادثه(۲کشتهو
امنیت ملی ،نیروی محافظت خوست و به طور خاص
۱زخمی)رابهنیروهاینامعلومطرفداردولت،نسبتداده
نیروهایشاهین،قربانیانواقاربشانازلحاظدسترسی
است.
بهمعلومات،کمکوحمایتورسیدگیبهآنها با جبران
خساره،گزینههایاندکیدراختیاردارند.اینامرسبب حوادثی که در آن غیرنظامیان به گونه قصدی توسط
تحریکاحساساتضدحکومتیوایجاداعتراضاتمیان نیروهایامنیتیملیافغانوگروهایمسلحطرفداردولت
غیرنظامیان میگردد.بهنظرمیرسدکهعملیاتهای کشته شدند ،در داخل و خارج از عملیات های جنگی و
مذکورخارجازسلسلهمراتبرسمیحکومتیقرارداشته همچناندرجریانعملیاتهایتالشیرخدادنددرحالیکه
کهباعثایجادنگرانیهایجدیدرموردعدمشفافیتو امکان دستگیری مصؤن افراد مظنون به همکاری با
مخالفین دولت  و یا ارجاع آنها به نهاد های تنفیذ قانون
پاسخدهیراجعبهاینعملیاتهاگردیدهاست.
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وجودداشت.یونامایکالگویآزاردهندهقضایارابهثبت
رسانیدهاستکهدرآننیروهایخاصامنیتملی،نیروی
محافظتخوستونیروهایشاهینبهخانههایمردمدر
جریانشبداخلشده،مردهاراازسایراعضایخانواده
جداساختهوآنهاراباشلیک گلولهها،بعضآازفاصله
نزدیک،کشتهاند.

مردکهباهمبرادربود،بهگونهعجوالنهاعدامشدند.آنها
بهداخلخانهآوردهشدندودرسهاطاقجداگانهازفاصله
نزدیکباضربگلولهکشتهشدند.هشتمرددیگررادر
موتر های امنیت ملی به میدان هوائی جالل آباد جهت
بازجوئیبیشترباخودبردند.صبحفردایآنروز،آنهابه
مقرامنیتملیدروالیتننگرهارانتقالگردیدندوسپس

بهتاریخ۵سپتامبر،حدودآ۸۰۰تندرمقابلدفترمقاموالیتدرشهرجاللآبادوالیتننگرهارمظاهرهکرده،خواهانعدالتبرایکشتارچهار
مرددرخانهشانتوسطنیروهایخاصامنیتملیمورخ۴سپتامبر،۲۰۱۹شدند.عکساز:ببرکامیرزاده/پژواک

الً،بتاریخ۴سپتامبردرجریانشبدرشهرجاللآباد
مث 
والیت ننگرهار،نیروهایخاصامنیتملی(قطعه)۰۲
عملیاتیراعلیهافرادیمظنونبهحمایتازشاخهخراسان
داعشدریکمحوطهمسکونیکهدرآن۳۹تن(۱۱مرد،
۱۰زنو۱۸طفل)درآنوقتحضورداشتند،اجرانمودند.
قطعه۰۲امنیتملی،زنانواطفالرادرخانهیهمسایه
شانجابجاساخته،مردهارادستگیر،ولچکودرموقعیت
های مختلف به صورت جداگانه درآن محوطه مورد
بازجوئی قراردادند.یکفرددیگریکهازآنساحهمی
گذشت،توسطقطعه ۰۲امنیتملینیزگرفتارشد.چهار
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رهاشدند.قطعه۰۲امنیتملیباصدوراعالمیهایبیان
داشتکههدفعملیاتمذکورچهار تنازحامیان مالی
شاخهخراسانداعشومدیرمالیاینشاخهبرایوالیت
ننگرهار،بودند.۱۷۰بهدنبالاعتراضاتمردمیدررابطه
به این حادثه ،محمد معصوم ستانکزی ،رئیس عمومی
ریاستامنیتملی،ازوظیفهاشاستعفاءداد.۱۷۱درزمان
تحریرگزارشهذا،یوناماهیچگونهمعلوماتیرادررابطه
بهتحقیقوتعقیبعدلیعامالناینقتلها،دریافتنکرد.
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قصدتسلیمشدنرااظهاربکنند،مشروطبراینکهآنهااز
توسلبههرگونهعملمشکوکامتناعورزیدهوتالشبه
فرار ننمایند .۱۷۳به همین ترتیب ،هرگاه نیروهای امنیتی
ملیافغان یاگروهایمسلحطرفداردولت ،افرادیرادر
جریانعملیاتهایتالشیدستگیروبکشندکههیچتهدیدی
ق بین
رابهآنهامتوجهنمیسازد،کشتارآنهانقض حقو 
المللیبشردوستانهتلقیمیشود،بدوندرنظرداشتاینکه
آیاآنهاافرادملکیاندیاخیرواینعملکردشانجنایت
جنگیمحسوبمیگردد.

همچنان،یوناماتعدادیازقضایایراثبتنمودهکهدرآن
اعضای نیروهای امنیتی ملی افغان درانتقام به حمالت
طالباندستبه کشتارقصدیاعضایخانوادهجنگجویان
طالبزدند.مثآل،بتاریخ ۲۵نوامبر،دوجنگجویمسلح
طالب یک قوماندان پولیس محلی افغان را در ولسوالی
پلخمریوالیتبغالنباضربگلولهکشتند.درانتقامبه
آن،پولیسمحلیافغانبهخانهیکیازجنگجویانطالب
واردشدهوبرادرش-کارمندصحی -رابهضربگلوله
زخمی ساختند .در جریان آن حادثه ،پولیس محلی افغان
باالیمردمقریهشلیککردهودوفردملکیدیگررانیز
ق به قانونبینالمللی
همچنان،یوناماتاکید مینمایدکهمطاب 
مجروحساختند.
حقوق بشر ،کشتار غیرقانونی یک فرد نقض حق حیات
درسایرقضایا،افرادملکیدرجریانتالشهاینافرجام تلقیمیشود.دولتهابایددرمورداستفادهازاعمالقوه
باجگیری با ضرب گلوله بقتل رسیدند .مثآل ،بتاریخ  ۳۰یمرگبارتوسطمأمورانشاندرچارچوبعملیاتهای
اکتوبر،دو افسرپولیسملیافغانمستقردریکپوسته تنفیذ قانون و حاالتیکه در آن موارد  مشکوک نقض حق
تالشیرانندهییکموترباربریرازمانیکشتندکهوی حیات درجریانمنازعهمسلحانهارتکابیافتهباشد،را
از پرداخت پول به آنها اباء ورزید .بتاریخ اول نوامبر ،تحقیقنمایند.۱۷4
صدها تن از راننده گان بخاطرقتل موصوف دست به


اعتراضزدند وشاهراه کابل-قندهاررامسدودکردندکه
پسازمیانجیگریبزرگانمحلواعضایشورایوالیتی
دوبارهبازشد.دوافسرپولیسملیافغانمتهمبهدست
داشتندرحادثهمذکور،درهمانروزگرفتارشدهوقضیه
ی نسبتیشانبهڅارنوالی نظامی والیت مربوطه جهت
قارجاعگردی د.۱۷۲
تحقی 
یونامایکباردیگر تاکیدمیورزدکهکشتارافرادیکهنقش
فعالدرمخاصماتمسلحانهندارد،توسطهریکازطرف
هایدرگیریدرهرزمانوهرمکانبهگونهصریحبه
اساسمادهسوممشترککنوانسیونهایژنومنعقرارداده
شدهوممکنجنایتجنگیتلقیگردد.عالوتآ،حتیاگر
طرفهایدرگیردرجنگبایافتههاییوناماراجعبه
آنعدهازغیرنظامیان کهدرجریانعملیاتهایتالشیبه
گونهقصدیکشتهشدند،موافقنباشند،یوناماتاکیدمیکند
که به اساس قانون بین المللی بشردوستانه ،خشونت در
برابرحیاتبخصوصقتلیاشکنجهافرادغیرمحارب،منع
قراردادهشدهوممکنجنایتجنگیتلقیگردد.اینامر
شاملحالهمهافرادیمیشودکهدرساحهتحتحاکمیت
طرفمخالفقرارداشتهباشدویاافرادیکهبهگونهروشن
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 .۵درگیری های زمینی :افراد ملکی
گیرمانده در تبادله آتش
"من مصروف خریداری پوست حیوانات در بازار خواجه سبز پوش بودم که انفجار مهیبی رخ داد و همه جا تاریک شد و
بعد از آن ،به یاد ندارم که چه رخ داد .وقتیکه چشمانم را باز کردم ،من را در داخل یک موتر گذاشته بودند و لباس هایم
خون آلود شده بود و زخمیان دیگری نیز در داخل موتر بودند .کسانیکه از من مواظبت می کردند ،به من گفتند که زخمی
شده ام و به طرف شفاخانه میمنه روان هستیم .داکتران عزیز ما تالش نهائی شان را برای تداوی ما به خرچ میدادند اما
به نظر می رسید که شمار مجروحین زیاد باشد ،بناء داکتران نمی توانند با هر مریض وقت کافی را سپری نمایند .من
اکنون خوبتر شده ام .قبل از انفجار ،ما صداهای منفرد گلوله های هاوان را می شنیدیم و مردم در بازار به تشویش بودند
و می گفتند که "چرا نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغان در روز بازار هاوان شلیک می کنند؟" .ما دعا می کردیم که کدام
اتفاقی بدی نیافتد .بدبختانه ،یک فاجعه بزرگ انسانی رخ داد و یک گلوله ی هاوان که توسط نیروهای امنیتی و دفاعی
ملی افغان شلیک شده بود ،در ساحه بازار اصابت کرد و سبب این حادثه شد".
-قربانییکهاواناردویملیافغانکهدربازاریکیا زولسوالیهایوالیتفاریاببهتاریخ۵جوالی،۲۰۱۹اصابتکرد.

کشتهو۳۸۶زخمی)راازاثرحوادثناشیازتبادلآتش،
الف .نگاه اجمالی
درسال،۲۰۱۹یوناماپائینترینرقمتلفاتملکیازسال راثبتنمودهاستکهاینرقم۱۷درصدکلتلفاتملکی
 ۲۰۱۳بدینسو در اثر درگیری های زمینی ،را به ثبت دراثردرگیریهایزمینی،رانشانمیدهد.
رسانیده است .از اول الی  ۳۱جنوری سال  ،۲۰۱۹درمقایسهباسالهایقبلکهدرآنعناصرمخالفدولت
درگیریهایزمینیدرافغانستانباعث۳۰۵۷موردتلفات باعثتلفاتبیشترافرادملکیدراثردرگیریهایزمینی
ملکی(۷۶۳کشتهو۲۲۹۴زخمی)گردیدهاستکهبیانگر میگردیدند،درسال۲۰۱۹نیروهایمسلحطرفداردولت
۱۰درصدکاهشنسبتبهسال۲۰۱۸میباشد.یونامااز باعثتلفاتاندکیبیشترافرادملکیبااستفادهازایننوع
کاهشمداومتلفاتغیرنظامیاندراثردرگیریهایزمینی تاکتیک،نسبتبهعناصرمخالفدولت،گردیدند.ازاول
از۲۰۱۷بدینسو،استقبالمیکند.اما،پسازاستفادهمواد جنوریالی۳۱دسامبر،۲۰۱۹عناصرمخالفدولتسبب
تعبیه شده  
ی انتحاری و غیر انتحاری به گونه ترکیبی۱۲۲۹ ،موردتلفاتافرادملکی(۲۶۱کشتهو۹۶۸زخمی)
درگیری های زمینی به مثابه عامل درجه دوم تلفات گردیدندکهاینرقمبر۱۱درصدکاهشدرمقایسهباسال
غیرنظامیانباقیماندهاستکه۲۹درصدکلتلفاتافراد ،۲۰۱۸داللتمیکند.۱۷6درمجموع،یوناما ۴۰درصد
ملکیراتشکیلمیدهد.همچنان،یوناما۷درصدافزایش تلفات غیرنظامیان ناشی از درگیری های زمینی را به
درمیزانتلفاتغیرنظامیانازاثردرگیریهایزمینی عناصر مخالف دولت منسوب نموده که طالبان باعث
بوسیله سیستم های تسلیحاتی شلیک غیر مستقیم مانند اکثرتلفات مذکور گردیدن د .۱۷۷یوناما  ۱۲۶۰مورد تلفات
هاوان،راکت،نارنجککهاغلبآاثرات غیرقابل تفکیک افراد ملکی( ۳۶۳کشتهو ۸۹۷زخمی)رابهنیروهای
میگذارند،رابهثبترسانیدهاست.
طرفدار دولت در سال  ۲۰۱۹نسبت داده است که رقم
علت اصلی کاهش تلفات غیرنظامیان در درگیری های مذکور۲۵درصدافزایشدرمقایسهباسالقبلی،رانشان
زمینی ناشی ازکاهش ۴۴درصدیدرشمارتلفات افراد می دهد .۱۷۸نیروهای طرفدار دولت مسئول  ۴۱درصد
ملکیازاثرتبادلآتشبینطرفهایدرگیر،میباشد .۱۷5تلفاتملکیناشیازدرگیریهایزمینیعمدتآمنسوببه
درسال،۲۰۱۹یوناما۵۱۰موردتلفاتافرادملکی( ۱۲۴نیروهایامنیتیملیافغان،بودن د.۱۷۹پنجاهوهشت مورد
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تلفاتافرادملکی(۱۵کشتهو۴۳زخمی)ازدرگیرهای
زمینی،بهنیروهاینظامیپاکستانیدراثرشلیکهایفرا
مرزیشان،نسبتدادهشدهاست.۱۸۰
زنان و اطفال به صورت مداوم در اثر درگیری های
زمینی ،آسیب دیده اند .از اول جنوری الی  ۳۱دسامبر
،۲۰۱۹یوناما۱۲۱۳موردتلفاتاطفال(۲۷۰کشتهو۴۳
زخمی) ،مشابه با سال  ،۲۰۱۸را ثبت نموده است.۱۸۱
تلفاتزناندراثردرگیریهایزمینیبا ۵۲۴مورد(
 ۱۴۲کشته و  ۳۸۲زخمی) ۹ ،درصد کاهش را نشان
میده د.۱۸۲
یوناماکاهشدرمیزان تلفاتغیرنظامیان از اثردرگیری
هایزمینیدرزونهای جنوب،جنوبشرقیوشرقی،
رابهثبترسانیدهاست.۱۸۳درزونجنوب،روندکاهش
تلفاتافرادملکیدراثردرگیریهایزمینیکهدرسال
 ۲۰۱۷آغاز شده بود ،بالخصوص در والیات هلمند ،
اروزگان و قندهار ،همچنان ادامه پیدا کر د .۱۸4درزون
شرق،یوناماتلفاتافرادملکیکمتریرادراثردرگیری
های زمینی منسوب به شاخه خراسان داعش ،به ثبت
رسانیدهاست.اینامرسببآنشدتاکاهشچشمگیرید ر
رقمتلفاتافرادملکیدروالیاتننگرهاروکنر،دیدهشود.
باوجودآن،اینکاهشهاتوسطسطحبلندافزایشدرارقام
تلفات افراد ملکی از اثر درگیری های زمینی که عمدتآ
تلفات ملکی ناشی از درگیری های زمینی از ۲۰۱۹ - ۲۰۰۹

مجروحین

کشته شدگان
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یکدخترنوجوانکهدرشفاخانهلشکرگاهوالیتهلمندبهدلیلداشتنسوختگیوزخمهایشدیددرپاهایشازاثرشلیکگلولههاوانتوسطاردوی
ملیافغاندرجریاندرگیریباطالبان،تحتتداویقراردارد.درحملهمذکورچهارفردملکیکشتهوششفردملکیدیگرمجروحشدند.عکساز:
استیفنیگلینسکی

توسط عناصر مخالف دولت در جریان انتخابات سال استفادهیجنگافزارهاباسیستمشلیکغیرمستقیم،که
طافزایشآمارتلفات برعکسکاهشثبتشدهدردوسالگذشتهمیباشد،نگران
۲۰۱۹راهاندازیشدوهمچنانتوس 
غیرنظامیاندرزونهای شمال،شمال شرق،مرکزیو است.
غرب،جبرانش د.۱۸5
در سال  ،۲۰۱۹یوناما  ۸۰۶مورد تلفات غیرنظامیان
(۱۴۴کشتهو۶۶۲زخمی)رابهعناصرمخالفدولتاز
ب .شلیک غیر مستقیم
درسال،۲۰۱۹شلیکهایغیرمستقیمدرجریاندرگیری اثرشلیک های غیرمستقیم شان ،نسبتدادهاستکهرقم
هایزمینیباعث ۲۱۵۵موردتلفات غیرنظامیان ( ۴۸۶متذکرهبیانگر ۳۷درصدکلتلفاتافرادملکی(کشتهیا
کشتهو۱۶۶۹زخمی)که۷درصدافزایشرانسبتبه مجروح)ازاثراستفادهیایننوعجنگافزار،میباشد.
سال،۲۰۱۸نشانمیده د ۱۸6وهمچنانبیانگربیشترازیک همچنان ،رقم مذکور  ۸درصد افزایش را نسبت به سال
پنجمکلتلفاتافرادملکیدرسالیادشده،میباشد.یوناما  ۲۰۱۸نشان می دهد .نیروهای طرفدار دولت مسئول
دررابطهبهافزایشمجموعیتلفاتغیرنظامیانناشیاز ۱۰۶۱موردتلفاتافرادملکی(۲۸۳کشتهو۷۷۸زخمی)
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دراثرشلیک های غیرمستقیم،بودندکهاینرقمبیانگر جراحتبرداشتند.مزیدبرآن،حادثه ی مذکورسبببسته
تقریبا نصفتمامتلفات افراد ملکیاز اثر اینتاکتیکبا شدن مرکز رای دهی گردید و حق اشتراک مردم در
 ۲۵درصد افزایش نسبت به سال  ،۲۰۱۸می باشد .انتخاباترامتأثرساخت.
نیروهای طرفدار دولت مسئول تلفات بیشتر غیرنظامیان
یوناماازهردوجانبیعنیهمازنیروهایطرفداردولتو
نسبت به عناصر مخالف دولت در اثر شلیک های غیر
همازعناصرمخالفدولتمیخواهدتابهمنظورتوقف
مستقیم،بودند.متباقیتلفاتافرادملکی از اثرحوادث ی
شلیک جنگ افزار های سیستم غیر مستقیم در ساحات
کهدرآنشناسائیطرفدرگیرمسئولامکانپذیرنبوده
پرجمعیتجهتجلوگیریازتلفاتغیرنظامیانازرهگذر
( ۱۱درصد )  ۱۸۷و یا در اثر شلیک فرامرزی (۲
این نوع تسلیحات که رهنمائی آنها دشوار بوده و ساحه
درصد)،۱۸۸بوقوعپیوستهاست.
وسیعیرامتأثرمیسازد،دساتیرالز مراصادروعملی
یونامامستندسازینمودهاستکهجنگافزارهاباسیستم نمایند .مطابق به حقوق بین المللی بشردوستانه ،طرفین
شلیک غیر مستقیم باعث تقریبآ سه چهارم حصه ی کل متخاصممکلفاندتابهگونه ی روشنمیانغیرنظامیان
تلفاتافرادملکیدراثردرگیریهایزمینیشدهوبهگونه وجنگجویانوهمچناناهدافملکیواهدافنظامیبشمول
یمیانگیندرهرحادثهسببتلفاتافرادملکیبیشترنسبت انتخابنوعسالحموردکاربرد،تمیزقایلشوندوکوتاهی
بهشلیکمستقیمگردیدهاست.یونامابرنگرانیخودمجددآ درانجاماینامرممکنجنایاتجنگیپنداشتهشود.مکلفیت
قبینالمللیبشردوستانهتوسططرفین
تاکیدمیورزدکهاستفادهازهاوان،نارنجکوراکتانداز مبنیبررعایتحقو 
درساحاتپرجمیعتبهدلیلماهیتایننوعجنگافزار درگیر بشمول رعایت اصل تفکیک صرف نظر از عدم
هاکه فاقد خطدید مستقیم به هدف میباشند ،خطر آسیب موفقیت طرف مقابل در رعایت حقوق بشر دوستانه بین
رسانی بلند بر غیر نظامیان را در قبال دارند .همچنان ،المللیمثآلاستفادهازمنازلمسکونیوسایراماکنملکی
هدفگیریجنگافزارهای مذکوردقیقنبودهو اثرات برای مقاصد نظامی ،به قوت خود پا برجاست .عالوتآ،
گستردهیدرساحهدارد.مثآل،بتاریخ۳۰مارچ ،۲۰۱۹احتمالآنوجودداردکهاستفادهازجنگافزارهایسیست م
یکگلولهیهاواندرجریاندرگیریزمینیمیاناردوی غیرمستقیمدرجریاندرگیریهایزمینی،ساحاترابا
ملیافغانوطالبان،شلیکشدکهباالیتعمیریکمکتب مواد انفجاری منفلق ناشده نیز ملوس سازد که این امر
درولسوالیاندړ والیت غزنی اصابت نمود که در نتیجه احتمال تلفات افراد ملکیبخصوصتلفاتاطفالراحتی
آن۴متعلممکتبویکمعلمکشتهشدهو۱۷متعلممکتب مدتهاپسازفروکششدندرگیری،افزایشمیدهد.۱۹۰
ویکمعلممردجراحتبرداشتند.
روز رای دهی انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۹شمار
زیادیازتلفاتغیرنظامیانبهویژهدراثراستفادهگسترده
یجنگافزارهایباسیستمشلیکغیرمستقیم،رخداد.
در مجموع ۲۳۰ ،مورد تلفات افراد ملکی ( ۲۹کشته و
 ۲۰۱زخمی) در اثر شلیک جنگ افزارهای متذکره در
روز رای اتفاق افتید که از آنجمله  ۶۰مورد به عناصر
مخالفدولتو۱۶موردواکنشیآنبهنیروهایطرفدار
دولت ،نسبت داده شده است .۱۸۹مثآل ،طالبان یک گلوله
هاوانرابسویمرکزرایدهیدرولسوالیسوزمهقلعه 
والیتسرپل،شلیککردندکهدراثرآنیکپسر۶ساله
کشته شد و  ۲۰فرد ملکی دیگر  ( ۱۲مرد و  ۸طفل)
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ج .شلیک مستقیم

در سال  ،۲۰۱۹استفاده از سالح های شلیک مستقیم در
جریاندرگیریهایزمینیباعث۷۶۵موردتلفاتافراد
ملکی( ۲۳۴کشتهو ۵۳۱زخمی)شدهاستکهاینرقم
۳۷درصدکاهشرانسبتبهسال۲۰۱۸نشانمیدهد.
عناصرمخالفدولتمسئولبیشترازنیمیاینتلفات(۵۳
درصد)بودهانددرحالیکه۲۳درصدازتلفاتمذکوردر
اثرحوادثناشیازشلیکهایمسقتیممنسوببهنیروهای
طرفداردولت،بوقوعپیوستهاست.بیستوچهاردرص د
باقیمانده ی تلفاتمذکوررانمیتوانبطورمشخصبه
عناصر مخالفدولت یا به نیروهایطرفداردولتنسبت
داد.ازرهگذراینتاکتیک،یوناما ۳۴درصدکاهشدر

گزارشساالنه۲۰۱۹درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان

رقمتلفاتغیرنظامیانمنسوببهعناصرمخالفدولتدر
مقایسهبا  ۱۸درصدافزایشمنسوببهنیروهایطرفدار
دولت،رابهثبترسانیدهاست.غیرنظامیانبهصورت
مداومازاصابتگلولهدرجریاندرگیریهایزمینیدر
ساحاتمسکونی،درجادههایعمومیحینسفرویادر
زماناجرایکارهایزراعتیودیگرفعالیتهایعادی
روزمره،آسیبدیدهاند.مثآل،بتاریخ۱۷جوالی، ۲۰۱۹
درولسوالیآبکمریوالیتبادغیس،زمانیکهافرادملکی
دربیندرگیریمتقابل میانطالبان واردویملیافغان
گیرماندهبودند،سهفردملکیبشمولیکزنکشتهوسه
تن دیگر بشمول دو زن و یک دختر جراحت برداشتند.
دراینحادثه ،طالباندرداخلمنازل مردمموضعگرفته
بودندکهاینامرسببشدتاباشندگانمحلبشمولقربانیان،
فرارکردند وخودرادرمعرضخطراصابتگلولهها
درجریاندرگیریفعالقراردادند.

د .رویداد های فرامرزی
یونامادررابطهبهوقوعحوادثفرامرزیتوسطپاکستان
که مردم ملکی را در افغانستان متاثر می سازد ،نگران
است.درسال،۲۰۱۹ایننهاد۲۹حادثهمرزی۱۹۱رابه
ثبترسانیده کهمنتجبه  ۶۵موردتلفاتافرادملکی(۱۶
کشتهو۴۹زخمی)،گردیدهاست.۱۹۲نزدهموردایننوع
رویدادها واکثرتلفاتغیرنظامیان برخواستهاز شلیک
های غیر مستقیم ،در شرق افغانستان به ویژه در ساحه
مرزی والیت کنر ،رخ داده است .در کنار کشتار و
مجروحیت غیرنظامیان ،حوادث مذکور باعث صدمه به
ملکیتوازبینرفتنمواشیافرادملکینیزگردیدهاست.
مثآل،بتاریخ ۸آگست سال ،۲۰۱۹یکمردملکیودو
پسر۹و ۱۲سالهزمانیجراحتبرداشتندکهگلولههای
هاوانازجانبپاکستانبرولسوالیمروره والیتکنر،
شلیکشد.

 .۶پالیسی ها و مکانیزم های کاهش
تلفات افراد ملکی بشمول تالش ها برای
پاسخگو قرار دادن
یوناماازتالشهایاتخاذشدهتوسطحکومتافغانستان،
نیروهایامنیتیملیافغان،نیروهاینظامیبینالمللیو
طالبان در راستای محافظت غیرنظامیان دربرابر آسیب
هایبرخواستهازعملیاتهایشان،طوریکهذیآلتحریر
شده است ،ستایش می نماید .در عین حال ،افراد ملکی
باالترینسطحآسیبرانیزمتحملمیشوند.یونامابهاین
باوراستکهبهترینراهبرایمحافظتموثرغیرنظامیان،
ق مذاکرات و رویکرد همه
پایان دادن به جنگ از طری 
شمولبههدف صلحوآشتی استکهاینامربراییک
صلحپایدارحیاتیوضروری پنداشتهمیشود.درعین
حال،الزماستتااقداماتبیشتریدرراستایجلوگیریو
کاهشتلفاتافرادملکی،اتخاذگردد.
یوناماتکرارمینماید کهطرفهایدرگیرمکلفاندتا
ی
ادعاهایتلفاتغیرنظامیان راتحقیقنمودهوپاسخگوی 
بشمول تعقیب عدلی درصورت ضرورت ،را تامین
نمایند  .۱۹۳همچنان ،یوناما تأکید می نماید که قانون بین
المللیحقوقبشر،حقوققربانیان را درراستای دانستن
حقیقت ،تامین عدالت و جبران خساره که شامل مکلفیت
هایمسوولینجهتتحقیقوعلنیسازیحقیقتبهمثابه
یک اصل در راستای جلوگیری از نقض های بیشتر،
تصدیقمیکند.۱۹4الزماستتاطرفهایدرگیرتحقیقات
موثری را انجام داده و شفافیت را در یافته های خویش
نشاندهندتاباشدکهآنهابتوانندتاثیراتعملیاتهایشان
باالیجمعیتملکیرادرکنموده واقداماتمناسب را
جهتجلوگیریازرخداد دوباره آسیب،اتخاذنمایند. .
همچنان،الزماستتاطرفهایدرگیرحسابدهیراتقویت
وترویجنمودهوآسیبیراکهآنهامسببآنشدند،جبران
نمایند.
طرفهایدرگیریمبنیبرتکذیب و یاکم
یوناماتمایل 
اهمیتجلوهدادنسطحتلفات افراد ملکیدراثرعملیات
هایشان،رابانگرانیمالحظهمینماید.همچنان،یوناما
کوتاهی در رابطه به پیگیری موثر ادعاهای تلفات
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غیرنظامیان رامالحظهمینمایدوعدم شفافیتدریافته
هاصرفآباعثناامیدی وانحراف مردمدردرازمدت،
خواهدشد.یوناماازدولتافغانستان،نیروهایامنیتیملی
افغان،نیروهاینظامیبینالمللیوطالبانتقاضامینماید
تادرتمامحاالت ازتحقیقاتفوری،موثروشفافراجع
به حوادثی که منجر به تلفات و آسیب به افراد ملکی
میگردد ،اطمیان حاصل نمایند .نتایج تحقیقات و سایر
معلوماتمرتبطبهتلفاتغیرنظامیان بایدازجملهیدرس
هایآموختهشدهدرفعالیتهایآموزشیخویش،درنظر
بگیرندکهاینامرمنجربهایجادتغییراتدرپالیسیهاو
رویههایمرتبط،خواهدشد.یوناماازطرفهایدرگیری
تقاضا می نماید تا یافته های خویش را با قربانیان،
خانوادهایشانوعموممردم،شریکسازند.




78

گزارشساالنه۲۰۱۹درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان

غیرنظامیان باالترین سطح آسیب را پیوسته متحمل ملیبتاریخ ۹-۸جوالی ۲۰۱۹دریککلنیک صحیدر
می شوند ...الزم است تا اقدامات بیشتری در ولسوالیدایمردادوالیتمیدانوردک،عملیاتنیرویهای
راستای جلوگیری و کاهش تلفات افراد ملکی ،اتخاذ شاهین بتاریخ  ۱۲-۱۱اگست در ولسوالی زرمت والیت
پکتیکا ،عملیات نیروهای خاص امنیت ملی بتاریخ ۴
گردد.
سپتامبر در شهر جالل آباد و عملیات مشترک نیروهای
الف .دولت افغانستان و نیروهای امنیتی ملی افغان
ویژه امنیتملیونیروهاینظامیبین المللیبتاریخ۲۲
در سال  ،۲۰۱۹دولت افغانستان به برداشتن گام ها در سپتامبردرولسوالیموسیقلعهوالیتهلمند،یامحرمتلقی
راستایتطبیقکاملپالیسیملیدررابطهبهجلوگیریو شدندویاهنوزتحتتحقیققراردارند.
کاهشتلفاتغیرنظامیان (کهرسمآ درماهاکتوبر۲۰۱۷
بهتصویبرسیدهبود)همچنانادامهداد.دولتافغانستان قرار گزارش ،رئیس جمهور اشرف غنی بعضی از
بهکارخودازطریقریاستانسجاموهماهنگیماینپاکی محدودیتهایراباالیعملیاتهایتالشینیروهایویژه
درراستایتطبیقپروتکلپنجمکنوانسیون۱۹۸۰راجعبه امنیتملیدرجریاننیمهدومسال،۲۰۱۹وضعکردکه
سالحهایمشخصمتعارف(کهدرماهفبروری ۲۰۱۸اینامرسببکاهشقابلمالحظهدرآمارتلفاتافرادملکی
نافذشد)،ادامهدادهاست.۱۹5یوناماپیشرفتهایمثبتبه ناشی از چنین عملیات ها در جریان ربع چهارم سال
رهبری شورای امنیت ملی در راستای ایجاد سیستم مذکور،گردید.یونامادولتافغانستانونیروهایامنیتی
حکومتی جهت مستندسازی ادعاهای معتبر تلفات افراد ملیافغانراتشویقمینمایدتادامنهیتحقیقاتمذکور
ملکی ،را تائید می نماید .انکشافات مذکور شامل ایجاد رافراترازحوادثبزرگگسترشدهد.
روش معیاری گزارش دهی برای نیروهای امنیتی ملی یونامامعلوماتراجعبهرویدادهایکهمنتجبهتلفاتافراد
افغان ،ایجاد یک دیتابیس ملی و ایجاد سیستم ردیابی و ملکی گردیده است  ،را بانیروهای امنیتی ملی افغان و
پیگریادعاهایتلفاتغیرنظامیان،میباشد.
شورایامنیتملیشریکساختهاست.یوناما پیوسته از
درطولسال،۲۰۱۹مقاماتحکومت بهطورفزایندهی طریقتیمهایساحویحقوقبشرخویش،بهگفتوشنو د
ی ۱۹6زیاد را پیرامون تلفات هایمنظمراجعبهرویدادهاوروندتلفاتغیرنظامیانبا
اعیالمیه های عموم 
غیرنظامیان ،اغلبآ در پاسخ به اعتراضات مردمی و به نیروهایامنیتی ملیافغاندرسطوحزونها،والیات و
توجهرسانهها،صادرکردند.دربعضیموارد،حکومت ولسوالی ها،ادامهدادهاست.یوناماازتعامل منظمدرین
طوحوالیاتبهمنظورتحقیقحوادثی عرصه قدردانی نموده و نیروهای امنیتی ملی افغان را
هیئتهایرادرس 
کهمنجربهتلفاتغیرنظامیان گردیدند،ایجادکردهاست .تشویقمینمایدتاتالشهایشانرادرعرصهیتشریک
از سوی دیگر ،حکومت هیئت های را از کابل فرستاده معلومات با شورای امنیت ملی و یوناما ،تقویت ببخشند.
است تا با مقامات محلی در والیات در چنین تحقیقات یوناماازتوجهوتمرکز بیشترشورایامنیتملیراجعبه
همکاری نمایند .۱۹۷تحقیقات مذکور شامل بررسی تلفات جلوگیریتلفات افراد ملکیذریعهٔ ریاستجدیدالتشکیل
افرادملکیکهدراثرعملیاتهاینیروهایخاصامنیت خودبرایصلحوحفاظتغیرنظامیات،استقبالمینماید.
ملی ،نیروی محافظت خوست و عملیات های حساس
نیروهایشاهینبوقوعپیوستهبودودرگذشتهبهصورت
عمومتحتبررسیوتدقیققرارنمیگرفت،میشد.یوناما
تالشهایمذکورراتحسینمینمایداماازحکومتتقاضا
می کند تا نتایج تحقیقات متذکره را همگانی نماید .نتایج
تحقیقاترویدادهایبزرگبهدسترسیوناماقراردادهنشد
زیراتحقیقاتمذکورمانن د عملیاتنیروهایخاصامنیت
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وزارتامورداخلهدررابطهبه۱۴حادثهکهتوسطیوناما
شریکساختهشدهبود،پاسخارایهنمودهوبیانداشتندک ه
پولیس ملی افغان سبب هیچ گونه تلفات افراد ملکی
نگردیدند.عالوه برآن،پولیسمحلیافغانراجعبه هفت
حادثه کهتوسطیوناماشریکساختهشدهبود،پاسخارایه
کردهو اشارهنمودند کهآنهاسببهیچ مورد تلفاتافراد
ملکینگردیدند.
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ریاستامنیتملیراجعبه۱۰۷حادثهیکهتوسطیوناما
شریکساختهشدهبود،پاسخارایهنمود هوتائیدنمودند
کهدر ۱۹حادثهشریکساختهشده ۵۲موردتلفاتغیر
نظامیان(۴۱کشتهو۱۱زخمی)رادریافتند.درموردبقیه
رویدادهاریاستامنیتملیاظهارداشتکهاینحادثات
هیچموردتلفاتافرادملکینداشتهویاازطرفعناصر
مخالفدولتبوقوعپیوستهاست.
وزارتدفاعملیهیچگونهپاسخیراجعبهحوادثیکه
یونامادرسال ۲۰۱۹باایننهادشریکساختهشدهبود،
ارایهنکرد .یوناماحمایتمداومماموریتحمایتقاطعناتو
جهتآموزش،مشورتوکمکنیروهایامنیتیملیافغان
قبینالمللیبشردوستانهبشمولجلوگیری
دررابطهبهحقو 
و کاهش تلفات غیرنظامیان ،را تائید می نماید .قرار
معلوماتماموریتحمایتقاطعناتو،نیروهایامنیتیملی
افغانبهیکسلسلهپیشرفتهایدرزمینهگزارشدهیو
جمعآوریمعلوماتپیرامونتلفاتغیرنظامیان،آگاهیدر
رابطهبهجلوگیریوکاهشتلفاتافرادملکیمیانمقامات
حکومتی و نیروهای امنیتی ملی ،پیام رسانی و حمایت
قربانی پس از حادثه و بررسی ها و تحقیقات تلفات
غیرنظامیان ،دستپیدانموده اند.ماموریتحمایتقاطع
ناتو درسازماندهی و تشکیلبورد ربع وارجلوگیری و
کاهش تلفات غیرنظامیان  ،کمک و همکاری نموده
است .۱۹۸با افزایش توانائی های قوای هوائی نیروهای
امنیتیافغان،ماموریتحمایتقاطعناتودر امرآموزش
اینقوابخصوصدرعرصههدفگیریبشمولهدفگیری
بابررسیخطراتاحتمالیضرربهغیرنظامیانوگزینه
های آگاهانه برای انتخاب متناسب حمله  ،به گونه فعال
دخیلاست.
ب .نیروهای نظامی بین المللی
درطولسال،۲۰۱۹یونامابهگفتوشنودهای خودبا
نیروهایامریکائیمستقردرافغانستان/حمایتقاطعناتو
دررابطهبهرویدادهاوروندتلفاتغیرنظامیان،بهگونه
منظمادامهداد.درسال،۲۰۱۹نیروهایامریکائیمستقر
درافغانستان/حمایتقاطعناتوپروسههایبررسیتلفات
غیرنظامیان خویش را به منظور افزایش کارائی ،مجددا
تنظیمنمودند.دراوایلسال۲۰۱۹وپیشازآن،ادعاهای
80

تلفات غیرنظامیان توسط یک هیئت معتبر بنام بورد
بازنگریوارزیابیاعتبارتلفاتافرادملکیکهمتشکلاز
کارشناساننظامیوملکیبود،ارزیابیوبازنگریمیشد.
.۱۹۹بررسیهایتلفاتافرادملکیبااکثریتآرأصورت
میگرفت وتوسطرئیس عملیاتهاامضاءمیشدکهاین
نقشمعموالتوسطیکیازدولتهایدخیلدرموضوع و
عضو ناتو بهاستثنایامریکا،ایفاءمیشد.بعلتافزایش
میزان روزافزون عملیاتیوافزایششمارحمالتهوائی
درطولسالهای۲۰۱۸و،۲۰۱۹سطحادعاهایتلفات
غیرنظامیان نیز باالرفت که اینامر باعثتراکمپرونده
های تحت بررسی گردید .به منظور سرعت بخشیدن به
پروسهمذکور،بوردفوقالذکردرجریاننیمهاولسال
۲۰۱۹ملغیشدتاباشدکهبهتیمکاهشتلفاتافرادملکی
حمایتقاطعنقشمرکزیتریدربررسیادعاهایتلفات
ملکی و انجام ارزیابی ها ،داده شود .در حال حاضر،
بررسیهایاولیهرویدادهایتلفاتغیرنظامیانتوسطتیم
یاد شده در ظرف  ۲۴الی  ۷۲ساعت پس از دریافت
گزارشهایتلفاتافرادملکی،انجاممیشود.اگرادعاها
معتبرپنداشتهنشوندیااگربرایتصمیمگیریبهمعلومات
بیشتری نیاز باشد ،تیم مذکور یک ارزیابی راجع به
چگونگیاعتبارادعادرظرف۷روزانجاممیدهد وادعا
پسازآنتوسطیکبوردموردبازنگریقرارنمیگیرد.
تغییردیگریکهدرینروندایجادشده،نقشرئیسعملیات
ها در انصراف ارریابی های تلفات غیرنظامیان ،حذف
گردیدهاست.
بهگفتهیتیمکاهشتلفاتغیرنظامیان،تغییرمذکوردر
پروسهسببشدهاستتارویکردمستندسازیباقاعدهتر
ومنظمتر گرددکهاینامرباعثاستحصال معلوماتبا
کیفیتتروبهموقع،گردیدهاست.یونامااتخاذتالشهابه
منظورافزایش سرعتدر اجرایبموقعبازنگری رویداد
های تلفاتغیرنظامیان رامیتصدیقمینماید،اما،به
نیروهایامریکائیمستقردرافغانستان/حمایتقاطعناتو
یادآوریمینمایدکهانجامتحقیقاتهمهجانبهمهمترمی
باشد،حتیاگرمنتجبهتأخیرپروسهبازنگریهمگردد..
معلومات معتبر و موثق در رابطه به رویداد های تلفات
غیرنظامیاناغلبآپساز۷۲ساعتبهدسترسقرارمیگرد
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بخصوصآنرویدادهایکهدرمناطقدوردستوخارج
یکنترولحکومتافغانستانرخمیدهند.ازنظر
ازدایره 
یوناما،بادرنظرداشتاینامرکهانجامبررسیادعاهای
تلفاتملکیعاریازمشکالتودشواریهاینمیباشد،
پروسه پیشین یعنی بورد ارزیابی و بازنگری تلفات
غیرنظامیانوساختارنظارتیآن،بهسطحبلندترتوانایی
بررسینسبتبهپروسهیجاریارزیابیتوسطتیمکاهش
تلفاتغیرنظامیان،قرارداشت.
یوناما از آغاز بررسی معیاری ادعاهای مطرح شده ی
تلفات غیرنظامیان در رسانه های اجتماعی ،توسط تیم
کاهشتلفاتغیرنظامیاندرسال،۲۰۱۹استقبالکردهو
نیروهایامریکائیمستقردرافغانستان/حمایتقاطعناتو
راتشویقمینمایدتا دسترسیخویش بهمنابعانسانیرا
فراتر از نهاد های امنیتی افغان ،گسترش بدهند .یوناما
هشدارمیدهدکهاتکاءبهفناوریبدوننقشاطالعات
کافیانسانی،هم دراجرایعملیاتهاوهمدرتجزیهو
تحلیل تلفات غیرنظامیان ،میتواند شانس ایجاد صدمات
ناخواستهبهغیرنظامیانراافزایشدهد.
یونامانیروهاینظامیبینالمللیراتشویقمینمایدتابه
تالش های خویش در جهت بررسی رویداد های تلفات
غیرنظامیانکهتوسطیوناماتثبیتگردیده،ادامهبدهندو
معلوماتدریافتشدهرابهگونهمعیاریبهمثابه درس
هایآموختهشده،بهویژهدررابطهبهپروتکلهایهدف
گیری،ونیزبهمنظورکمکدرشناسائیالگوهایوسیع
ترآسیبوضرر،مورداستفادهقراردهند.بادرنظرداشت
اینکهتیمکاهشتلفاتغیرنظامیاندرکابلصرفآمتشکل
از چهار نفر میباشد ،یوناما دولت امریکا را تشویق می
نماید تا منابع بیشتری را در اختیار تیم بررسی تلفات
غیرنظامیان بشمول مراکز فرماندهیآموزش،مشورتو
کمکدرسطوحزونهابهمنظوربهبودبررسیهاوجمع
آوریمعلوماتازنهادهایامنیتیدرسطح محل،قرار
بدهد.

دادند.ازمیانمجموعرویدادهایمذکور۳۳۲،حادثهبه
مثابه رویدادهای " نا معتبر"تثبیت شدهویادرطی۷۲
ساعت۲۰۰تکذیبگردیدنددرحالیکه۷۴موردآنبهمثابه
ادعاهای "معتبر" مورد بررسی قرار گرفت .از میان
ادعاهای معتبر ۴۹ ،ادعا تائید شد که در آن تلفات
غیرنظامیان منسوب به نیروهای امریکائی مستقر در
افغانستان/حمایتقاطعناتو،رخدادهاست کهدرمجموع
 ۱۸۹مورد تلفات افرادملکی ( ۱۱۱کشته و  ۷۸زخمی)
برجاگذاشتهبود.اینرقم یک افزایش را نسبتبهتلفات
تائیدشدهغیرنظامیاندرسال،۲۰۱۸نشانمیدهدکهد ر
آن۱۱۷موردتلفاتافرادملکی(۶۲کشتهو۵۵زخمی)
رخداده بود.۲۰۱عالوتآ ۱۳،حادثهتکذیبشد ۴،حادثه
موردبازنگریقرارگرفت که به عملیاتهاینیروهای
امریکائیمستقردرافغانستان/حمایتقاطعناتو،نسبتداده
نشد و ۸حادثهبهمثابهرویدادهای "محتمل"بررسیشد
کهدربرگیرنده ۲۸موردتلفاتافرادملکی ( ۱۸کشتهو
۱۰مجروح)،بو د.۲۰۲درسال،۲۰۱۹نیروهایامریکائی
مستقردرافغانستان ۱۴تحقیقجامع رامطابقبهفقره۶
ماده  ۱۵مقرره اردوی امریکا براساس ادعاها در مورد
تلفات غیرنظامیان که با تیم کاهش تلفات ملکی شریک
ساختهشدهبود،انجامدادنددرحالیکه درسال، ۲۰۱۸
نیروهایمذکور۲۳موردهمچونتحقیقات۲۰۳راانجامداده
بودند .به قول نیروهای امریکائی مستقر در
افغانستان/حمایتقاطعناتو،ازمیان ۴۹قضیه،درپیوند
به۲۱قضیهکهدرآنتلفاتافرادملکیتائیدگردیدهبود،
جبرانخسارهصورتگرفتهاست.

اگرچه آمار ثبت شده تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای
نظامیبینالمللینسبتبهارقامکهدراینگزارشبهثبت
رسیدهاست،تفاوتقابلمالحظهای دارد،مگرهردو
یوناماونیروهاینظامیبینالمللیروندصعودیمشابهی
را درسال،۲۰۱۹بهثبترسانیده اند .تفاوتدرارقام
تلفاتملکی میتواندقسمآبهدلیل تفاوتدرمعیارهاو
روشهاتوضیحگردد،بشمولتعریفنیروهایامریکائی
در سال  ،۲۰۱۹نیروهای امریکائی مستقر در
مستقردرافغانستانازفردملکی،کهازنظریوناماتعریف
افغانستان/حمایتقاطعناتوبهیونامااطالعدادند کهآنها
آنهاازفردملکیدرمطابقتباحقوقبشردوستانهبین
۴۴۸رویدادکهدرآنادعایتلفاتافرادملکیبهنیروهای
المللیقرارندارد.۲۰4
نظامیبینالمللیمنسوبشدهبود،راموردبررسیقرار
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یونامانقشمشاورارشدمحافظتاطفال ماموریتحمایت
قاطعمبنیبرهمکاریویبادولتافغانستانجهتطرح
وتدوینپالیسیمحافظتاطفالبرایوزارتامورداخله،
راتائیدمیکندوهمچناناذعانمیداردکهوزارتدفاع
امریکایکمأمورارشد ملکی خویش راجهت هماهنگ
ط بهتلفاتافرادملکی
سازیپیرویازپالیسیهایمرتب 
درعملیاتهاینظامی،توظیفنمودهاست.
ج .طالبان
ط کمیسیون جلوگیری تلفات
یوناما پیشرفت های را توس 
غیرنظامیان ورسیدگیبهشکایاتطالبان،در امر تحقیق
واقداماتپاسخگوییخویشبهبشمولبررسیحوادثکه
منتجبهتلفاتزیادغیرنظامیانگردیده وقضایایحساس
استخدام ،استفادهوخشونتجنسی اطفال،مالحظهنموده
است.
به گفته طالبان ،کمیسیون جلوگیری تلفات افراد ملکی و
رسیدگی به شکایات شان  "یک ریاست فعال برای
جلوگیریتلفاتملکیاست{}...کههرحادثهتلفاتملکی
رابهگونهجامعتحقیقنمودهوازوقوعمجددآنجلوگیری
مینماید".۲۰5درسال،۲۰۱۹طالبانطرزالعملعملیاتی
معیاریرابرایکمیسیونمتذکرهتهیهکردتاکارخودرا
ازطریقمشورتباعلمایدین،شیوخ،مفتیهاوافراد
مسلکی،بهبودببخشد.بتاریخ ۸اپریل،۲۰۱۹طرزالعمل
مذکور نزد رهبری طالبان پیشکش شدکه به تباریخ ۲۸
اپریل،۲۰۱۹تصویبومنظورشد.

یککمیتهراجهتجمعآوریمعلوماتمؤظفنموده۲۰۹و
"تا جائیکه ممکن است ،مراتب همدردی خود را ابراز
بدار د۲۱۰مزیدبرآن،طرزالعملعملیاتیمذکوربهکمیسیون
وظیفه سپرده است تا به منظور جلوگیری از تلفات
غیرنظامیان در عملیات ها ،درس های آموخته شده را با
مجاهدینشریکساز د.۲۱۱
یوناماتالشهایتحقیقاتیکمیسیون مذکوررا پسازوقوع
تلفاتافرادملکیودرچندموردمحدودکهدرآنطالبانبه
گونهسریوعلنیتلفاتافرادملکیناشیازعملیاتشانرا
راپذیرفتهاند،اذعانمیکند.۲۱۲یونامابانگرانیخاطرنشان
یششماههوساالنهیطالباندر
ش ها 
میسازد کهگزار 
ن  در سال  ،۲۰۱۹نتوانسته است
ت غیرنظامیا 
مورد تلفا 
ی این حوادث ،تحقیقات و همچنان اقدامات
بازتاپ دهنده  
پاسخگویی شان باشد ،در عوض طبق معمول همه تلفات
غیرنظامیانرابهسایرطرفهایدرگیرنسبتدادهاند.۲۱۳
یوناماازکمیسیونمذکورجدآتقاضامینمایدتادرراستای
جلوگیریتلفاتغیرنظامیان ازجملهازطریقتمریندرس
هایآموختهشدهوآموزشکمیسیوننظامی،نقشفعالتریرا
ایفاءنماید.

یوناماطالبانراترغیبمینمایدتااطمینانحاصلنمایندکه
تمامدستورالعملهاواوامرشاندرمطابقتباحقوقبین
المللیبشردوستانهقرارداشته،دستورالعملهایکهدرآن
ازاعضایخودخواستهاندتاازتلفاتغیرنظامیانجلوگیری
وخودداری نمایند  ،عملیگردیدهوآنهایراک ه حقوقبین
المللیبشردوستانهرانقضنموده،ازجملهازطریقانجام
حمالتغیرقابلتفکیکیاحمالتیکهدرآنغیرنظامیانو
طرزالعملمعیاریعملیاتیمتذکره،تشکیلکمیسیونمزبور اهدافملکیراعمدآموردهدفقراردادهاند،پاسخگوقرار
راتنظیممیکن دکهشاملیکرئیس،دومعاون،دفاتروالیتی ،داده،وباالخرهتعریفشاناز(فردملکی)درمطابقتبا
یکتعدادازریاستهاوکمیتههابشمولیک"ریاستتحقیق حقوقبینالمللیبشردوستانهمیباشد.
و تثبیت" و یک "ریاست آگاهی عامه "  ،می باشد.۲۰6
طرزالعمل تصریح می دارد که همه اعضای کمیسیون
نظامی ،والیان ،روسایکمیسیون هایوالیتی و "مجاهدین
عادی"مکلفاندتادرراستای"شناسائی،احضاروتحقیق
مرتکبینتلفات{ملکی}بهگونهکاملهمکارینمودهوکلیه
ت ۲۰۷را فراهم سازند".کمیسیون مکلف است تا
معلوما 
مجاهدینرامطلعسازدکهکشتن،زخمیکردنوشکنجه
نمودن افراد ملکی ممنوع می باش د .۲۰۸همچنان ،کمیسیون
مذکورمکلفاستتادرصورتوقوعیکحادثهبزرگ،
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ضمیمه  :۱چارچوب حقوقی
چارچوبحقوقیکهبرایاینگزارشمورداستفادهقرار
قبشردوستانهبین
گرفتهشاملحقوقبشربینالمللی،حقو 
المللی ،حقوق جزای بین المللی و قطعنامه های مربوطه
شورایامنیتمللمتحدمیباشد.
مسئولیت های حقوقی طرفین درگیری مسلحانه
موقفیوناماایناستکهجنگافغانستانعبارتازتعدادی
ن
ازنبردهایمسلحانهداخلیمیاننیروهایامنیتیملیافغا 
نو
ونیروهاینظامیبینالمللیطرفدارحکومتافغانستا 
ی ،همچنان  نبرد های
گروه های مخالف مسلح غیر دولت 
مسلحانهداخلیبینگروهایمذکورمیباش د.ازنیروهای
دولتی افغان در مجموع (به شمول نیروهای نظامی بین
المللی) در این گزارش و در داخل افغانستان به عنوان
"نیروهایطرفداردولت"یادمیشوددرحالیکهگر وههای
مخالف مسلح غیر دولتی در این گزارش  و در داخل
افغانستانبهنام"عناصرمخالفدولت"یادمیشوند( .به
بخشاصطالحات،تعریفنیروهایطرفداردولتوعناصر
مخالفدولت،مراجعهشود).

افغانستاننیزعضویتآن رادارد،بخشیازچاچوبحقوقی
حاکمرانیزتشکیلمیده د.۲۱5همهکشورهایکهدرتشکیل
نالمللیدرافغانستانفعالیتدارند،عضو
نیروهاینظامیبی 
کنوانسیونهایچهارگانه۱۹۴۹ژنومیباشند.هرچندتمام
کشورهایکمککنندهنظامی،عضوپروتوکولالحاقیدوم
 ۱۹۷۷نیستند،اماآنهابهاساسقواع د عرفیبشردوستانه
بینالمللذیربطکهباالید رگیریهایمسلحانهداخلیقابل
تطبیق میباشد،مکلفبهرعایتایناصلهستن د.۲۱6قواعد
یمذکو رکهمنازعاتمسلحانهمیاندولتهاوگروهای
عرف 
مخالف مسلح را تنظیم می کند ،باالی کلیه طرف های
درگیر،خواهدولتباشدیاگروهیمخالفمسلح،قابلاعمال
میباشد.
ت افرادبهشم ول
ک ،خشونتعلیهفردیاحیا 
ماده ۳مشتر 
قت ل ،۲۱۷قطع اعضاء ،برخورد خشونت آمیز و شکنجه،
گروگانگیریوهمچناناهانتبهکرامتانسانیوقتلهای
ی افرادیراکههیچنوعسهمفعال در درگیری
فرا قانون 
۲۱۸
ندارندومشمولافرادملکینیزمیشون د ،درهرزمان
ومکانصراحتاًممنوعقرارمیدهد.

مطابق حقوق بشردوستانه بین المللی ،طرف های درگیر
ی
–نیر وها 
تمامطرفهایدخیلدردرگیریهایمسلحانه 
مکلفبهرعایتاصولکلیدیذیلدرتماممراحلهنگام
ی وگروههای
نالملل 
یبی 
ینظام 
یافغانستان،نیر وها 
نظام 
ف ب ه پالنگذاریعملیاتهاینظامی،میباشند:
ن المل ل مکل 
ق بی 
س حقو 
– ب ه اسا 
ی 
ح غی ر دولت 
مسل 
شند.
یبا 
یم 
تافرا دملک 
محافظ 
• اصلتفکیک:جمعیتغیرنظامیوهمچنینافراد
ملکی نباید هدف حمله قرار گیرند و طرف های
شورایامنیتدرقطعنامهشماره(۱۳۲۵سال)۲۰۰۰تذکر
درگیریبایدافرادملکیواهدافنظامیرادرهر
دادهکهتمامیکشورهامکلفهستندتانورمهایبینالمللی
یرادر
حقوقبشردوستانه ۀبینالمللوحقوقبشربینالملل 
کنمایند.ایناصلطرفهایدرگیررا
زمانتفکی 
خصوصزنانودخترانرعایتنمودهواقداماتویژهرا
ملزممیساز د تامیانافرادوتأسیساتملکی و
بهمنظورمحافظتآنهادربرابرخشونتهایجنسیتیدر
نظامیانواهدافنظامی،تفکیکقایلشوند.حمالت
جریاندرگیریهایمسلحانهرویدستگیرن د.۲۱4
ممکنتنهاعلیهاهدافنظامیاجراءشوند.بهمنظور
اینکهیکشییاساختمانیبهمثابههدفنظامیتلقی
مکلفیت ها به اساس حقوق بشردوستانه بین
()i
نوجودداشته
گردد،دومعیارمرکبذیلبایددرآ 
المللی
تومقصداستفاده
باشن د")۱(.بهلحاظماهیت،موقعی 
ماده۳مشترککنوانسیونهایچهارگانه۱۹۴۹ژنو،حداقل
آن ،سببکمکموثردراقدامنظامیگرددو ()۲
معیارهایرادریکمنازعهمسلحانهداخلیمشخصمی
تخریب کلی و جزئی ،تسخیر یا خنثی سازی در
سا زدکهطرفهایدرگیربهشمولدولتوطرفهایغیر
ینظامیمطلق
احوالحاکمدرآنزمان،سبببرتر 
دولتی باید آن ها را رعایت کنند .عالوتآ ،در صورت
گردد." ۲۱۹
ضرورت ،مفاد پروتوکول الحاقی دوم سال  ۱۹۷۷که
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• اصلتناسب":حملهایکهطیآناحتمالتلفاتغیر
عمدیافرادملکی،جراحتبهغیرنظامیان،صدمه
بهاهدافملکیویاترکیبیازآنهاوجودداشته
باشد و این خسارات از دست آورد محسوس و
مستقیمیکهازبُعدنظامیبهدستمیآید،فراتر
باشد،ممنوعمیباشد."۲۲۰

حصول اطمینان از موثریت بررسی که از جانب دولت
صورت می گیرد ،چنین بررسی ها باید بدون تاخیر
صورتگرفتهونیزجامع،بیطرفانهومستقل۲۲6بودهو
برای ارزیابی ۲۲۷در دسترس عموم مردم قرار گیرد.
مسئولیتدولتدرقبالبررسیاینگونهقضایاشاملتمام
اشکال تنفیذ قانون به شمول قضایائی که در جریان
منازعاتمسلحانهبهمیانمیآید،میباشند.۲۲۸

• اصلاحتیاطدرحمله...":افرادملکیدربرابرهر نیروهای نظامی بین المللی
گونهخطراتناشیازعملیات
هاینظامیبایداز نیروهای نظامی بین المللی که در افغانستان فعالیت می
۲۲۱
مصئونیت همه جانبه برخوردار باشند"" .حین
نماید،نیزدارایمکلفیتهایمعینحقوقبشریمیباشند،
اجرایعملیاتنظامی،بایدتوجهمتداوممبذولگردد
کهبهلحاظاصلفراسرزمینی،قابلتطبیقمیباشد.مثآل،
تاجمعیتغیرنظامیوافرادواهدافملکیتفکیک
شوند"وازهرگونهاحتیاطممکنکارگرفتهشودتا دولتهابایدحقوقاساسیمانندحقحیاتتمامافرادکه
از "هر نوع تلفات غیر عمدی بر افراد ملکی ،تحتحاکمیتیاتحتکنترولموثرآنهاقراردارندوحق
جراحت به آنها و صدمه به اهداف غیر نظامی عاریبودنازشکنجهیارفتارسوءافرادمذکورحتیاگر
دردرونقلمروشانقرارندارند،رعایتنمایند.۲۲۹این
جلوگیریشدهویابهحداقلرساندهشود"۲۲۲
امرشاملآنعدهازافرادیمیشوندکهممکنتحتکنترول
( )iiمکلفیت ها به اساس حقوق بشر بین المللی
موثر نیروهای نظامی بین المللی یا سایر کنشگران بین
المللیکهدرافغانستاندرعملیاتهاینظامیفعالیتمی
نالملل 
حقوقبشربی 
یچهدرزمانجنگوچهدرزمانصلح نمایند،قراردارند.
بههمراهحقوقبشردوستانهبینالمللیبهگونهمتممومکمل
همدیگرقابلتطبیقمیباشند.رویاینملحوظ،دولتها گروه های مسلح غیر دولتی
بایدمکلفیتهایشانرامطابقحقوقبشربینالمللیراجع
هرچندطرفهایغیردولتیبهشمولگروههایمسلح
بهافراددرداخلقلمروشانیاتحتحوزهصالحتشان،
غیردولتینمیتوانند بهصورترسمیطرفمعاهدات
رعایتنماید.عالوتآ،طرفهایغیردولتیکهکنترول
بینالمللیحقوقبشرقرارگیرند،اماآنهابهاساسقواع د
بعضیازساحاترادراختیاردارندیافعالیتهایمشابه
عرفیحقوقبینالمللیمکلفبهرعایتحقوقبشریمی
بهدولتراانجاممیدهند،ملزمبهرعایتنورمهایحقوق
باشند .طرف های غیر دولت مشخصا ً آنانی که کنترول
بشرمیباشند.
بعضیازساحاترامانندطالبانبهگونهموقتیدراختیار
دارند،بیشترملزمبهرعایتمکلفیتحقوقبشربینالمللی
حکومت افغانستان
۲۳۰
میباشند .
افغانستانعضوتعدادزیادیازمعاهداتبینالمللیحقوق
ق منیو سیاسی 
ق بینالمللیحقو 
بشر،۲۲۳بهشمولمیثا 
می باشد که این کنوانسیون دولت افغانستان را ملزم می
( )iiiمکلفیت ها به اساس حقوق جزای بین المللی
سازدتاحقوقبشریتمامشهروندانرادرداخلسرحدات
سئولیتاساسیافغانستاناستتاجرایمبینالمللیمانند
یاحوزهصالحیتشانتأمیننمودهوازآنمحافظتنماید .اینم 
ن المللی ،دولت ها مکلف اند تا جرایم جنگی ،جرایم ضد بشریت و نسل کشی را که در
بر اساس حقوق بشر بی 
ت این کشور ارتکاب میابد ،مورد تحقیق و
استفادهازسالحهایکشندهتوسطنیروهایشان۲۲4بهویژه حیطه حاکمی 
آنانیکهمجریقانونهستند،راموردتحقیققراردهند .تعقیب قرار ده د .۲۳۱افغانستان عضویت اساسنامه روم
بکرد.در
اینمکلفیتتوامبامسئولیتیکهازعدم استفادهآن ناشی محکمهجزائیبینالمللیرادرسال۲۰۰۳کس 
میشود ،ازحقحیات۲۲5سرچشمهگرفتهاست.بهمنظور نتیجه،اگرافغانستاننتواندیانخواهدکهازصالحیتهای
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قضائیخوددرمحدودهقلمرواینکشوراستفادهکند،محکمه
جزائیبینالمللیحقداردکهازصالحیتهایخوددر
برابر جرایم مندرج اساسنام ه روم که در افغانستان اتفاق
افتاده،استفادهنمای د.۲۳۲
ی
ن الملل 
څارنوا ل محکم ه بی 
بتاریخ  ۲۰نوامبر   ،۲۰۱۷
ق ماده  ۱۵اساسنام ه رو م ا ز
ی مطاب 
ی درخواست 
ی ط 
جزائ 
ت د ررابط ه ب ه جرای م
تتااجازه آغا ز تحقیقا 
محکم ه خواس 
تقضائیاینمحکمهمیشود،بده د؛جرایم
ک هشام لصالحی 
سط طالبان ،نیروهای افغان ،نیروهای امریکائی در
که تو 
۲۳۳
ت .
بسترمنازعهمسلحانهدرافغانستان،ارتکابیافتهاس 
وضعیت از سال  ۲۰۰۶بدینسو تحت بررسی ابتدائی
ی
صکن دک هآیارفتا رنی ر وها 
یمتذکرهبو دتامشخ 
څارنوال 

ی ونی زنیروهایمخالفدولتپس
یخارج 
تها 
ن،دول 
افغا 
ث جرایم جنگی و جرایم علیه
از او ل می  ۲۰۰۳منحی 
بشریت،شمردهشدهمیتواندیاخیر ؟.همچنان،چگونگی
سایرجرایممرتبطبهمنازعهمسلحانهدرافغانستانوقلمرو
سایردولتهایعضواساسنامهرومکهاز۱جوالی۲۰۰۲
بدینسو ارتکاب یافته بودند ،مورد بررسی ابتدائی قرار
گرفت.

عدمهمکاریدولتبوجودخواهدآمد،قضاتتصمیمگرفتند
کهآغازتحقیقاتبه"نفععدالت"تمامنخواهدش د.بتاریخ۷
ی  درخواست استیناف طلبی  ب ر
جون  ،۲۰۱۹سا رنوال 
خ ۱۷
ط محکم ه بتاری 
تصمی م مذکو ر را اقام ه کر د ک ه ت وس 
ف
ن استینا 
ت.دیوا 
ش قرا ر گرف 
سپتامب ر  ۲۰۱۹مور د پذیر 
ی۶دسامب ر۲۰۱۹برگزا ر
تاستماعی هخو دراا ز۴ال 
جلسا 
ن  ، ۲۰۱۹قرا ر بو د تصمی م گرفت ه میشدایا
نمو د.تا پایا 
حکمدیوانپیشامحاکمهپذیرفتهیاردشود.
جرای م جنگی در درگیری های مسلحانه داخلی به عنوان
یمفا دمادهمشترک۳وسایرقوانینوعرفکه
ضجد 
نق 
باالیدرگیریهایمسلحانهعاریازصفاتمنازعاتبین
المللیقابلتطبیقمیباشد،تعریفمیشود.د رخصوص
ل
–شام 
یهاسه منداشتن د،جرایمجنگی– 
آنانیک هد ردرگیر 
ل قتل  ،و
ت د ر براب ر تمامیتجسمیافراد ب ه شمو 
خشون 
یک ه
ییاافرا دملک 
تملک 
یعلی هجمعی 
تعمد 
یحمال 
اجرا 
۲۳5
یشو د .
یهاسه مندارند،م 
د ردرگیر 

کشورهای که نیروهای نظامی شان در تشکیل نیروهای
نظامی بین المللی طرف درگیری در افغانستان شامل
هستند،نیزمسئولیتدارندتاچنینجرایمی را کهممکن
ل استدال ل نموده ک ه توسط اتباع شان در افغانستان ارتکاب یافته باشد ،مورد
څارنوا 
درایند رخواستیبهمحکمه ،
۲۳6
دالی لکاف 
یوجو ددار دتاقان عشو داینکهجرایمعلیهبشریت تحقیقوتعقیبقراردهند .
وجرایمجنگیتوسططالبانوشبکهحقانیوابستهبهآنها،
ارتکابیافت ه;اینکهجرایمجنگیتوسطنیروهایامنیتیملی
افغانبخصوصاعضایریاستامنیتملیوپولیسملی
افغان،ارتکابیافتن د; واینکهجرایمجنگیتوسطاعضای
نیروهایمسلحامریکادرقلمروافغانستانوتوسطاعضای
ادارهاستخباراتملیامریکادرتوقیفگاههایمخفیدر
افغانستانودرقلمروسایردولتهایعضواساسنامهروم ،
بخصوص در بین سالهالی  ، ۲۰۰۳-۲۰۰۴ارتکاب
یافتن د.۲۳4
بتاریخ۱۲اپریل،۲۰۱۹دیوانپیشامحاکمهمحکمهجزائی
ی ب ر آغا ز
ل مبن 
بینالمللیبهاتفاقآراءدرخواستسا رنوا 
ت
طصالحی 
نب راینک هشرای 
قرار دکرد،باوجو داذعا 
تحقی 
ک،تحققیافتهبود.باذکر
نمدار 
یوقابلپذیرشبود 
رسیدگ 
نگرانی ها در رابطه به "چشم انداز سیاسی مرتبط در
افغانستانودولتهایکلیدیدخی ل"،محیطسیاسیپیچیده
وشکنندهوامکانتحقیق،باتوجهبهچالشهایکهبنابر
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ضمیمه  :۲طرف های اصلی درگیری
نیروهای طرفدار دولت
ایننیروهاشاملقوتهایذیلشدهولیمحدودبهآنها
نمی گردد :نیروهای ملی امنیتی افغانستان (نیروهای
سرحدی افغانستان ،پولیس محلی افغانستان ،اردوی ملی
افغانستان،نیروهایپیادهافغانستان،پولیسملیافغانستان،
امنیتملی)،نیروهایمسلحطرفداردولتبشمولنیروهای
عملیاتهایخاصوسایراداراتاستخباراتی.
نیروهای امنیتی و دفاعی ملی افغانستان
نیروهای امنیتی ملی افغانستان متشکل از تمام نیروهای
امنیتی دولتی به شمول اردوی ملی افغانستان (منجمله
نیروهایهوائیونیروهایپیادهافغانستان)،نیروهایویژه
افغانستان،ریاستامنیت ملی(ادارهاستخباراتافغانستان
که دارای نیروهای ویژه می باشد که در عملیات های
نظامی شرکت می کنند)،پولیس محلیافغانستان ،پولیس
ملیافغانستان،پولیسامنونظمعامهونیروهایسرحدی
افغانستانمیشود.
پولیسملیافغانستانکهدرچوکاتوزارتداخلهفعالیت
دارند ،ارگاناصلیتنفیذقانونبودهودربساموارددر
درگیریهانیزسهممیگیرد.پولیسمحلیافغانستاندر
سال ۲۰۱۰ایجاد شدتابهعنوانبخشازتالشهابرای
مبارزهبامخالفین،فعالیتهایپولیسدرسطحمحلرا
گسترش دهد .هرچند نیروهای پولیس محلی ظاهرا ً تحت
اثرپولیسملیووزارتداخلهفعالیتمیکنند،اماباتوجه
به فعالیت های مسلحانه شان ،بخشی از نیروهای مسلح
محسوب می شوند .پس از تطبیق اصالحات در سکتور
امنیتیدرچارچوبنقشهراهنیروهایملیامنیتیودفاعی
افغانستان (در سال  ،)۲۰۱۷نیروهای پولیس سرحدی
افغانستان و پولیس امن و نظم عامه در سال  ۲۰۱۸از
ساختاروزارتداخلهبهتشکیلوزارتدفاعملیانتقال
یافتند.

افغانستانپسازآنبهماموریتغیرجنگیحمایتقاطع
مبدل شد که مسئولیت های امنیتی در دسامبر  ۲۰۱۴به
نیروهایملیامنیتیودفاعیافغانستانسپردهشد.برخالف
ماموریت آیساف که از سوی شورای امنیت ملل متحد
تصویبشدهبود،مبنایحقوقیماموریتحمایتقاطعرا
توافقنامه وضعیت قوا تشکیل می دهد که به تاریخ ۳۰
سپتامبر۲۰۱۴درکابلامضاوبهتاریخ۲۷نوامبر۲۰۱۴
توسط پارلمان به تصویب رسید .قطعنامه شماره ۲۱۸۹
(سال)۲۰۱۴شورایامنیتمللمتحدازتوافقنامهدوجانبه
میانافغانستانوناتودرموردایجادماموریتحمایتقاطع
استقبالکرد.حمایتقاطعاساساًیکماموریتغیرجنگی
بوده که هدف آن آموزش ،همکای و مشوره دهی به
نیروهایملیدفاعیوامنیتیافغانستانمیباشد.درحال
حاضراینماموریتمتشکلاز۱۶۰۰۰نیرواز۳۹کشور
عضو و هم پیمانان ناتو بوده و در پنج مرکز آموزشی،
مشورهدهیوهمکاریمستقرمیباشندوایاالتمتحده،
آلمان ،ایتالیا و ترکیه رهبری این پنج مرکز را به عهده
دارند–حوزهمرکز(ترکیه)؛حوزهشمال(آلمان)؛حوزه
ق (ایاالت متحده) :حوزه جنوب (ایاالت متحده)؛ و
شر 
حوزهغرب(ایتالیا).
در حال حاضر عساکر ایاالت متحده اکثریت مطلق
نیروهاینظامیبینالمللیمستقردرافغانستانراتشکیل
می دهد چنانچه حدود  ۱۴۰۰۰نیروهای امریکائی در
چوکاتماموریتحمایتقاطعوعملیاتحفظآزادیکهبه
تاریخ۱جنوری۲۰۱۵جاگزینعملیاتآزادیپایدارشد،
فعالیتمیکنند.عساکرامریکائیکهدرچوکاتعملیات
حفظآزادیفعالیتدارند،برمبنایتوافقنامهدوجانبهامنیتی
میانافغانستانوایاالتمتحده در ،۲۰۱۴رویعملیات
هایضدتروریستیمتمرکزهستند.فرماندهحمایتقاطع
مسئولیتفرماندهینیروهایایاالتمتحدهدرافغانستانرا
نیزبهعهدهداردهرچندسلسلهمراتبایندوازهمجدا
میباشد.
گروهای مسلح طرفدار دولت

نیروهای نظامی بین المللی
گروههایمسلحطرفداردولتعبارتازنیروهایمسلح
در ۱جنوری،۲۰۱۵ماموریتهمکاریهایصلحبین منظمغیردولتیهستندکهدردرگیریعلیهگروههایمسلح
المللی(آیساف)وسازمانپیماناتالنتیکشمالی(ناتو)در
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مخالفدولتسهمدارند.اینگروههاازنیروهایدولت هللاآخندزاده،زیادخبرسازد نشد.پسازنیمهدوم سال
مجزا بوده و فاقد مبنای حقوقی در قوانین افغانستان می ،۲۰۱۸طالبانوایاالتمتحدهسرگرمگفتگوهایمستقیم
باشند.اینگروههاعبارتاندازجنبشهایخیزشمردمی برایجستجویراهحلسیاسیمیباشند.
که یک جنبش دفاعی مردمی است ،نیروهای محافظتی
شبکهحقانینقشفزایندهرادرعملیاتهاینظامیطالبان
خوست و نیروهای مستقر در پکتیکا که مردم محل در
داشتهاست.اینشبکهدرحالحاضرتوسطسراجالدین
منطقهجنوبشرقافغانستانآنرابه"نیروهایشاهین"یاد
حقانیکهیکیازسهمعاونمالهیبتهللاآخندزادهاست،
می کند .از این نیروها برای اولین  بار در ماه مارچ
رهبریمیشود.طالبانادعاکردندکهشبکهحقانیتحت
،۲۰۱۹تذکربعملآمد.قرارمنابع،ایننیروهابهقطعه
چترتحریکطالبانبودهوسراجالدینحقانیمعاونرهبر
 ۹۰۴نیز یاد می شود که در پایگاه نیروهای شاهین در
طالبانمیباشد.درگذشتهشبکهحقانی مسئولیتبعضی
ولسوالیاورگونوالیتپکتیکافعالیتمینمایدوممکن
حمالت را با حفظ استقاللیت نسبی ،به عهده گرفته بود.
بانیروهایخاصامنیتملیرابطهداشتهباشند.بهرغم
اعتقادبراینستکهشبکهحقانیمسئولحمالتپیچیدهعلیه
آن ،اعضای نیروهایامنیتیملی افغان و مقامات دولتی
اهدافدولتیوبینالمللیدرمناطقمزدحمدرکابلمی
نمیخواهندیاقادرنیستندتاتوضیحاتیبیشتریدررابطه
باشد.ازسال۲۰۱۷بدینسو،مطابقروشتائیدومنسوب
بهساختارفرماندهینیروهایشاهین،ارایهکنند.
کردن تلفات ملکی ،یوناما حمالتی را که گفته می شود
توسطشبکهحقانیصورتگرفته،بهطالباننسبتمیدهد
عناصر مخالف دولت
این عناصر عبارت از اعضای "طالبان" ،افراد و گروه زیرا تفکیک واضح میان این دو دسته وجود ندارد .در
هایمسلحومنظمغیردولتی اند کهدردرگیریهاسهم قضایای متعددی ،شاخه خراسان داعشمسئولیتحمالت
مستقیمداشتهونامهایمختلفبهخودمیگیرندکهشامل شبکهحقانیراتوامباتوافقضمنیاینشبکه،برعهده
شبکهحقانی،جنبشاسالمیازبکستان،اتحادجهاداسالمی ،گرفتند.
لشکر طیبه ،جیش محمد ،گروه خود خوانده دولت
داعش/شاخه خراسان دولت اسالمی
اسالمی/داعش و سایر گروه ها ملیشه های و مسلح که
اهداف سیاسی ،ایدیولوژیکی و اقتصادی خود را تعقیب شاخهخراساندولتاسالمیعراقوشامپسازجدائی
کرده و شامل گروه های جنائی مسلح می شوند که در تدریجیوقسمیگروههایناراضییاجنگجویانگروه
درگیریهاسهممستقیمداشتهوبهنیابتیکیازطرف طالبان ،تحریک اسالمی ازبکستان و تحریک طالبان
پاکستان،رسماًدرجنوری۲۰۱۵ایجادشد.معموالبهآن
هایدرگیریفعالیتدارند.
بهاختصارعربیداعشاطالقمیشود،شاخهخراسان
طالبان
دولتاسالمیدرحوزهشرقافغانستانحضورداشتهودر
باخروج نیروهای آیساف در سال  ،۲۰۱۴طالبان ساحه
حالحاضرتعدادجنگجویانفعالشانبه۲۵۰۰تنتخمین
کنترول شانرابه گونهفزاینده گسترش داده وبه انجام
زدهمیشودواساساًدروالیتهایننگرهاروکنرمستقر
حمالتگستردهکههدفعمدهشاننیروهایملیامنیتیو
هستند .۲۳۷عملیات های نیروهای ملی امنیتی و دفاعی
دفاعیافغانستانبود،ادامهدادندهرچنداینحمالتباعث
افغانستان/نیروهایبینالمللی(بهشمولحمالتهوائی)،
تلفاتسنگینآنهاتوسطحمالتهوائینیروهای طرفدار
بسیجافرادمسلحوحمالتجداگانهطالبان[باالیآنها]مانع
دولتگردید.طالبانساختارهایادارینامنهادرادراکثر
گسترشاینگروهشدهاست.درآگست،۲۰۱۸گروهیاز
والیاتایجادکردند.خبرمرگمالعمر،رهبراینگروه،
دولتخودخواندهداعش/شاخهخراسان دولتاسالمیدر
در آگست  ۲۰۱۵منتشر شد و باعث اختالفات درونی
ولسوالی های جنوبی والیت جوزجان در شمال کشور
گردید.ایناختالفاتوتفرقههاپسازمرگمالمنصور،
چندینبارموردحملهطالبانقرارگرفتند.طالبانوشاخه
جانشینمالعمر،درماهمی ۲۰۱۶وانتخابمالهیبت
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خراسان دولت اسالمی مشخصات متفاوت داشته و روی
منابعوقدرتدرشرقکشورباهمرقابتدارند.تالشهای
شاخهخراسانداعشمبنیبرافزایشحضورشهموارهاز
سویطالبان،پسازشناسائیآنها،باچالشکشاندهشده
است.
سایر عناصر مخالف دولت
در سپتامبر  ،۲۰۱۶دولت افغانستان و حزب اسالمی به
رهبری گلبدین حکمتیاز توافقنامه صلح را به امضا
رسانیدندکهباعثرفعتحریمهایشورایامنیتمللمتحد،
رهائی زندانیان [حزب اسالمی] ،ادغام جنگجویان [این
حزب]درچوکاتنیروهایملیامنیتیودفاعیافغانستان
وتخصیصزمینبرایعودتکنندگان[حزب]درمقابل
توقف حمالتحزباسالمی،گردید.حکمتیار درماهمی
 ۲۰۱۷بهکابلبرگشت.پیشرفتبطیدرادغاماعضای
حزباسالمی،نگرانیهایرادرموردادامهایدرگیری
هایمسلحانهتوسطبعضیازگروههابهمیانآوردهاست.
اگرچه اکثر نمایندگان حزب اسالمی در مورد تطبیق
تدریجی تماممفادتوفقنامه،همچنان خوشبینبه نظر می
رسند.
القاعدهحضورمحدودشاندرافغانستانبهویژهدرمناطق
شرقی،جنوبشرقیوجنوبیراحفظکردهوعمدتآتحت
قیمومیتگروههایموجودمخالفدولتبخصوصطالبان،
فعالیتمینماید.تعداداعضایالقاعدهتخمینابین–۴۰۰
 ۶۰۰تن می رسد که در والیات خوست ،کنر ،نورستان،
پکتیا و زابل بسر می برند.۲۳۸به نظرمیرسدکهنقش
آنهاباالیآموزشبشمولاسلحهوموادمنفجرهوتعلیم،
متمرکزبودهوگفتهمیشودآنهادرمباحثداخلیطالبان
دررابطهبهرابطهاینحرکتباسایرنهادهایجهادی،
شرکتمیکنند.
چندینگروهایمسلحغیردولتیدیگربهفعالیت شاندر
افغانستان بشمول عناصر شبه نظامی  مرتبط به احزاب
سیاسیورهبرانجناحهایجهادیاسبق،ادامهمیدهند
و ممکن در مخالفت یا حمایت از نیروهای امنیتی ملی،
عملکنند.ازگروهایمسلحیادشدهدرمواردنقضحقوق
بشرمکررآتذکربهعملآمدهوبهگونهمنظمبایکدیگر،
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با طالبان و با نیروهای امنیتی ملی برای رقابت بر سر
کنترولقلمرو،درگیرمیشوند.دربعضیازولسوالیها،
گروهایمسلحمذکوربهعنوانکنشگرانمسلحبرترظاهر
میشوندوازدیدمردممحل،اینگروههانفوذبیشتری
نسبتبهنیروهایامنیتیملیوطالبان،دارند.
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ضمیمه :۳

اصطالحات۲۳۹

خاصوزارتداخله(بهشمولقطعهواکنشسریعپولیس
ملیافغانستان)راباتوجهبهوظایفکهاجراءمیکنند،
بهعنوانبخشیازنیروهایمسلحمحسوبمیکند.یوناما
نیروهایپولیسملیافغانستانراازجملهنیروهایمسلح
افغانستاننمیشماردبهاستثناینیروهایمشخصکهدر
فوقذکرشدهاست.

بقایای مواد انفجاری:بقایایموادانفجاریبهموادمنفجره
گفته می شود که در جریان جنگ های مسلحانه استفاده
نگردیده و در نهایتبه جای آنهامانده باشد طوریکه مواد
متذکرهازکنترولنیروهایکهآنهارابجاگذاشتهورها
نموده ،خارج باشد .مهمات انفجاری به جا مانده ممکن
دارایچاشنی(پتاقی)،فیوزفعالیااینکهآمادهانفجاربوده نیرو های سرحدی افغانستان :قبالً بهنامپولیسسرحدی
ویااینکهطوردیگرآمادهاستفادهباشد.
افغانستان مسمی بود .اکثر منسوبین پولیس سرحدی
افغانستاندرماهدسامبر ۲۰۱۷ازچوکاتوزارتداخله
اختطاف :یوناماتنهاموارداختطافناشیازدرگیریها
به وزارت دفاع منتقل شدند و به نیروهای سرحدی
راثبتمیکندوبهرویدادیاطالقمیشودکهیکطرف
افغانستان تغییرنامیافتند.ایننیروهابهقولاردوهای
درگیریمسلحانهفردویاافرادملکیرابهجبروخالف
اردویملیگزارشمیدهند.
میلباخودمیبردتاجانبثالثیافردویاافرادتوقیف
شدهرامجبورسازدتابهمنظوررهائیفرد/افراددستبه نیروهای ملی نظم عامه افغانستان :قبآلبهنامپولیسملی
انجامعملزدهیاازانجامعملیدستبکشد.اختطافشامل نظم عامه افغانستان مسمی بود .اکثر منسوبین پولیس
مواردینیزمیشودکهبهمنظورقتلفرد/افرادصورت سرحدیافغانستاندرماهمارچ۲۰۱۸ازچوکاتوزارت
گرفته یا توسط افرادی که در درگیری مسلحانه مستقیماً داخلهبهوزارتدفاعمنتقلشدند.ایننیروهابهقولاردو
دخیل است ،انجام شده باشد .این واژه همچنان شامل آدم هایاردویملیگزارشمیدهند.
ربائی مربوط به انتخابات توسط یکی از طرف های
عناصر مخالف دولت :تمامیعناصرمخالفدولتشامل
درگیریمسلحانهمیگردد.
طالبانوشاخهخراسانداعشواعضایگروههایمسلح
حمالت هوائی :شلیک مواد منفجره از هواپیما به شمول که در درگیری های مسلحانه  یا مخالفت مسلحانه علیه
حمایت هوائی نزدیک توسط هواپیما های بال ثابت و دولتافغانستانویانیروهاینظامیبینالمللیسهمدارند.
حمالت جنگی نزدیک توسط چرخبال ها  و حمالت با برای جزئیات بیشتر ،به ضمیمه  :IIطرف های اصلی
استفادهازهواپیمایبدونسرنشینکهازراهدورکنترول درگیریمراجعهشود.
میشوند.
ماین ضد پرسونل:ماینکهدرنتیجهحضور،نزدیکییا
نیروهای امنیتی ملی افغانستان:اینیکاصطالحعامبوده تماس یک شخص منفجر می شود و سبب قطع اعضاء،
که شامل پولیس سرحدی ،پولیس محلی ،اردوی ملی ،جراحت یا کشتن یک یا چند شخص گردد .مواد منفجره
نیروهایهوائیافغانستان،پولیس ملی،پولیسامنو نظم فشاریتعبیهشدهکهبوسیلهقربانیفعالمیشوندمنحیث
عامه،نیروهایویژهافغانستان،اردویمنطقویافغانستان ماینهایضدپرسونلتعبیهشده،مستندسازیگردیدند.
(که به نام نیروهای منطقوی اردوی ملی افغانستان نیز
گروه مسلح :نیروهایمسلح سازمانیافتهغیردولتیرا
مسمیاست)وریاستعمومیامنیتملیمیگردد.
گویند که در منازعات دخیل می باشند مانند ملیشه ها،
نیرو های مسلح:یونامااردویملیافغانستانونیروهای شورشیان ،و گروهای جنایتکار که از نیروهای دولتی
هوائیافغانستانرانیروهایمسلحافغانستانمحسوبمی متمایزهستند.اینگروههاتحتقوانینافغانستاندارای
کند .همچنان ،یوناما پولیس محلی افغانستان ،ریاست هیچ مبنای حقوقی نمی باشند .گروه های مسلح شامل
عمومی امنیت ملی ،پولیس مبارزه با تروریزم ،پولیس تشکیالتنظامیدولتی،ائتالفدولتیاسازمانهایبین
سرحدیافغانستان ،پولیس امن و نظمعامه ونیروهای
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الحکومتینبودهوزیرامردولتکهدرقلمرو آنفعالیت
میکنند،نمیباشند.بهرغمآن،دربعضیمواردگروه
هایمسلحممکنحمایتهایمستقیمیاغیرمستقیمرااز
دولتمیزبانیاسایردولدریافتکنند.اینتعریفشامل
گروههایذیلشدهولیمحدودبهآننمیشود:گروههای
مخالف شورشی ،ملیشه های محلی که (به اساس ملیت،
قبیلهوغیره)تشکیلشدهباشند،شورشیان،تروریستها،
گوریله ها ،و نیروهای دفاعی ملکی و گروه های شبه
نظامی (زمانیکه این گروه ها به صورت واضح تحت
کنترولدولتنباشند) ۲4۰.بعضیازگروههایمسلحدر
همآهنگیبادولتفعالیتمیکنند ،هرچندتحتکنترول
دولتنیستندوبهاینگروهها"گروههایمسلحطرفدار
دولت"خطابمیشود.

استفاده از نیرو حین دفاع مشروع باعث از دست رفتن
مصئونیت شان به عنوان افراد ملکی نمی شود .در
افغانستان،یوناماپرسونلپولیسراکهمسئولیتتنفیذقانون
رابهعهدهداشتهوسهممستقیمدردرگیریهایمسلحانه
نداردیادرعملیاتهایضدشورشگریدخیلهستند،را
بهعنوانافرادملکیمحسوبمیکند.

تلفات افراد ملکی:عبارتازافرادملکیکشتهیامجروح
شدهمیباش د .یوناماتلفاتافرادملکیناشیازخشونت
های منازعات مسلحانه به شمول تلفات ملکی برخاسته
بقایایموادانفجاریبجاماندهازدورانجنگرا،ثبتمی
کند.اینماموریتتلفاتیفرد/افرادملکیراکهحینکشته
یامجروحشدنمستقیما ًدردرگیریهاسهمداشتهباشند،
ویاهممرگومجروحیتافرادکهطبققانونبشردوستانه
عناصرمخالفدولتکه دراینگزارشنامبردهشدهان د بین المللی در برابر حمالت مصئون باشند اما ملکی
منحیثگروههایمسلحغیردولتی شناختهمیشوندولی محسوبنگردند مانندافرادیکهازصفمحاربهخارج
این گروه ها به اساس مخالفت مسلحانه شان علیه دولت شدهباشندیاکارمندانصحیومذهبینیروهایمسلحرا،
افغانستان،ازسایرگروههایمسلحقابلتفکیکاند.
منحیثتلفاتملکیثبتنمیکند.۲4۱
بچه بازی :یکرویه مضراستکهدرآنبچههابرای
یونامابهکسانی"مجروحین"ملکیگویدکهآنهاجسماً
سرگرمی مردان ثروتمند و قدرتمند بخصوص برای
آسیبدیدهباشندونیازبهدریافتتداویجراحاتشان–
رقصیدن و فعالیت های جنسی مورد استفاده قرار می
ط پرسونل آموزش
چه در مراکز صحی ویا معالجه توس 
گیرند.فعلبچهبازیتوسطکدجزاءکهدرفبروری۲۰۱۸
دیده طبی – داشته باشند.جراحات شامل شوک یا اثرات
نافذشد،جرمشناختهشدهاستاست.
غیرجسمییاعواقبناشیازرویدادازقبیلآسیبروانی
افراد ملکی :به مقصد این گزارش و قسمیکه در قانون
نمیشود.
بشردوستانه بین المللی تعریف شده است ،افراد ملکی به
کسانی گفته می شود که عضویت نیروهای نظامی/شبه اطفال:کنوانسیونحقوقطفلکهتوسطافغانستاندرسال
نظامییاعضویتگروههایمسلحسازمانیافتهراکهدر  ۱۹۹۴تصویب شد ،طفل را چنین تعریف می کند :هر
حالاجرایفعالیتهایدوامدارجنگیباشد،نداشتهودر فردیزیرسن ۱۸سال(ازتولدالیختم ۱۷سالهگی)
برابر حمله مستقیم محافظت شده باشند مگر اینکه آنان طفلگفتهمیشود.
مستقیما ًدر منازعات مسلحانهسهیمشوند.افرادملکیکه حمله پیچیده :عبارتازحملهایهمآهنگوعمدیاست
مستقیما ًدرمنازعاتسهمگرفتهاند[درصورتکشتهیا کهدرآنموادمنفجرهانتحاری(موادمنفجرهجاسازیشده
طه
مجروحشدن]ازآنهادراینگزارشبهعنوان"تلفاتافراد بربدنانسانیاموادمنفجرهتعبیهشدهبربدنوواس 
ملکی" یاد آوری نمی شود .اعضای ادارات تنفیذ قانون نقلیه)،بیشترازیکحملهکننده،وبیشترازیکنوعمواد
مصونیتشانرابهعنوانافرادملکیزمانیازدستمی (مانندموادمنفجرهجاسازیبربدنوهاوان)استفادهشود.
دهندکهبعنوانبخشیازنیروهایمسلحفعالیتنمایندیا تمامسهعنصربایدموجودباشدتابتوانآنراحملهپچیده
مستقیآ در مخاصمات مسلحانه سهیم شوند .در رابطه به خواند.
اعضای قطعات پولیس که وظیفه دوامدار جنگی ندارند،
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داعش:واژهداعشمخففدولتاسالمیعراقوشاممی
باشد.
مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ :بهموادمنفجر
ناشدهوموادانفجاریمتروکاطالقمیگردد.
سالح های انفجاری :سالحهای انفجاری بهگونهصریح
درقانونبینالمللیتعریفنشدهاست.سالحهایانفجاری
درکلشاملسالحپوچکدارکهحاویمقادیرزیادمواد
منفجرهبودهتاثیراتتخریبآناساساًناشیازموجانفجار
و پارچه های سالح باشد ،می گردد .هاوان ،توپ ،بمب
های هواپیما ،راکتوکالهکهای موشک واکثرمواد
منفجرهتعبیهشدهتحتچتراینواژهقرارمیگیرد.بعضی
از انواع سالح های انفجاری (مانند خمپاره انداز دستی،
موشکاندازقابلحمل ضد تانک،و سیستم های راکت
انداز،سیستمهایقابلحملموشکضدهواپیما،وهاوان
های کمترازقطر ۱۰۰ملی متر)شاملکتگوری سالح
سبک می شوند.اکثرسالحهای انفجاری مانندبمبهای
هواپیما ،سیستم های راکتی ،توپ و هاوان های بزرگ
شاملکتگوریسالح سنگینمیشوند.242
درگیری های زمینی :درگیریهایزمینیشاملعملیات
زمینی متحرک ،حمالت راکتی هاوان ،تیر اندازی و
درگیریهایمسلحانه بین طرفهای منازعه می شود.
درگیریهایزمینیشاملحمالتیاعملیاتهائیمیشود
کهدرآنسالحخفیفه،سالحثقیلهو/یاسیستمسالحهای
ساحوی،بهعنوانمثالهاوانهاوراکت های فیر می
شوند.
مواد انفجاری تعبیه شده:بمبیکهبرخالفروشمتعارف
نظامیساختهویاجاسازیشدهباشد.موادمنفجرهتعبیه
شدهدرکلبهچهارکتگوریتقسیممیشوند:موادمنفجره
تعبیه شده نوع کنترولازطریقرادیو (راهدور)،مواد
منفجرهتعبیهشدهکهباتماسقربانیفعالمیگردد،مواد
منفجرهجاسازیشدهبرجسمفردانتحارکنندهوسایرانواع
موادمنفجرهتعبیهشده.
ن
موادانفجاریتعبیهشدهکهباهدایتفعالمیشوند–ای 
ی
نوعموادمنفجرهازراهدوروبااستفادهازامواجرادیوئ 
و یا ریموت کنترول عمل می کند و عاملین آنراقادرمی
سازدتاوسیلهایازقبلجاسازیشدهرادرزماندقیقکه
91

هدفدرساحۀموردنظرواردمیشود،منفجرسازند.۲4۳
ماینهاینوعکنترولازراهدورشاملماینهایمنفجر
شوندهتوسطاستعمالکننده،مانندموادمنفجرهتعبیهشده
کنارجادهویاموادمنفجرهکهرویحیواناتویااشیای
دیگرازقبیلوسایطنقلیه،بایسکل،موترسایکل،ومرکب
هاتعبیهوجاسازیمیشوند.موادمنفجرهتعبیهشدهنوع
مقناطیسیموادیاندکهتوسطمقناطیسیاسایرموادنصب
گردیدهوشاملکتگوریفرعیموادمنفجرهتعبیهشدهنوع
کنترولازراهدورمیشود؛یوناماایننوعموادمنفجره
را به گونه  جداگانهثبتمیکندزیرانحوه جاسازی آن در
افغانستانمتفاوتبودهمثالً درواسطهنقلیهشخصمورد
نظرجاسازیمیشوند.
–
موادمنفجرهتعبیهشدهکهباتماسقربانیفعالمیشود 
نوع مواد انفجاری می باشد که با تماس فرد قربانی یا
واسطهنقلیهبهپتاقیویاسوچآنانفجارمیکند؛اینسوچ
ویاپتاقیمیتواندبهشکلفشاری،یامیکانیزمرفعفشار،
تلکییاوسیلهءدیگریکهسببانفجارگردد،باشد.۲44
سایرانواعموادمنفجرهتعبیهشده – این کتگوری شامل
موادمنفجرهتعبیهشدهیکنترولباسیموموادمنفجرهتعبیه
شدهساعتی۲45وموادمنفجرهتعبیهشدهکهنوعیتفعالیت
آنمشخصنشدهاست،میشود.
مواد منفجره تعبیه شده برای اتحار – یوناما تلفات افراد
ملکی ناشی از حمالت گروهی و انتحاری را جدا ا ز
ط مواد منفجره تعبیه شده
معلوماتتلفاتافرادمکلیتوس 
ل
ثبتمیکند.ایننوعموادمنفجرهتعبیهشدهعموما ًبهشک 
موادمنفجرهجاسازیشدهبربدنشخصانتحارییامواد
منفجره تعبیه شده ب ر و واسطه نقلیه انتحاری،میباشند.
موادمنفجرهجاسازیشدهبربدنشخصانتحاریبهاین
معنیاستکهشخصانتحارکنندهواسکتیاکمربندحاوی
موادمنفجرهرابهتن میکنددرحالیکهموادمنفجره
تعبیه شده بر واسطه نقلیه  انتحاری عبارت از انفجار
واسطهنقلیهمملوازموادمنفجرهتوسطرانندهیاسرنشین
درداخلواسطهنقلیهیاانفجارموادمنفجرهجاسازیشده
بربدنشخصانتحاریتوسطرانندهیاسرنشیندرداخل
واسطهنقلیهمیباشد .
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استحصال مواد انفجاری تعبیه شده:استحصالموادمنفجره بهبخشماموریتحمایتقاطع وضمیمه:IIطرفهای
تعبیهشدهشاملپروسهذیلمیگردد:تشخیص،جمعآوری ،اصلیدرگیریمراجعهشود).

تولید و توزیع معلومات و مواد جمع آوری شده از ساحه
ریاست امنیت ملی :ریاستعمومیامنیتملیعبارتاز
انفجار مواد منفجره تعبیه شده به منظور به دست آوردن
ادارهاستخباراتدولتیافغانستانمیباشد.
اطالعاتقابلاستفاده،تقویتطرزالعملوشیوهمبا رزهبا
موادمنفجره،کاهشمنابعشورشیانوحمایتازتعقیبعدلی مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری :هر نوع مواد
می باشد .این پروسه دربرگیرنده حفظ ،تشخیص و ترمیم انفجاریغیرانتحاریمانندموادیانفجاریکهتوسطفشار
اجزای سازنده مواد منفجره تعبیه شده برای آزمایش های قربانی منفجر می شود ،مواد منفجره مقناتیسی و مواد
تخنیکی ،حقوقی ،بایومتریک و تحلیلی بوده که توسط نهاد منفجرهنوعکنترولازراهدور.
هایمتخصصوباصالحیتانجاممیپذیرد.
قبشر.
 :OHCHRک میشنریعالیمللمتحددرامورحقو 
حوادث :عبارتاستازاتفاقاتمربوطبهدرگیریهای
ماموریت حفظ آزادی:نیروهایایاالتمتحدهدرافغانستان
مسلحانه که منجر به تلفات افراد ملکی ،اختطاف افراد
که از ماموریت حمایت قاطع پشتیبانی کرده و همچنان
ملکی ،یا آسیب به جایداد های ملکی و همچنان
عملیاتهایمبارزهباتروریزمراطبقتوافقنامهدوجانبه
تهدید/ارعاب/آزار و اذیت ناشی از درگیری مسلحانه
امنیتیمیانافغانستانوایاالتمتحده(سال)۲۰۱۴بهپیش
واستفاده نظامی از مراکز صحی و طبی توسط طرفین
میبرند.برایجزئیات،بهضمیمه:IIطرفهایاصلی
درگیری،میباشد.
درگیریمراجعهشود.
سالح های غیر مستقیم:سیستمسالحهامانندتوپوهاوان
گروه های مسلح طرفدار دولت (یا ملیشه های طرفدار
که نیاز به دیدن هدف ندارد ،را سالح های غیر مستقیم
دولت):اصطالح"گروهمسلحطرفداردولت"بهنیروهای
(مقوس) می نامند .به کار بردن سالح های غیر مستقیم
مسلح ،منسجم و غیر دولتی اطالق می شود که شامل
عبارتازشلیکسالحبدوننگاهبههدفمیباشد.
درگیریمسلحانهبودهوازنیروهایدولتی،شورشیانو
نیروهای نظامی بین المللی" :نیروهای نظامی بین باندهایمجرمینمتفاوتباشند.گروههایمسلحطرفدار
المللی"شاملتمامسربازانخارجیمیگرددکهبخشیاز دولتشاملپولیسمحلیافغانستانکهتحتسوقواداره
عملیاتهایماموریتحمایتقاطعتحترهبریناتوو وزارتداخلهاست،نمیباشد.اینگروههایمسلحهیچ
سایرنیروهایامریکائیدرافغانستانراتشکیلدادهونه مبنایحقوقیدر قوانینافغانستان نداشتهوشاملتشکیل
تنهادرماموریتحمایتقاطعسهیمهستندبلکهدرعملیات نظامی رسمی حکومت افغانستان نیستند .در بسا موارد،
هایمبارزهباتروریزمبهعنوانبخشیازعملیاتحفظ گروه های مسلح حمایت های مستقیم/غیر مستقیم را از
آزادیدخیلمیباشند.ایناصطالحدربرگیرندهنیروهای جانبدولتمیزبانیاسایردولبهدستمیآورند .این
عملیاتهایویژهوسایرنیروهایامنیتیواستخباراتی تعریفشامل گروههایذیلشدهولیمحدودبهآنهانمی
خارجینیزمیشود.
شوند:خیزشهایمردمی،۲46ملیشههایمحلی(بهاساس
مال :ایناصطالحدرافغانستانبهفردمذهبیاطالقمی قوم،قبیله،وغیره)،ونیروهایدفاعیملکیوگروههای
شودکهدربخشاحکامشرعییاعلومدینیتحصیلکرده شبهنظامی.

یاآموزشدیدهباشد.
نیرو های طرفدار دولت:نیروهایملیامنیتیافغانستانو
ناتو :سازمانپیماناتالنتیکشمالی.اعضایناتوبیشترین سایرنیروهاوگروههایکهدرعملیاتهاینظامییا
سهمرادرماموریتحمایتقاطعدارند(.برایجزئیات ،شبهنظامیعلیهمخالفینسهیمبودهوبهگونهمستقیمیا
غیرمستقیمتحتفرماندهیدولتافغانستانقراردارند.به
مقصد گزارش های یوناما راجع به محافظت ملیکان،
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نیروهایطرفداردولتشاملگروهایمسلحطرفداردولت گونهضمنیازچنینحمالتناشیشدهباشد،راثبتمی
میشود.بهضمیمه:IIطرفهایاصلیدرگیریمراجعه کند.
شود.
تشکیل :واژهدریبودهوبهمعنیساختارتشکیالتیمی
باشدوشاملفهرستکارمندانرسمیوتجهیزاتیمیشود
که توسط دولت افغانستان برای نهاد دولتی مشخص به
شمول نیروهای امنیتی وکارمندان ملکی اختصاص داده
شدهاست.

حمایت قاطع :بهتاریخ ۱جنوری،۲۰۱۵ماموریتناتو
ازماموریتهمکاریتامینامنیتدرافغانستان(آیساف)
بهماموریتحمایتقاطعبهمنظورآموزش،همکاریو
مشوره دهی نیروهای امنیتی افغانستان ،مبدل شد .برای
جزئیات،بهضمیمه:IIطرفهایاصلیدرگیریمراجعه یوناما:هیئتمعاونتمللمتحددرافغانستان.
شود.
 :UXOموادمنفجرناشده.
عملیات های تالشی :عبارتازتاکتیک نظامی است که
توسط نیرو های طرفدار دولت در افغانستان استفاده می جرایم جنگی:جرایمجنگینقضصریحمعاهداتوقواعد
قبشردوستانهبینالمللیاست.
شود تا افرادی را که گمان میرود که از اهداف عناصر عرفیحقو 
مخالفدولتاند،دستگیریاازبینببرند؛اینعملیاتها جرایمجنگیدرجنگهایمسلحانهداخلیعبارتازنقض
معموالً شاملورودبهخانههایاسایرتاسیساتملکیو جدی حکم ماده مشترک  ۳کنوانسیون های ژنو و سایر
تالشی آنمحالت شدهواکثرا ً ازطرفشباجراء می قوانین و عرف بین بین المللی است  در منازعات فاقد
خصوصیتبینالمللی،کهقابلتطبیقنیست.جرایمجنگی
شود.
سالح سبک :سالحهایکهبرایاستفادهیکفردساخته –باتوجهبهکسانیکهدرجنگهاشرکتنکردهیاادامه
میشوند.نمونههایایننوعسالح،شاملانواعتفنگچه ،نمیدهند–میاندیگرجرایم،شاملخشونتعلیهحیاتو
تفنگ،تفنگمیلکوتاهسبک،ماشیندارهایسبکوخفیف تمامیت جسمی  به طور مشخص هر نوع قتل و توجیه
عمدی حمالت علیه جمعیت افراد ملکی که در جنگ ها
میباشند.۲4۷
۲4۹
شرکتنمیکنند،شاملمیشو د .
حمله انتحاری (حمله انتحاری با استفاده از مواد منفجره
تعیبه شده):استعمالاصطالح"حملهانتحاریبااستفادهاز زکات:بهپرداختهایالزامیساالنهبهمثابه بخشیاز
مواد منفجره تعبیه شده" یا"حمله انتحاری" توسطیوناما ثروتیکفرداطالقمیگرددوبرایمقاصدخیریهو
شاملتمامحمالتیمیشودکهفاعلعملازموادمنفجره مذهبی بکار برده میشود .این عمل بخشی از عبادت در
تعبیهشده،معموالًتعبیهشدهدربدنیاواسطهنقلیه،استفاده اسالمراتشکیلمیدهد.
نمودهومنجربهازبینرفتنویپسازانفجارموادتعبیه برای جزئیات بیشتر ،به ضمیمه  :Iچارچوب حقوقی
شده می شود .این واژه همچنان شامل حمالت گروهی مراجعهشود.
پیچیده(بهتعریففوقمراجعهشود)میشود.

قتل های هدفمند:بهمقصداینگزارش"،قتلهایهدفمند"
عبارتازاستفادهازنیرویکشندهبهشکلعمدیتوسط

نیرو های طرفدار دولت یا عناصر مخالف دولت علیه
اشخاصمعینیکهعمالًتحتتوقیفمرتکبینقرارندارد ،
۲4۸
میباشد .اینگونهرویدادهامعموالً دربرگیرندهپالن 
قبلی می شود.یوناماتلفاتافراد ملکیکهمستقیما ً یابه
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جدولذیلبهترتیببیشترینتعدادتلفاتافرادملکیدروالیاتتاکمترینمیزانتلفاتدردورهزمانی ۱جنوریالی۳۱دسامبر
۲۰۱۹تهیهشدهاست.اینجدولحاویآمارمجموعیتلفاتافرادملکیکهدر۳۴والیتافغانستاندرطولدورهگزارشدهیاتفاق
افتاده،میباشدوسهعاملاصلیتلفاتافرادملکیدرهروالیت،ودرصدیافزایشیاکاهشاینتلفاتدرمقایسهباسال۲۰۱۸
درجدولنشاندادهشدهاست.
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ضمیمه  :۴تقسیم بندی تلفات افراد ملکی به اساس والیت
عامل درجه اول

عامل درجه دوم

عامل درجه سوم

مجموع تلفات ملکی

مقایسه با
سال ۲۰۱8

کابل

موادمنفجرهتعبیهشده(انتحاری)

موادمنفجرهتعبیهشده(غیرانتحاری)

قتلهایعمدی/هدفمند

 ۲۶۱(۱۵۶۳کشته و ۱۳۰۲
مجروح)

%۱۶-

ننگرهار

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهتعبیهشده(انتحاری)

۳۵۶(۱۰۷۰کشتهو۷۱۴مجروح)

%۴۱-

هلمند

موادمنفجرهتعبیهشده

حمالتهوائی

درگیریهایزمینی

۲۸۴(۶۷۵کشتهو۳۹۱مجروح)

%۲۳-

غزنی

موادمنفجرهتعبیهشده(انتحاری)

موادمنفجرهتعبیهشده(غیرانتحاری)

والیت

درگیریهایزمینی

۲۱۳(۶۷۳کشتهو۴۶۰مجر وح)

% ۳+

فاریاب

درگیریهایزمینی

حمالتهوائی

موادمنفجرهباقیماندهازجنگ

۱۹۹(۶۶۵کشتهو۴۶۶مجروح)

 % ۳+

زابل

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهتعبیهشده(انتحاری)

حمالتهوائی

۱۴۲(۴۹۶کشتهو۳۵۴مجروح)

%۶۹+

کندز

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهتعبیهشده(غیرانتحاری)

حمالتهوائی

۱۴۱(۴۹۲کشتهو۳۵۱مجروح)

%۴۶+

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)
مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

موادمنفجرهتعبیهشده(انتحاری)

عملیاتهایتالشی

۲۱۲(۴۶۷کشتهو۳۴۶مجروح)

%۱۳-

درگیریهایزمینی

قتلهایعمدی/هدفمند

۱۴۴(۴۰۰کشتهو۲۵۶مجروح)

%۵۴+

بغالن

درگیریهایزمینی

قتلهایعمدی/هدفمند

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

۱۲۳(۳۴۹کشتهو۲۲۶مجروح)

%۳۴+

لغمان

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهتعبیهشده(غیرانتحاری)

موادمنفجرهتعبیهشده(انتحاری)

۸۰(۲۸۲کشتهو۲۰۲مجروح)

%۴+

بلخ

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهتعبیهشده(غیرانتحاری)

قتلهایعمدی/هدفمند

۱۰۸(۲۷۷کشتهو۱۶۹مجروح)

%۲۲+

کنر

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهباقیماندهازجنگ

قتلهایعمدی/هدفمند

۷۷(۲۵۶کشتهو۱۷۹مجروح)

%۳۶-

پروان

جرهتعبیهشده(انتحاری)
موادمنف 

درگیریهایزمینی

عملیاتهایتالشی

۶۵(۲۴۶کشتهو۱۸۱مجروح)

%۵۰۰+

لوگر

حمالتهوائی

موادمنفجرهتعبیهشده(غیرانتحاری)

قتلهایهدفمند

۹۵(۲۱۸کشتهو۱۲۳مجروح)

%۵۳+

پکتیا

درگیریهایزمینی

حمالتانتحاری

سرپل

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهباقیماندهازجنگ

کندهار
هرات

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)
مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

۷۸(۲۱۸کشتهو۱۴۰مجروح)

%۴۹-

۴۸(۲۱۷کشتهو۱۶۹مجروح)

%۱۱۵+

خوست

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

قتلهایعمدی/هدفمند

درگیریهایزمینی

۵۱(۱۹۷کشتهو۱۴۶مجروح)

%۱۳+

تخار

درگیریهایزمینی

حمالتهوائی

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

۶۰(۱۹۲کشتهو۱۳۲مجروح)

%۷۰+

وردک

درگیریهایزمینی

حمالتهوائی

عملیاتهایتالشی

۱۰۸(۱۸۴کشتهو۷۶مجروح)

%۱۸-

پکتیکا

عملیاتهایتالشی

قتلهایعمدی/هدفمند

حمالتهوائی

۱۲۸(۱۶۸کشتهو۴۰مجروح)

%۱۱+

بادغیس

درگیریهایزمینی

حمالتهوائی

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

۷۷(۱۶۱کشتهو۸۴مجروح)

%۱۰۴+

فراه

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

درگیریهایزمینی

حمالتهوائی

۸۷(۱۴۷کشتهو۶۰مجروح)

%۴۷-

اروزگان

درگیریهایزمینی

حمالتهوائی

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

۷۳(۱۴۵کشتهو۷۲مجروح)

%۱۶-

کاپیسا

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهتعبیهشده(غیرانتحاری)

حمالتهوائی

۴۹(۱۲۴کشتهو۷۵مجروح)

%۱۱-

جوزجان

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهباقیماندهازجنگ

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

۲۹(۱۲۳کشتهو۹۴مجروح)

%۳۳-

بدخشان

حمالتهوائی

درگیریهایزمینی

قتلهایعمدی/هدفمند

۴۸(۱۰۶کشتهو۵۸مجروح)

%۶۸+

غور

قتلهایعمدی/هدفمند

درگیریهایزمینی

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

۶۲(۷۷کشتهو۱۵مجروح)

%۲۰+

دایکندی

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

درگیریهایزمینی

عملیاتهایهوائی

۴۴(۷۰کشتهو۲۶مجروح)

%۷۱+

نمیروز

حمالتهوائی

درگیریهایزمینی

موادمنفجرهباقیماندهازجنگ

۳۰(۶۲کشتهو۳۲مجروح)

%۲۴-

سمنگان

درگیریهایزمینی

قتلهایعمدی/هدفمند

نورستان

درگیریهایزمینی

قتلهایهدفمند/عمدی

مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)
مواد منفجره تعبیه شده (غیر
انتحاری)

۱۱(۴۵کشتهو۳۴مجروح)

%۲-

۸(۲۲کشتهو۱۴مجروح)

% ۸+

بامیان

موادمنفجرهباقیماندهازجنگ

نامعلوم

نامعلوم

۳(۵کشتهو۲مجروح)

%۲۹+

پنجشیر

وجودندارد

وجودندارد

وجودندارد

۰
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رادرافغانستانپرتابکردند.اگریکبمبرا۵کیلوگرام
ضمیمه  :۵پاسخ طالبان به گزارش سال
فرضکنیم،مجموعآن۳۷۱۱۵کیلوگرامباروتمیشود
کهباالیمردمافغانستانبابیپروائیکاملمورداستفاده
 ۲۰۱۹یوناما در مورد تلفات افراد ملکی در
قرارگرفتند.باوجوداینوحشتبزرگآیاممکناستکه
درگیری های مسلحانه در افغانستان
اینکه یوناما گزارش خود در مورد تلفات ملکی را با ما استعمال کننده مقدار باروت فوق الذکر صرفآ مسئول ۸
شریکساخت،متشکریم.امیدواریمکهنشرچنینگزارش درصدتلفاتملکیدریکسالدانستهشود؟
هادرعرصهتلفاتملکیباعثجلبتوجهعاملینتلفات .۳همهملتماشاهداستکهدومینبزرگترینعاملتلفات
ملکیبهاعمالشانگرددتاباشدکهسطحمرگومیرو ملکی قطعات  ،۰۳ ،۰۲ ،۰۱نیروهای امنیتی کندهارو
مجروحیتمردممظلومماکاهشیافتهوحتیصفرگردد .نیروهایمحافظتخوستکهتحتچترادارهکابلفعالیت
میکنند،میباشندکهدرفجایعمرگومیروآزارواذیت
گزارش نشر شده توسط یوناما را مالحظه نمودیم اما
افرادملکیدستدارند.آنهابرخانههایمردمازطرف
متاسفانهگزارشمذکورداراینواقصمیباشد.امیدواریم
شب و روز هجوم میآورند ،مردم را از خانه های شان
کهتمامنهادهایبشردوستانهبشمولیوناماکهگزارشات
بیرونمیکنندوسپسآنهارادردشتهاوصحراهامی
مرگومیرتلفاتملکیرابهدستنشرمیسپارندآنرا
کشند .آنها زندان های شخصی دارند که مردم را در آن
بهیکمسالهسیاسیتبدیلنساختهوگزارشهارامطابق
تعذیبوشکنجهمیکنند.آیااینراکدامشهروندافغانبا
واقعیتهایعینیتهیهونشرنمایند.زیراباانجامدادناین
شماخواهدپذیرفتکهایننیرویوحشیصرفآمسئولو
کار ،عاملین تلفات ملکی به گونه واقعی مشخص شده و
عامل۱۲درصدتلفاتملکیدرافغانستانباشد؟
سبببروزکاهشواقعیدرچنینحوادثخواهدشدامااگر
موضوعتلفاتملکیباملحوظاتسیاسیواستفادهجوئی .۴اگرمارسانهرادرافغانستانتعقیبنمائیم،هرروزما
هاهمراهباشد،نخواهدتوانستیمتاجلومرگومیرانسان شاهدهستیمکهگزراشهاراجعبهتلفاتملکیدروالیات
هارابهگونهواقعیبگیریم،بلکهقاتلینانسانهایبیگناه مختلفنشرمیشود،از ۱۰گزارش،صرفآ ۱گزارش
بیشتر ازین به اعمال شوم شان ادامه خواهند داد و بار مربوطبهحوادثیمیباشدکهدرآنشکواردکردنتلفات
ملکیازسویمجاهدینامارتاسالمیبردهمیشود،یا
مسئولیتآنرابرگردنطرفدیگریخواهندانداخت.
ماینهایسابقهمنفجرگردیدهیاسایرموادمنفجرهسبب
مالحظاتمادررابطهبهگزارشساالنهیوناماقرارذیل
مرگ و میر گردیدند کهحتی در  ۱حادثه هم ثبوت فعل
میباشد:
قصدیوجودنداشتهاست،درحالیکهاینمعقولاستو
 .۱متاسفانه ،گزارش شما در رابطه آنعده از حوادث یا کدامشهروندافغانستانباشماقناعتخوهدکردکهدرآن
ساحاتیمعلوماتکافیندارندیاآنهاراحسابنکردندکه مجاهدینماعامل۴۷درصدتلفاتملکیباشند؟
توسط نیروهای امریکائی مورد بمباران و حمالت شبانه
.۵سومینعاملبزرگتلفاتملکیدرساحاتاطراف،
قرارگرفتندکهدرنتیجهآن،افرادملکیبهگونهدلخراشی
کشتار،مجروحیتوآزارواذیتمردمتوسطقومندانهای
کشته و زخمی گردیده و خانه های شان تخریب و مردم
اربکی او افراد مسلح می باشند که آنها مستقیما اعضای
موردآزارواذیتقرارگرفتند.
اداره کابل می باشند و معاشات شان توسط نیروهای
 .۲نیروهای امریکائی عامل درجه اول تلفات ملکی در امریکائیپرداختمیگردد.
افغانستانمیباشند.آنهامواردبیشماریازبمبارانهای
.۶شلیکگلولههایسالحهایسقیلهباالیدهاتوساحات
کورکورانهراانجامدادهوباالیخانههایمردمعملیات
پرجمعتملکیتوسطعاملعساکرو پولیسادارهکابل
اجراء می کنند .قرار محاسبات وزارت دفاع امریکا،
علت دیگری تلفات ملکی می باشند که چنین حوادث در
نیروهایامریکائیطیسالگذشتهبیشتراز ۷۴۲۳بمب
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ساحاتاطرافدروالیاتمختلفروزانهتکرارمیشود .تنهاشاملحالتاسیساتعامهدرشهرهامیشودیااینکه
باوجودتلفاتمشخصفوقالذکر،نسبتدادن ۸درصد تاسیساتدرمناطقروستائیرانیزدربرمیگیرد؟درین
تلفاتملکیبهعساکرنیروهایاشغالگرامریکائیو ۱۶گزارش،بهاینجنایاتتخریبیاشارهنشدهاست.
درصدآنبهارگانهایمخلتفادارهکابل،گزارششمارا
 .۹گروه استخباراتی رژیم کابل بخصوص نیروی محافظت
بهگونهروشنموردسوالقرارمیدهد،اینامرروشن خوستکهتحتامرسیآیایمیباشد،جنایاتیرادروالیات
می سازد که این گزارش در مشورت با سفارت امریکا ،خوست،پکتیا،پکتیکاوغزنیانجامدادندکهمثالآندرتاریخ
نظامیانوادارهکابلترتیبشدهوتالششدهاستتابهآنها وجودندارد.مثآل،حوادثیرخدادهاستکهدرآن نیروهای
دربرابرجنایاتمشهودشانبرائت بدهد.اینکاربهبارو مذکوربهخانهایداخلشده،درجریانتالشیکدامسالحپیدا
افغانهاباالیمحاسباتشمازیانجدیمیرساندوهیچ نکردندامایکبطریکوچکیرادریافتهاند.سپس،بههمین
کسینخواهدتوانستتاگزارشهاییوناماراواقعبینانه بهانه،خانهمذکوررابابمبهامنفجرساختندوبهانهاوردند
وترتیبشدهازرویعاطفهبشری،تلقیکندبلکهبهگونه که این بطری مخابره بوده و شما با طالبان رابطه دارید در
روشن در آن ملحوظات سیاسی و فشارهای اشغال گران حالیکهمردمآنبطریکوچکرابرایساعتدیواریوسایر
امریکائیدرنظرگرفتهشدهکهبرایامارتاسالمیقابل اشیاءبکارمیبرند.دیگراینکهزمانیکهنیروهایمذکورکتاب
هارادرخانهایپیداکنند،پرسانمیکنندکهکتابهایمذکور
قبولنمیباشد.
مربوطکدامطالبیامالمیباشد.اگرصاحبکتابهاراپیدا
کنند،دقعتآبهجرمطالببودن،ویرابهقتلمیرسانندواگر
صاحبکتابهاراپیدانکنند،کتابهاوتمامخانهرابابمب
هامنفجر میسازند.بنابراینجنایاتتکراری،مردممجبور
شدندتاکتابهایشانرابسوزانندویادرزیرخاکدفنکنند.
مانمیدانیمکهیوناماباسرزدنشعارعلموتنویر،چرادر
رابطهبهایننوعوحشتهاخاموشاست؟

.۷درگزارش،بهگونهمشخصبهعملکردوحشیانهطیاره
هایبیپیلوتنیروهایامریکائیاشارهنشدهاست.آیاشما
خبرداردکهدرمناطقروستائیافغانستانتاکدامحدیک
جنگغیرقانونیوغیرانسانیازسوینیروهایامریکائی
ذریعهطیارههایبیپیلوت،جریاندارد؟طیارههایبی
پیلوت(درون)اکثراوقاتدرمناطقروستائیگزمهمی
کنندوبههرکسیکهشکنماید،حملهورمیشود.اغلبآ،
طیاره های بی پیلوت دهاقین ،چوپان ها ،اطفال و حتی
مراسمخوشیوجنازههاراموردهدفقرارمیدهند.
عالوهبراین،مردمدرمناطقروستائیدراثرگشتو
پرواز هایشبانهباارتفاعپائینبامشکالتروانیدچار
گردیدهاند.هزارهازنواطفالباصدایطیارهبیپیلوت
حساسیتداشتهوباامراضروانیوعصبیمبتالگردیدند.
نیروهایامریکائیوحشتیراذریعهطیارههایبیپیلوت
شانبرمردممناطقروستائیرواداشتندکهشایدمثالآن
درتاریخوجودنداشتهباشد.

.۱۱درگزارششما،مامسئول۲۶حملهفدائی(انتحاری)
دانستهشدهایموسپسنشاندادهشدهاستکهتمامحمالت
مذکور علیه افراد ملکی انجام شده است ،ایا ما تاسیسات
ملکیراموردهدفقراردادهایم؟

 .۸طی سال گذشته ،هزارها تاسیسات ملکی نظیر ۱۱۶
مسجد ۱۸ ،مکتب ۲۰ ،مرکز صحی ۱۶۵۰ ،خانه های
افراد ملکی ۱۱ ،مدرسه دینی ۱۷۱۹ ،دکان بشمول چند
شهرک ها ،شماری زیادی از تاسیسات عامه در عملیات
ق روستائیتوسطعساکررژیمکابل
های هدفمنددرمناط 
منفجروتخریبگردیدند.نمیدانیمکهتعریفمللمتحد

اگرشمامواردحمالتانتحاریراموردبهموردمشخصکنید،
همهآنهاعلیهاهدافنظامیانجامشدند،هیچکدامانها،محل
ملکی نبودند .البته همان حوادثی که توسط امارت اسالمی
ت آن نیز پذیرفته شده است .اما در
صورت گرفته و مسئولی 
گزارش شماطور وانمودشده است کهگویا همه اینحمالت
باالی مردم عام صورت گرفته ،که ما آنرا مغرضانه و بی
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 .۱۰در چند سال اخیر ،بخصوص طی سال میالدی گذشته،
عساکررژیمکابلدرهمکاریباامریکائیهازیانهایمالی
هنگفتیرابهمردمتحتعنوانعملیاتها،واردکردند.در
جریانتالشی،آنهاپول،مبایلها،اشیایقیمتیوحتیزیورات
زنانرادزدیدند.درگزارششمابهایندزدیهایپالنشده
ینشدهاست.
هیچگونهاشارها 
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انصافی کالن می دانیم .هزاران ت ُن باروت امریکائی که در
دهاتوباالیمردمپرتابشدند،نادیدهگرفتهشدهاست،ولی
حمالتدربگرام،حملهباالیقومندانیناتودرگرینویلیج،
قطارهایامنیتی،قرارگاههاینظامیوهستههایمهمنظامی
بهمثابهحمالتعلیهافرادملکیتلقیگردیدند.

بنابرین،ماگزارششماراردنمودهوآنراجانبدارانه
دانسته و به نظر نمی رسد که به گونه واقعی به مقصد
جلوگیری از تلفات ملکی تهیه و ترتیب شده باشد .طبعآ،
جنگاستوامکانداردکهدرحوادثمجاهدیننیززیان
هایبهافرادملکیواردشدهباشد،امامایکحرفرابه
صراحت می زنیم که هیچ حمله امارت اسالمی به قصد
کشتارافرادملکیصورتنگرفتهاست.
ازطرفدیگر،اماعامالناکثرحوادثتلفاتملکیکهبه
گونهخطاوغیرقصدیتوسطمجاهدینرخدادند،راپیدا
نمودیموآنهاتاهنوزدرزندانهابسرمیبرندودوسیه
هایشاندرمحاکمتحتدورانقراردارند.
باوجوداینهمهاحتیاطوتوجه،بازهمنسبتدادناکثر
تلفات ملکی به ما و بری ساختن جهت مقابل از تلفات
مذکور،پرسشهایاستکهمادرموردآنقبالباشما
بحثکردیموقناعتننمودیم.
بهمجردنشرگزارششما،مااینگزارشرادررسانهرد
مینمائیموآنراجانبدارانهمیدانیم.امیدواریمدرآینده
ارقامخودرادقیقنمائید،واقعیترانیزازآدرسمللمتحد
نشرکنیدوازامریکائیهاطرفداریننمائید.تشکر.
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پانوشت
 ۱یوناما همچنان واقعاتی راکهمنجربهتخ ریب جایداد افرادملکی شود ،ثبتو  ۱5از۱اکتوبرالی۳۱دسامبر،۲۰۱۹یوناما۱۹۳۰موردتلفاتملکی (۷۲۵
کشتهو ۱۲۰۵مجروح)راثبتکر د،درحالیکهاینرقمدرعینزماندرسال
تأییدمینماید.
 ۲برایمعلوماتبیشتر،ضمیم هایشماره۱رامالحظهکنید:چارچوبحقوقیو ۲۰۱۸به۲۷۵۴موردتلفاتملکی (۹۳۳کشتهو۱۸۲۱مجروح)میرسید.
۱6درسال،۲۰۱۹شاخهخراسانداعشهفتحملهانتحاریبشمولحمالتپیچیده
تعریفافرادملکی"-تلفاتافرادملکی"درضمیمهیشماره:۳اصطالحات
 ۳کمیتهبینالمللیصلیبسرخ۲۰۱۶،تفسیرماده،۳کنوانسیون۱ژینو ،۱۹۴۹کهباعث۴۵۵موردتلفاتملکی(۱۸۳کشتهو۲۷۲مجروح)شدراانجامداد،
درحالیکهدرسال،۲۰۱۸بهتعداد۳۶حملهمشابهانجامشدهبودومنجربه۱۸۹۲
بند.۵۳۰
 4کمیتهبینالمللیصلیبسرخ،تفسیررهنمودیدرموردمفهوماشتراکمستقیم مورد تلفاتافرادملکی ( ۵۵۷کشتهو ۱۳۳۵مجروح)گردید.سال ۲۰۱۹در
مقایسهسال۲۰۱۸کاهش۷۶درصدیرانشانمیدهد.
درخصومتهابراساسحقوقبشردوستانهبینالمللی،می،۲۰۰۹ص.۳۲.
۱۷درسال،۲۰۱۹طالبان۲۹حملهانتحاریبشمولحمالتانتحاریپیچیدهکه
 5همان.صفحات۳۵-۳۳
یبشردوستان هبینالمللی،کمیتهبینالمللیصلیبسرخ.۲۰۰۵،جلد باعث۱۴۹۹موردتلفاتملکی(۱۶۵کشتهو۱۳۳۴مجروح)گردیدراانجامداد،
 6حقوقعرف 
:۱قواعد(آیسیآرسیمطالعه حقوق عرفی بشردوستانه بینالمللی)قاعده ،۶درحالیکهدرسال۲۰۱۸با۲۱حملهمشابهاینرقمبه۶۴۲مورد (۲۱۶کشتهو
۴۲۶ https://ihl-مجروح)میرسیدکهبیانگرافزایش۱۳۳درصدیمیباشد.
است:
دسترس
قابل
سایت
این
در
۱۸درسال،۲۰۱۹یوناما۲۸۳۲موردتلفاتملکی(۸۱۷کشتهو۲۰۱۵مجروح)
databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1
 ۷مراجعهشودهبهگزارش های ساالن ه ییونامادرموردمحافظتافرادملکی ناشیازحمالتعناصرمخالفدولتراثبتکردهبود کهآنهاعمدا ًافرادملکی
،۲۰۱۳ص،۲۰۱۴،۳۲.ص،۲۰۱۵،۷۴.ص،۲۰۱۶،۵۴.ص ،۲۰۱۷،۷۸.راموردهدفقراردادهبود.
صفحات۶و(۵۶کهبهتمامعناصرضددولتارجاعشدهاست)؛و،۲۰۱۸ص۱۹ .برایمعلوماتبیشترب هبخش(()iب)۴حمالتهواییاینگزارشمراجعهشود.
  ۲۰درسال،۲۰۱۸یوناما ۹۵موردتلفاتملکیناشیازحملههوائیمورخ۲
.۲۸
 ۸گزارشویژه ییونامادرموردحملههواییدرولسوالیدشتارچیوالیت اپریل۲۰۱۸نیروهایهوائیافغانستاندرولسوالیدشتارچیوالیتکندزثبت
کندز ۲،اپریل(.۲۰۱۸درماهمی ۲۰۱۸نشر شدهاست)،وگزارشویژهی کردهبود(بهگزارشسال۲۰۱۸یونامادرموردمحفاظتافرادملکی،صفحه۳۴
یونامادرموردحملههواییبرعلیهکارخانههایمشکوکپروسسموادمخدر و  )۳۵که در ویب سایت ذیل قابل دسترس است ،مراجعه شود به:
ت)قابلدسترسدرسایتذیل،مالحظهشود . https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :به
(درماهاکتوبر۲۰۱۹نشرشدهاس 
درصدیرادرتلفات
استثنایاینیکمورد،یونامادرسال ۲۰۱۹افزایش ۱۰

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
 ۹همان.ایندومینماموریتحقیقتیابحقوقبشردرساحهتحتکنترولطالبان افرادملکیتوسطنیروهایهوائیافغانستانثبتنمودهاست.
استکهبهتعقیبماموریتولسوالیدشتارچیوالیتکندز،دراپریل۲۱ ،۲۰۱۸بهگونهمثال،اینشاملافرادیمیشودکهممکنمالیهیازکاتجمعآوری
میکنندیاافرادیکهممکندرحمایتمالیعناصرمخالفدولتازطریقپروسس
مشترکاًباکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستاناجراشدهبود.
  ۱۰درسال،۲۰۱۸یوناما ۱۰۹۹۴مورد تلفاتملکی  ( ۳۸۰۳کشتهو ۷۱۹۱موادمخدرغیرقانونییاازطریقدیگردخیلباشند.بهگزارشویژهیوناما:حمالت
هوائی باالی تأسیسات مشکوک به پروسس مواد مخدر در والیتفراه  ۵ ،می
مجروح)راثبتکردهبود.
۱۱عناصرمخالفدولتشاملاعضایطالبانوشاخهخراساندولتاسالمیو (۲۰۱۹درماهاکتوبر۲۰۱۹نشرشد)کهدرویبسایتذیلقابلدسترساست،
همچنان اعضای سایر گروهای مسلح که در درگیری های مسلحانه یا مخالفت مراجعهشودhttps://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-:
مسلحانه علیه دولت افغانستان و یا نیروهای بین المللی سهیم هستند ،می باشندreports .
  ۲۲کمیته بین المللی صلیب سرخ ( ،)ICRCرهنمود تشریحی در مورد فرضیه
مراجعهشودبه:ضمیمه:۲طرفهایعمدهدرگیریوضمیمه:۳اصطالحات.
  ۱۲نیروهایطرفداردولتبهنیروهایملیامنیتیافغانستانوسایرنیروهاو اشتراکمستقیمدردرگیریهابراساسحقوقبشردوستانهبینالمللی،می،۲۰۰۹
گروهاییاطالقمیشودکهدرعملیاتهاینظامیوشبهنظامیعلیهمخالفین صفحات.۳۵–۳۲
سهمداشتهوبهگونهمستقیمیاغیرمستقیمتحتکنترولدولتافغانستانقراردارند  ۲۳ .مطالعه حقوق عرفی بشردوستانه بین المللی کمیته بین المللی صلیب سرخ
در گزارش های یوناما در مورد محافظت افراد ملکی ،نیروهای طرفداردولت (،)ICRCقاعده.۶برایمعلوماتبیشتردرموردتحلیلحقوقیاینموضوع،لطفاً
شاملگروهایمسلحطرفداردولتمیشود.مراجعه شودبه:ضمیمه:۲طرف گزارشویژهیونامادرمورد:حمالتهوائیباالیتأسیساتمشکوکبهپروسس
موادمخدردروالیتفراه ۵،می( ۲۰۱۹کهدراکتوبر ۲۰۱۹نشرشد)،ودر
هایعمدهدرگیریوضمیمه:۳اصطالحات.
۱۳بهگزارشششماههیونامادرموردمحافظتافرادملکی(جوالی)۲۰۱۹که ویب سایت ذیل قابل دسترس است را مطالعه فرمایید:
مراجعه https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
است،
دسترس
قابل
ذیل
سایت
ویب
در
۲4بهلیستطرفهاتحتضمیمه۱گزارشسرمنشیدرمورداطفالودرگیری
شودhttps://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-:
هایمسلحانه()،A/73/907مورخ۲۹جون۲۰۱۹مراجعهشود.
reports
  ۱4از ۱جوالیالی ۳۰سپتامبر،۲۰۱۹یوناما ۴۴۸۹موردتلفاتافرادملکی ۲5بچهبازیعملزشتیاستکهدرآنبچههابهمنظورخوشگذرانیموردبهره
کشیمردانثروتمندیاقدرتمندقرارمیگیرندومشخصا ً شاملرقصوعمل
(۱۲۵۶کشتهو۳۲۳۳مجروح)راثبتکردهاست.
ن جزایجدیدکهدرفبروری ۲۰۱۸نافذشد،
جنسیمیشود؛بچهبازیدرقان و 
جرمپنداشتهشدهاست.
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 4۱مراجعهشودبهگزارشویژهیونامادرموردمحافظتافرادملکی:خشونت
هایانتخابات(۲۰۱۹اکتوبر)۲۰۱۹کهدراینسایتقابلدسترساست:
 https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
4۲مراجعهشودبهفصلسوم:عناصرضددولت .
 4۳عالوهبرآن ۳،موردتلفاتزنان( ۲تنکشتهو ۱تنمجروح)بهنیروهای
نظامیپا کستاننسبتدادهشدهاست.برایمعلوماتبیشترمالحظهکنیدفصلپنجم.
د.درموردواقعاتفرامرزیدراینگزارش۸.موردتلفاتافرادملکیزنان (۴
تنکشتهو۴تنمجروح)ناشیازموادمنفجرهباقیماندهازجنگبودهاستکهبه
هیچطرفینسبتدادهشدهنتوانست .
 44برای معلومات بیشتر در مورد نیازمندی های کمک های بشردوستانه در
افغانستان ،مراجعه شود به مرور بر نیازمندی های کمک های بشردوستان ه ی
افغانستان۱۷( ۲۰۲۰دسامبر)۲۰۱۹دفترهماهنگیامورکمکهایبشردوستانه
سازمانمللمتحد(اوچا)قابلدسترسدرسایتذیل:
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/afghani
stan/document/afghanistan-humanitarian-needs-overview2020
 45طالبان برای استخدام و استفاده ،کشتن و معیوب ساختن ،حمله بر مکاتب و
شفاخانه ها و اختطاف شامل لیست شده اند؛ شاخه یخراسان حکومت اسالمی
عراقوشامبرایاستخدامواستفاده،کشتنومعیوبساختنشامللیستشدهاند؛
پولیسملیافغانوپولیسمحلیافغانبرایاستخدامواستفادهشامللیستشدهاند.
حکومتافغانستانپالنعملرایکجابهمللمتحددرسال۲۰۱۱ودرسال۲۰۱۴
نقشهراهبرایاجابترانهاییساختهاست .
46درسال۲۰۱۹یوناما۲۲۲۶موردتلفاتافرادملکیپسرو۹۱۰موردتلفات
افرادملکیدخترراثبتنمودهاست.ایندفترقادرنشدکهجنسیت۱۳موردتلفات
افرادملکیاطفالراتثبیتنماید .
 4۷برایمعلوماتبیشتر،بهبخش(د)فصلپنجماینگزارشتحتعنوانرویداد
هاازآنسویمرزمراجعهشود.
4۸یوناماتلفاتافرادملکیاطفالناشیازحمالتهواییذیلراثبتنمودهاست:
۹۲(۱۵۲-۲۰۰۹تنکشتهو۶۰تنمجروح)؛۲۸(۴۲- ۲۰۱۰تنکشتهو۱۴
تنمجروح)؛۱۲۷(۱۸۳-۲۰۱۱تنکشتهو۵۶تنمجروح)؛۵۱(۷۴-۲۰۱۲
تنکشتهو۲۳تنمجروح)؛۳۵(۴۹-۲۰۱۳تنکشتهو۱۴تنمجروح)؛- ۲۰۱۴
۳۲(۵۴تنکشتهو۲۲تنمجروح)؛۳۶(۹۱-۲۰۱۵تنکشتهو۵۵تنمجروح)؛
۷۸( ۲۰۰-۲۰۱۶تنکشتهو۱۲۲تنمجروح)؛۱۱۴( ۲۶۶-۲۰۱۷تنکشتهو
۱۵۲تنمجروح)؛۲۳۶(۴۹۲-۲۰۱۸تنکشتهو۲۵۶تنمجروح) .
4۹قانونمحافظتازحقوقاطفال،فرمانتقنینیشماره۵(۳۶۲مارچ .)۲۰۱۹
5۰براساسماده۷۹قانوناساسیمصوبسال،۲۰۰۴فرامینتقنینیبایددرخالل
۳۰روزبعدازآنکهنشستاولشوراتدویریافتبهشورایملیارائهشود.در
صورتارائهبهشورایملیوردشدنآن،فرمانغیرنافذوملغیمیشود.تا
زمانیکهازهردومجلسردنشدهباشد،اعتبارحقوقیفرمانپابرجاباقیمیماند.
فرمانتقنینی،ازلحاظطرزالعملاداری،نخستبایدازطرفولسیجرگهتاییدو
بهتعقیبآنبهمشرانوجرگهبرایموافقتارسالشود .
5۱مراجعهشودبهضمیمهشمارهسوم:اصطالحات .
5۲یونامامطلعاستکهیککمیسیونعالیدفترلویڅارنوالیمصروفتحقیقو
بررسیادعاهایگستردهسؤاستفادهجنسیاطفالدرمکاتبوالیتلوگراستکه
درماهنومبرسال۲۰۱۹پوششوسیعرسانهیکسبکرد.درحالیکهاینروشن
نیستکهآیااینقضیهمرتبطبهمنازعهاستویاخیر،یونامابطورپیوستهاین
ادعاهاراتعقیبنمودهوبهدفترلویڅارنوالیکمکهایتخنیکیارائهمیکند .
5۳کنوانیسونحقوقطفل()۱۹۸۹مواد)۱(۱۹و .۳۴

۲6

 مرتکبینازجملهنیروهایطرفداردولتیاعناصرمخالفدولتنبودند.
 ۲۷بهبخش(()iiب ):۴عملیاتهایتالشیمراجعهشود.
۲۸اعشاریهفیصدیدرنظرگرفتهنشدهاست.درنتیجه،درصددستهبندیارقام
بامجموعفیصدیگاهیهمخوانیندارد.
۲۹برایمعلوماتبیشتربهبخش(د)،۵بهشلیکازآنسویمرزمراجعهشود.
 ۳۰درسال،۲۰۱۸یوناما۶۹۷۰موردتلفاتملکی(۲۲۳۸کشتهو۴۷۳۲
مجروح)رابهعناصرمخالفدولتنسبتدادهبود.
۳۱ازمجموعرویدادهایمنسوببهطالبان،اینگروهمسئولیت۸۱حملهرابه
عهدهگرفتندکهباعث ۱۷۱۲موردتلفاتملکی ( ۲۰۴کشتهو ۱۵۰۸مجروح)
گردیدهاست.
  ۳۲ازمجموعرویدادهایمنسوببهشاخهخراسانداعش،اینگروهمسئولیت
۵۰حمله(کهاکثرا ًافرادملکیم وردهدفقرارگرفت)رابهعهدهگرفتهکهباعث
۷۸۸موردتلفاتملکی(۱۸۱کشتهو۶۰۷مجروح)ش دهاست.
۳۳درسال،۲۰۱۸نیروهایملیامنیتیافغانستانباعث۱۶۲۹موردتلفاتملکی
(۶۴۰کشتهو۹۸۹مجروح)شدهبود.
۳4ایندرحالیباآمارسال۲۰۱۸مقایسهمیشودکهیونامادرسال۲۰۱۸به
تعداد۱۰۱۳موردتلفاتملکی(۵۳۴کشتهو۴۷۹مجروح)برخاستهازحمالت
هوائیتوسطنیروهایطرفداردولتراثبتکردهبود.
۳5ایندرحالیباآمارسال۲۰۱۸مقایسهمیشودکهیونامادرسال۲۰۱۸به
تعداد۳۵۳موردتلفاتملکی(۲۸۴کشتهو۶۹مجروح)برخاستهازعملیاتهای
تالشیتوسطنیروهایطرفداردولتراثبتکردهبود.
 ۳6نمایندهویژهایاالتمتحدهامریکابرایصلحافغانستانمذاکراتباطالبانرادر
دوحهاز ۲۵فبروریتا ۱۲مارچ،از ۱تا ۹ماهمی،۲۰۱۹از ۲۹جونتا۹
جوالیو۳الی۱۱اگستبهپیشبرد.مذاکراتبط وردوامداربرخروجنیروهای
امریکاییوتظمیناینموضوعکهافغانستانیکباردیگربهمرکزتروریزمبین
المللیمبدلنمیشود،تمرکزداشت .گزارشاتذیلسرمنشیمللمتحددرمورد
ظهکنید:
وضعیتدرافغانستانوتاثیراتآنبرصلحوامنیتبینالمللیرامالح 
A/73/902-S/2019/493؛  ۳( A/74/348-S/2019/703سپتامبر )۲۰۱۹؛
۱۰( A/74/582-S/2019/935دسامبر.)۲۰۱۹
۳۷عملیاتحفظآزادی،گزارشبازرسعمومیبهکانگرسامریکا(۱جنوریتا
 ۳۱مارچ  )۲۰۱۹ص ۳ .قابل دسترس در سایت ذیل:
https://www.stateoig.gov/system/files/fy2019_lig_oco_report.p
df
۳۸درربعدوم،۲۰۱۹طالبانمسول ۲۶۹واقعهکهمنجربه ۷۹۸موردتلفات
افرادملکی( ۲۵۷تنکشتهو ۵۴۱تنمجروح)شده،بودندکهدرمقایسهباربع
دومسال،۲۰۱۸آنانمسؤل۳۷۹واقعهبودهکهمنجربه۱۰۲۰موردتلفاتافراد
ملکی (۳۶۹تنکشتهو۶۵۱تنمجروح)شدهاست .
 ۳۹بهلینکهایانترنتیذیلمراجعهشود:
https://www.afghanistan-analysts.org/aanqa-what-came-out-ofthe-doha-intra-afghanconference/
https://foreignpolicy.com/2019/07/10/the-taliban-have-a-roadmap-for-peace/
4۰مراجعهشودبه۱۰( A/74/582-S/2019/935:دسامبر)۲۰۱۹دروسایت
ذیل:یکسربازرومانیایینیزدراینحملهکشتهشد:

https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/1/1/Q4FY
2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF
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66درسال،۲۰۱۸یوناما۶۹۷۰موردتلفاتافرادملکی(۲۲۳۸تنکشتهو۴۷۳۲
همان،ماده(۳۷الف) .
تنمجروح)رابهعناصرضددولتنسبتدادهاست.رقممجموعیتلفاتافراد
55
ملکیکهبهعناصرضددولتنسبتدادهشدهاستشاملآنواقعاتنهمیشود
طالبانمسئولیتحملهراازطریقتویترپذیرفتند،بهلینکانترنتیذیلمراجعه
کهتلفاتافرادملکیبهگونهایمشترکبههردوعناصرضددولتونیروهای شود:
طرفداردولتدردرگیریهایزمینینسبتدادهشدهاست.لطفاًمراجعهشودبهhttps://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1145704786181939 :
فصلپنجم:درگیریهایزمینی:افرادملکیگیرماندهدرمیانآتشدراینگزارش200 .
6۷
گفتگومیانطالبانومذاکرهکنندگانایاالتمتحدهامریکا،بتاریخ ۷سپتامبر  56یوناما ۱۸واقعهرابهطالبان ۷،واقعهرابهشاخهخراسانحکومتاسالمی
تعلیقودرماهدسامبر۲۰۱۹دوبارهازسرگرفتهشد.مراجعهشودبه:فصلاول :عراقوشامو۴واقعهدیگررابهعناصرضددولتنامشخصنسبتدادهاست.
عواملسیاسیوامنیتیکهتحفظافرادملکیرامتاثرمیسازددرهمینگزارش 5۷ .اینارقامشاملواقعاتینیستندکهدرآنمکاتبوپرسونلمعارفبگونهی
6۸
یوناماواقعاتیرازمانیبهیکگروهخاصعناصرضددولتنسبتمیدهد اتفاقیمتاثرشدهاند .
کهآنگروهادعایمسولیتگرفتنرانماید،ویازمانیکهمسولیتواقعهراکسی 5۸ازجملهواقعاتکهبهنیروهایطرفداردولتنسبتدادهشدهاست۴،واقعهی
بهعهدهنمیگیرد،ولیتحلیلهاوتمامشواهددردستبهیوناماکمکمیکندتا آنبهاردویملیافغان۳،واقعهبهریاستعمومیامنیتملی۲،واقعهبهنیروهای
استنباطنمایدکهفالنگروهمسولآناست.عموما ًدرارتباطبهواقعاتیکهدرآن نظامیبینالمللیو ۲واقعهدیگربهنیروهاینامشخصویابهچندینگروه
مواد منفجره تعبیهشده ای انتحاری و یاغیر انتحاریشامل باشد ،ت 
حلیلها شامل نیروهایدولتینسبتدادهشدهاست .
مرورهرگونهمعلوماتقابلدسترسدرمحیط عمومیوهمچنان معلوماتکه  5۹ماده ( )۳( ۴الف) پروتوکول الحاقی کنوانسیون های ژینو تاریخ  ۱۲اگست
توسطحکومتوسایرمنابعارائهشدهاستکهبعضیازایندستهمعلوماتها  ۱۹۴۹در ارتباط به محافظت قربانیان منازعات مسلحانه ی غیربین المللی
محرمبودهودردتیابیستحفظافرادملکییونامانگهداریمیشود.هرگاهعناصر (پروتوکولالحاقیشمارهدوم)۸،جون۱۹۷۷؛قاعده،۳۸آیسیآرسی،دیتابیس
ضددولتنامشخصاستفادهشدهباشد،یونامابازهمتحللیهایرابکارمیبنددتا حقوقعرفیبشردوستانهبینالمللی .
اطمینانحاصلکندکهواقعهمرتبطبهمنازعهاست،زیراتلفاتناشیازاستفاده  6۰دفترهماهنگیامورکمکهایبشردوستانه،مرورنیازمندیهایکمکهای
ایموادمنفجرهتعبیهشدهوسایرسالحهاتوسطگروههایجناییکهبخشیاز
بشردوستانه،۲۰۲۰درسایتذیل:
درگیریمسلحانهنباشد،درگزارشیوناماشاملنمیباشد .
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitar
 6۹همچنانمراجعهشودبه:
ianresponse.info/files/document/files/afg_humanitarian_needs
و 
https://www.aihrc.org.af/home/pressrelease/8497
;
_overview_2020.pdf




6۱ازجملهواقعاتکهبهنیروهایطرفداردولتنسبتدادهشدهاست۶،واقعهای
https://www.aihrc.org.af/home/press-release/8499
آنبهاردویملیافغان۵،واقعهبهریاستعمومیامنیتملی۱،واقعهبهپولیس
 ۷۰مراجعهشودبه:
ملیافغانو ۱واقعهبهپولیسمحلیافغان ۱،واقعهبطورمشترکبهنیروهای
https://news.un.org/en/story/2015/10/513732-un-condemnsگوناگونطرفداردولتو ۳واقعهبهنیروهاینظامیبینالمللینسبتداده شده
attackhuman-rights-workers-afghanistan-killed-twoinjured-six
است .

،اعضایطالبانامیرمحمدانصاری
دریکواقعهدیگر،بهتاریخ۵اگست۲۰۰۷
6۲
ممنوعیتسازمانجهانیصحتمحدودبهکمپاینواکسیناسیونخانهبهخانه
بلوچ،رئیسوالیتیکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستانوالیتغورراکهاز بود.درهمیندورهفعالیتهایآیسیآرسینیزازطرفطالبانبگونهای
هراتبهوالیتکابلسفرمیکرد،کشت.اینواقعهقبلازآنبودکهیونامامستند موقتممنوعگردیدهبود .
سازیسیستماتیکمواردتلفاتافرادملکیراآغازودیتابیستحفظافرادملکی  6۳مادهمشترکسومکنوانسیونهایژنیوتاریخ۱۲اگست(۱۹۴۹مادهمشترک
یوناماراایجادکند.
سوم)؛پروتوکولالحاقیشمارهدوم،مواد۱۳،۷،)۲(۴آیسیآرسی،مطالعه
۷۱
مراجعهشودبه.A/HRC/22/47:دراکتوبر۲۰۱۹کمیتهایفرعیدرمورد قانونبینالمللیبشردوستانهایعرفی،قواعد.۷،۶،۱کارمندانطبی،واحدهای
تایید،توصیهنمودکهموقف”“Aدوبارهبرایکمیسیونمستقلحقوقبشرافغانستان طبیوترانسپورتصحی،صرفنظرازاینکهنظامیباشدویاملکی،کهاز
تاییدواعطاشود.
جانبطرفیندرگیربهاجرایوظایفطبیگماشتهشدهباشند،نیزتحتقانونبین
https://nhri.ohchr.org/EN/AboutUs/GANHRIAccreditation/Page
المللی بشردوستانه از حمله محفوظ می باشند .مالحظه کنید ماده مشترک سوم،
s/SCAReports.aspx
پروتوکول الحاقی دوم ،ماده  ،)۱( ۹آی سی آر سی ،مطالعه قانون بین المللی
"
میامارتاسالمیافغانستانبهرسانههایمتخاصم
اخطاریهکمیسیوننظا
" ۷۲
بشردوستانه عرفی ،قواعد ۲۸،۲۵و.۲۹همچنان مالحظه کنیداساسنامهروم
(۲۴جون)۲۰۱۹درسایتذیل:
محکمهجزاییبینالمللی(اساسنامهروم)ماده()۲(۸ج)(،و) ((،)۱و)(.)۲
 https://alemarahenglish.com/?p=47329
64مراجعهشودبه:اعالمیهجهانیحقوقبشر()۱۹۴۹ماده()۲۵؛کنوانسیونبین
اینبارنخستنیستکهطالبانطینشراعالمیههایعمومیبهرسانههااخطار المللیحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی(،)۱۹۶۶ماده۱۲؛کمیتهمللمتحد
میدهند.بهتاریخ ۱۲اکتوبر ۲۰۱۴کمیسیوننظامیاعالمیهراصادرکردکه در مورد حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تبصره عمومی شماره ۱۴
حظهکنیدمحمکهعدلیبینالمللی،نظریهمشورتیدرمورد
طیآنگزارشتلویزیونطلوعوتلویزیونیکرامحکومواعالنکردندکهاین (.)۲۰۰۰همچنانمال 
دوچینلتلویزیونیراهمچواهدافورسانههایغیرمشروععنوانکرد.
نتایجحقوقیاعماردیواردرمناطقاشغالیفلسطین۹،جوالی،۲۰۰۴پاراگراف
۷۳همچنانمراجعهشودبهاعالمیهیونامابهتاریخ۲۷جون،۲۰۱۹درسایتذیل.۱۰۶ :
https://unama.unmissions.org/statementtadamichi 65این ارقام همچنان شامل تلفات افراد ملکی می شود که از ماین های زمینی
yamamoto-taliban-threats-againstmedia-afghanistan
متعارفناشیشدهاست.
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 ۸5درسال،۲۰۱۹شاخهخراسانحکومتاسالمیعراقوشام۷حملهانتحاری،
مراجعهشودبه:بخشب.۲.فصلسوماینگزارشتحتعنوان:حمالتعمدی
بشمولحمالتپیچیده،راانجامدادهکهباعث۴۵۵موردتلفاتافرادملکی(۱۸۳
تنکشتهو۲۷۲تنمجروح)شدهاستکهاینرقمبا۳۶موردهمچونحمالتدر علیهافرادملکی.
سال۲۰۱۸مقایسهشدکهباعث۱۸۹۲موردتلفاتافرادملکی(۵۵۷تنکشتهو  ۷5درسال۲۰۱۸ودرجریان۲۰۱۹طالبانبهکمپنیهایمخابراتیهدایاتیمبنی
۱۳۳۵تنمجروح)شدهاستکه۷۶درصدکاهشرانشانمیدهد.
برخاموشساختندستگاههایخدماتیشانازطرفشببهحیثراهچارهبرای
 ۸6در سال  ،۲۰۱۸حمالت انتحاریطالبان بشمول حمالت پیچیده ،باعث  ۶۴۲جلوگیریازحمالتنیروهایامنیتیباالیآنانواجرایعملیاتبرضدجنگجویان
موردتلفاتافرادملکی(۲۱۶تنکشتهو۴۲۶تنمجروح)شدهاست.
شان،صادرکردند.کمپنیهایمخابراتیشخصیچونروشن،افغانبیسیم،شبکه
 ۸۷بهتاریخ۱جوالی،طالبانمسئولیتآنراازطریقصفحهتویترپذیرفتند،کهدر ایمخابراتیامتیانواتصالتخدماتشانراازط رفشبدربعضیازنقاط
کشوربشمولوالیاتکندز،بغالنوتخارخاموشمیساختند.شبکهایمخابراتی
سایتهایذیلقابلدسترساست:
سالمیکیگانهشبکهایبودکهدراینحوزههابهفعالیتشبانهاشادامهمیداد.
https://twitter.com/QyAhmadi_1/status/117457336977531699
سایتذیلدیدهشود:

2?s=20
https://iwpr.net/global-voices/overnight-bantelecoms-afghanhttps://twitter.com/Zabehulah_M33/status/114558935102123
provinces
(6224بهزبانپشتو).
 ۸۸درسال،۲۰۱۹طالبانباعث۱۵۸۴موردتلفاتافرادملکی(۴۳۸تنکشته ۷6اظهاراتموجوددرداخلدیتابیسگزارشمحافظتافرادملکییوناما؛قبالًقابل
و۱۱۴۶تنمجروح)ناشیازاستفادهموادمنفجرهتعبیهشدهغیرانتحاریوشاخه دسترسدرلینکذیل:
خراسانحکومتاسالمیشاموعراقباعث۵۰۱موردتلفاتافرادملکی(۵۳تن (http://alemarahenglish.com/?p=50587لینکفوقناقصمیباشد)
۷۷براساسارقامیکهدرسال۲۰۱۹توسطریاستمصؤنیتوامنیتمللمتحد
کشتهو۴۴۸تنمجروح)ناشیازهمچووسایلشدهاند.
 ۸۹یونامادرسال۲۰۱۹مجموعاً۳۳۸موردتلفاتافرادملکیمرد(۱۳۵تنکشته ثبتشدهاست،واقعاتمرتبطبهامنیتدروالیتکابلبودهکهکاهشامادرهر
و۲۰۳تنمجروح)؛۲۴۱موردتلفاتافرادملکیاطفال(۱۰۱تنکشتهو ۱۴۰دووالیتکنروننگرهارافزایشیافتهاست.
تنمجروح)؛۷۰موردتلفاتافرادملکیزنان (۳۸تنکشتهو۳۲تنزخمی)و  ۷۸درسال۲۰۱۸یوناما۲۱۸۱موردتلفاتافرادملکی (۶۸۱تنکشتهو۱۵۰۰
همچنانیکموردکشتهملکیازاثرموادتعبیهشدهانفجارینوعفشاری،که تن مجروح) ثبت نموده که توسط شاخه خراسان حکومت اسالمی عراق و شام
صورتگرفتهاستکهدرمقایسهبهسال ۱۱۸،۲۰۱۷درصدافزایشرانشان
جنسیتوعمرشتثبیتنشدهاست.
۹۰اینارقامشاملحمالتکهبرپولیسملیافغانتوسطعناصرضددولتمورد میدهد.
هدفقرارگرفتهاندوباعث۷۹۹موردتلفاتاضافی افرادملکی (۲۰۸تنکشته  ۷۹درسال ۲۰۱۹یوناما ۵۰۱موردتلفاتافرادملکی ( ۵۳تنکشتهو ۴۴۸تن
مجروح)راثبتنمودهکهتوسطشاخهخراسانحکومتاسالمیعراقوشاماز
و۵۹۱تنمجروح)شده،نمیباشد.
عمدا ًمورد اثرموادمنفجرهتعبیهشدهغیرانتحاریصورتگرفتهاستکهباسال،۲۰۱۸
 ۹۱طالبانادعادارندکهافرادملکیرامنحیثبخشیازپالیسیشان 
هدفقرارنمیدهند؛اماتعریفآنانازافرادملکیباقانونبینالمللیبشردوستانه شامل ۱۷۷واقعهتلفاتملکی( ۴۸تنکشتهو ۱۲۹تنمجروح)مقایسهشد.در
همخوانینداردچنانچهیونامادراینموردقبالًنگرانیخویشراابرازکردهاست .ارتباطبهدرگیریهایزمینیکهبهشاخهخراسانحکومتاسالمیشاموعراق
نسبت داده شده است ،یوناما جمعا ً  ۱۶۰مورد تلفات ملکی ( ۱۸کشته و ۱۴۲
فصلمیتودولوژیدراینراپوروپینوشتشماره۷رامالحظهکنید.
حانهبرمراقبت مجروح)رادرسال۲۰۱۹ثبتنمودهاستکهباسال۱۹،۲۰۱۸موردتلفاتافراد
 ۹۲برایمعلوماتبیشتردرموردتاثیراتگستردهایمنازعهمسل 
ملکی (۶کشتهو۱۳مجروح)مقایسهگردید.
هایطبیدرافغانستان،مراجعهشودبه:فصلدوم:نگرانیهایموضوعی.
 ۹۳در ُکل ۲۱تنازافرادملکیدرشفاخانهراجسترشدهبودندولیازمیانآنان ۸۰معلوماتتوسطریاستمصؤنیتوامنیتمللمتحدجمعآوریشدهاست .
 ۸۱اینابرازنظرتوسطرئیسجمهورغنیدرجریانگردهماییبزرگانومسئولین
فقط۶تنشان،بدونکمکهایاولیه،بهمراقبتهایطبینیازداشتند.
 ۹4ادعایگرفتنمسئولیتتوسطشاخهخراسانحکومتعراقوشامثبتدیتابیس دروالیتجاللآبادبهتاریخ۱۹نومبرصورتگرفت.مراجعهشودبه:
https://www.reuters.com/article/us-afghanistanمحافظتافرادملکییونامامیباشد.
islamicstate/afghanistans-president-claims-victory-over-islamic ۹5سایتانترنیتیذیلرامالحظکنید:
].stateidUSKBN1XT1UQ
۶(https://alemarahenglish.com/?p=49655آگست)
]۱[ ۸۲مالحظهکنیدابرازنظرزلمیخلیلزادنمایندهویژهایایاالتمتحدهامریکا
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/117419253435410
درصفحهایتویتر:
۱۸(8416?s=20سپتامبر) 

۲۶(https://alemarahenglish.com/?p=52430سپتامبر )
https://twitter.com/US4AfghanPeace/status/12019568986160
 ۹6آیسیآرسی،مطالعهقانونبینالمللیبشردوسانهعرفی،قاعدهای.۲۰
25093?s=20
 ۹۷مراجعهشودبه:فقره.A/HRC/29/CRP.4۹۴
 ۹۸مزیدبراین،یوناما۲۷واقعهشامل۶۳موردتلفاتافرادملکی (۱۳تنکشته  ۸۳درسال،۲۰۱۹حمالتغیرانتحاریبااستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهتوسط
و ۵۰تنمجروح)رابهتاریخ۲۸سپتمبر،روزرایدهی،ثبتنمودهاستکهبه عناصرضددولتباعث۲۲۵۸موردتلفاتافرادملکی(۵۰۷تنکشتهو۱۷۵۱
نیروهایطرفداردولتنسبتدادهشدهزیراعناصرضددولتراموردهدفقرار تنمجروح)،وحمالتبااستفادهازموادمنفجرهتعبیهشدهانتحاریتوسطعناصر
ضد دولت باعث  ۲۰۷۸مورد تلفات افراد ملکی ( ۳۷۸تن کشته و  ۱۷۰۰تن
دادهاندکهمرتبطبهانتخاباتدانستهنشدهاست.
مجروح)گردیدهاست.
حقوقمدنیوسیاسی(،)۱۹۶۶ماده.۲۵
 ۹۹کنوانسیونبینالمللیدرمورد 
 ۸4مراجعهشودبه:ضمیم های:۱چارچوبحقوقی.
۷4
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 ۱۱۳ماده مشترک سوم؛ پروتوکول الحاقی شماره دوم ،مواد  )۲( ۴و )۲( ۱۳؛
اساسنامهروم،مواد()۲(۸ج)و()۲( ۸و)()۱؛آیسیآرسیمطالعهقانونبین
المللیبشردوستانهعرفی،قواعد۸۹،۶،۱و.۱۵
 ۱۱4بطورمثال،جرایمعلیهبشریتچنانچهدرماده۷اساسنام هیرومتعریفشده
استشامل،درمیانسایرموارد،عملقتلعمدی،ازبینبردن،آزارواذیتعلیه
هرگروهمشخصویاجمعیتسیاسی،نژادی،ملی،قومی،فرهنگی،مذهبی،بر
اساسجنسیتویابربنیادسایرموارد،وسایراعمالغیرانسانیدیگرباهمین
ویژگیکهبطورعمدی باعثمصیبتبزرگ،ویاجراحتهایشدیدجسمانی،
روانی و یا صحت فزیکی شود ،زمانیکه منیحث بخشی گسترده و یا حمله
سیستماتیکبرعلیههرجمعیتملکی،باآگاهیکاملازحمله،اجراشود،می
باشد.
 ۱۱5بهگون هیمثال،بهمواد۱۸و۲۷کنوانسیونبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی
()۱۹۶۶وکمیتهایحقوقبشرمللمتحد،تبصرهعمومیشماره ۲۳درمورد
ماده)۱۱۹۹۴(۲۷مراجعهشود.
 ۱۱6کنوانسیونبینالمللیدرموردحقوقمدنیوسیاسی،ماده.۲۰
 ۱۱۷برایتعریفاختطاف،بهفصلاصطالحاتمراجعهشود.
 ۱۱۸درسال۲۰۱۸یونامامجموعاً۱۸۵۷مورداختطافمرتبطبهمنازعهراثبت
نمودهاستکهازاینرقم۵۳تنکشتهو۳۴تنمجروحشدهاند.
 ۱۱۹یوناما۱۷۶واقعهاختطاف(که۹۰۶تنافرادملکیاختطافشده۳۹،تنکشته
و۳تنمجروح)رابهگروهطالبان؛۳۷واقعهاختطاف(۸۹تن،بشمول۶طفل،
افرادملکیاختطافشده)رابهشاخهخراسانگروهحکومتاسالمیعراقوشام
و  ۲واقعه اختطاف دیگر که در آن  ۴فرد ملکی متاثر شده است،رابه گروه
نامشخصعناصرضددولتنسبتدادهاست۳.واقعهاختطافبهگروههایمسلح
طرفداردولتنسبتدادهشدهاستکههفتتنازافرادملکیازآنمتاثرشده۵،
تنازاینجمعکشتهو۲تندیگرمجروحشدند.
 ۱۲۰مادهمشترکسومکنوانسیونیژنیو،۱۹۴۹صدورامرمجازاتواجرای
اعدامهابدونآنکهقبالًتوسطیکمحکمهایکهبراساسموازاتقانونتشکیلو
دارای تمامی ضمانت های عدلی باشد که توسط مر دم متمدن اساسی و مبرهن
تشخیصگردیدهفیصلهشدهباشد،رامنعقرارمیدهد؛اساسنامهایروم،ماده۸
(()۲ج) (.)۴
 ۱۲۱قاعده۹۷مطالعهقانونعرفیبشردوستانهبینالمللیکمیتهبینالمللیصلیب
سرخ.
 ۱۲۲درسال۲۰۱۸یوناما۲۶۰۷موردتلفاتافرادملکی(۱۱۸۲تنکشتهو۱۴۲۵
تنمجروح)منسوببهنیروهایطرفداردولتراثبتنمودهاست.
 ۱۲۳قسمتباقیماندهتلفاتافرادملکیمنسوببهنیروهایطرفداردولت،خارج
ازمحدودهایدرگیری زمینیرخدادهاست،کهعمدتا ًواقعاتکشته شدنویا
مجروحشدن افرادملکیبوده(یاهمچونافرادملکیدانستهشدهویاباعناصر
ضددولتبهاشتباهگرفتهشدهاند).
 ۱۲4درسال۲۰۱۸یوناما۱۰۱۲موردتلفاتافرادملکی (۲۸۱تنکشتهو۷۳۱
تنمجروح)ناشیازعملیاتزمینیراثبتوبهنیروهایطرفداردولتنسبت
دادهاست.درسال۲۰۱۷یوناما۱۱۲۱موردتلفاتافرادملکی(۲۷۵تنکشتهو
 ۸۴۶تنمجروح)ناشیازعملیاتزمینیراثبتوبهنیروهایطرفداردولت
نسبتدادهبود.
 ۱۲5درسال،۲۰۱۹استفادهازسالحهایغیرمستقیم(مقوس)توسطنیروهادر
جریانعملیاتهایزمینیسبب۱۰۶۱موردتلفاتافرادملکی(۲۸۳تنکشتهو
۷۷۸تنمجروح)شدهکهدرسال۲۰۱۸همچوواقعاتمنجربه۸۵۱موردتلفات
افرادملکی(۲۱۰تنکشتهو۶۴۱تنمجروح)گردیدهاست.همچنانمالحظهکنید

۱۰۰

اینموضوعشاملحمالتغیرعمدینمیشودکهمساجدوعبادتگاههارا
متاثرساختهاستویاحمالتکهبرمساجدوعبادتگاههاتوسطیکیازجوانب
درگیردرمنازعهصورتگرفتهباشد.
 ۱۰۱درسال ۲۰۱۸یونامادر ُکل ۲۲حملهبرضدمردموعبادتگاههاراثبت
نموده است که سبب  ۴۵۳مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۵۶تن کشته و  ۲۹۷تن
مجروح)کهدرمقایسهباایندرسال ۲۰۱۷تلفاتافرادملکیناشیازهمچون
حمالتهمسانبودهاست .
۱۰۲درسال۲۰۱۹حمالتطالبانبرعبادتگاهها،رهبرانمذهبیوعبادتکنندگان
باعث ۷۳موردتلفاتافرادملکی( ۱۱تنکشتهو ۶۲تنمجروح)گردیدهاست
کهدرمقایسهباایندرسال۲۰۱۸مجموعاً۳۱موردتلفاتافرادملکی (۱۴تن
کشتهو۱۷تنمجروح)بودهاست .
۱۰۳درسال،۲۰۱۸یونامامجموعاً۶حملهبرضدمردموعبادتگاهها،بااستفاده
ازحمالتانتحاریوحمالتمختلطراثبتنمودهکهباعث۴۱۳موردتلفاتافراد
ملکی (۱۳۸تنکشتهو۲۷۵تنمجروح)گردیدهبود.
۱۰4همچنانبهولسوالیهسکهمینهیادمیگردد.
۱۰5ادعایگرفتنمسولیتتوسطشاخهخراسانحکومتعراقوشام،ثبتدیتابیس
تحفظافرادملکییونامااست.
 ۱۰6آی سی آر سی مطالعه قانون بین المللی بشردوستانه عرفی ،قاعده  ۳۸و
اساسنامهرومماده()۲(۸و)("،)۴اجرایحمالتعمدیبرضداماکنکهبرای
اموراتمذهبیوقفشدهباشد]...[،آثارتاریخی[]...مشروطبراینکهآناناهداف
نظامینباشند،راجرمانگارینمودهاست".همچنانمالحظهکنیدپروتوکولالحاقی
شمارهدوم،ماده۱۶؛کنوانسیونبینالمللیحقوقمدنیوسیاسی،ماده.۱۸همچنان
مالحظهکنید ُکدجزایبازنگری شدهافغانستان(،)۲۰۱۸مواد ۳۴۰ – ۳۳۷د ر
یومواد۳۴۲،۳۳۶و۳۴۳درمور دجرایمعلیهبشریت.
موردجرایمجنگ 
 ۱۰۷اعالمیهجهانیحقوقبشر ()۱۹۴۸؛کنوانسیونبینالمللیحقوقاقتصادی،
اجتماعیوفرهنگی(،)۱۹۶۶مواد.۲۷،۱۸،۲همچنانمالحظهکنیدکمیتهحقوق
بشرمللمتحد،تبصرهعمومیشماره ۲۲درموردماده.)۱۹۹۳( ۱۸همچنان
حقوقیاعمار
مالحظهکنیدمحمکهعدلیبینالمللی،نظریهمشورتیدرموردنتایج 
دیواردرمناطقاشغالیفلسطین۹،جوالی،۲۰۰۴پاراگراف۱۰۶
 ۱۰۸کنوانسیونبینالمللیدرموردحقوقاقتصادی،اجتماعیوفرهنگی (،)۱۹۶۶
ماده.۱۵
ً
 ۱۰۹یونامادرسال۲۰۱۷مجموعا۵۵۷موردتلفاتافرادملکی (۲۱۱تنکشتهو
 ۳۴۶تنمجروح)ناشیاز ۲۲حملهباانگیزهخصومتفرقهایراثبتنموده
است.برایتوضیحاتبیشترمالحظهکنیدگزارشساالنهاییونامادرموردتحفظ
افرادملکیسال،۲۰۱۷صفحات۴۲-۴۱؛وهمچنانمالحظهکنیدگزارشویژه
اییونامادرموردحمالتبرضدعبادتگاهها،رهبرانمذهبیوعبادتکنندگان
(نومبر.)۲۰۱۷
ً
۱۱۰یونامادرسال۲۰۱۸مجموعا۷۴۷موردتلفاتافرادملکی(۲۲۳تنکشتهو
 ۵۲۴تنمجروح)ناشیاز۱۹حملهباانگیزه خصومتفرقه ایراثبتنموده
است .
 ۱۱۱اینرویدادشاملکشتهشدن۱خانمومجروحیت۷خانمدیگرمیشود.
 ۱۱۲اینرویدادشاملکشتهشدن ۲طفلومجروحیت ۱۷طفلدیگروهمچنان
کشتهشدن۳خانمومجروحیت۱۳خانمدیگرمیشود.بهتاریخ۹مارچ،۲۰۱۸
شاخهایخراسانحکومتاسالمیعراقوشاممسول۳۲موردتلفاتافرادملکی
( ۱۲تنکشتهو ۲۰تنمجروح)درعینمنطقهبااستفادهازموادمنفجرهتعبیه
شدهانتحاریوبرعینمراسم،شناختهشدهاست.
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 ۱4۱بخش(ب)۲.فصلچهارم رادرموردعملیاتهایتالشیدراینگزارش
مشاهدهکنید.
۱4۲درسال۲۰۱۸یوناما۱۰۱۳موردتلفاتافرادملکی (۵۳۴تنکشتهو۴۷۹
تنمجروح)راثبتوبهحمالتهوایینیروهایطرفداردولتنسبتدادهاست.
شکیل
 ۱4۳حمالتهوایی۹درصدتماممواردتلفاتافرادملکیدرسال۲۰۱۸رات 
میداد.
 ۱44یونامادرسال۲۰۱۹مجموعاً۷۵۵موردتلفاتافرادملکی (۵۴۶تنکشتهو
۲۰۹تنمجروح)ناشیازحمالتهواییتوسطنیروهاینظامیبینالمللیراثبت
نمودهاستکهدرمقایسهباآن،درسال۲۰۱۸اینارقام۶۴۴موردتلفاتافراد
جروح)ثبتشدهبود.
ملکی (۳۸۱تنکشتهو۲۶۳تنم 
 ۱45یونامادرسال۲۰۱۹مجموعاً۲۳۱موردتلفاتافرادملکی (۱۱۳تنکشتهو
۱۱۸تنمجروح)ناشیازحمالتهوایینیروهایهواییافغانراثبتنمودهاست
کهدرمقایسهباآن،اینارقامدرسال۳۰۴،۲۰۱۸موردتلفاتافرادملکی(۱۱۸
تنکشتهو۱۸۶تنمجروح)ثبتشدهبود.یونامادرسال۹۵،۲۰۱۸موردتلفات
افرادملکیدرارتباطبهحمالتهوایینیروهایهواییافغانستانبهتاریخ۲اپریل
،۲۰۱۸درولسوالیدشتارچیوالیتکندزراثبتنمودهاست(.مالحظهکنید،
گزارشساالنهاییونامادرموردمحافظتازافرادملکی،صفحات ۳۵- ۳۴که
درسایتذیلموجوداست:
https://unama.unmissions.org/protection-of-civiliansreports
بدوناینواقعهمنفرد،یونامادرسال ۱۰،۲۰۱۹درصدافزایشدرتلفاتافراد
ملکیتوسطقوایهواییافغاندرمقایسهبهسال،۲۰۱۸راثبتنمودهاست.
 ۱46برای دسترسی به معلومات از سال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۹به این سایت انترنتی
مراجعهکنید:
 https://www.afcent.af.mil/About/AirpowerSummaries/
خالصهیقدرتهواییمرکزفرماندهینیروهایهواییایاالتمتحدهامریکادر
سال۲۰۱۹رادرسایتذیلمالحظهنماید:
https://www.afcent.af.mil/Portals/82/Airpower%20Summary%
20-%20February%202016.pdf?ver=2016-11-25-023616-157
چندین منابعرسانهایگزارشدادندکهدرسال، ۲۰۱۹مقدار بمبهایپرتاب
شدهدرافغانستان ازسال ۲۰۰۶بدینسوبهبلندترینسطحآنبودهاست البتهاز
زمانیکهپنتاگونثبتآنراآغازکردهاست:
https://www.stripes.com/news/middle-east/us-dropped; bombs-inafghanistan-at-record-level-in-2019-1.616428
https://www.theguardian.com/us-news/2020/jan/28/usafghanistan-war-bombs-2019
https://www.aljazeera.com/news/2020/01/record-7423bombs-dropped-afghanistan-2019-report
200128142958633.html .
 ۱4۷همان،خالصه تواناییهوایی.
 ۱4۸یوناماتنهاتلفاتافرادملکیراتثبیتمینماید،نهتلفاتاعضاینیروهای
طرفداردولتویاعناصرضددولترا،بنا ًء ارقامکیکهدرخبرنامههایذیل
ذکرشدهاستبگونهایمستقلازطرفیوناماتثبیتنشدهاست:
https://www.nytimes.com/2019/05/17/world/asia/us-
airstrike-afghanistan-police.html
(گزارشدادهشدهاستکهحملههواییایاالتمتحدهامریکابهتاریخ۱۶می۲۰۱۹
افسرانپولیسدروالیتهلمندراکشت)؛

فصلچهارم:عملیاتهایزمینی:گیرماندنافرادملکیدرتبادلآتشدراین
گزارش.
۱۲6درسال۲۰۱۸یوناما۱۰۱۳موردتلفاتافرادملکی (۵۳۴تنکشتهو۴۷۹
تنمجروح)ناشیازعملیاتهواییتوسطنیروهایطرفداردولتثبترانموده
است.
 ۱۲۷درسال۲۰۱۸یوناما۳۵۳موردتلفاتافرادملکی(۲۸۴تنکشتهو۶۹تن
مجروح)ناشیازعملیاتشبانهتوسطنیروهایطرفداردولتراثبتنمودهاست.
۱۲۸دراینگزارشتلفاتافرادملکیکهبهچندیننیروطرفداردولتنسبتداده
شدهاست،همهایآنانبخشیازنیروهایدفاعیوامنیتیافغانوتحتنامنیروهای
امنیتیافغاندستهبندیشدهاست؛قبلازاینگزارشاینگونهواقعاتبه"نیروهای
طرفداردولتچندجانبه"نسبتدادهمیشد.
۱۲۹درسال۲۰۱۸یوناما۱۶۲۹موردتلفاتافرادملکی (۶۰۶تنکشتهو۹۲۹
تنمجروح)راثبتنمودهکهسببآننیروهایامنیتیافغانبودهاست.
۱۳۰همچنانمالحظهکنیدنگرانیهایمشابهراکهدرارتباطبهنیروهایمحافظت
خوستابرازشدهدرفصلچهارم(الف):گروههایمسلحطرفداردولت  .
 ۱۳۱در سال  ۲۰۱۹یوناما  ۷۱مورد تلفات افراد ملکی  ( ۶۳تن کشته و  ۸تن
مجروح)رابهقطعه۰۱ریاستعمومیامنیتملی؛۹۷موردتلفاتافرادملکی
( ۸۰تنکشتهو ۱۷تنمجروح)راهبهقطعه ۰۲ریاستعمومیامنیتملی؛و
۷۹موردتلفاتافرادملکی(۴۸تنکشتهو۳۱تنمجروح)رابهقطعه۰۳ریاست
عمومیامنیتملینسبتدادهاست.
 ۱۳۲درسال۲۰۱۸نیروهاینظامیبینالمللیمسول۶۶۷موردتلفاتافرادملکی
(۳۸۶تنکشتهو۲۸۱تنمجروح)بودهاست.
 ۱۳۳مالحظهکنیدگزارشویژهاییونامادرموردحملههواییبرکارخانههای
مشکوکبهتولیدموادمخدر،والیتفراه۵،ماهمی(،۲۰۱۹کهدراکتوبر۲۰۱۹
نشرشدهاست)برایتحلیلبیشتردرموردهدفقراردادن،فصلچهارم.ب۱.در
موردحمالتهواییدراینگزارشرامالحظهکنید.
۱۳4قانونبینالمللیعرفیکمیتهبینالمللیصلیبسرخ،قاعده.۱۶
 ۱۳5درسال،۲۰۱۸یوناما ۱۸۰موردتلفاتافرادملکی( ۹۹تنکشتهو ۸۱تن
مجروح)رابهگروههایمسلحطرفداردولتنسبتدادهاست.
 ۱۳6در سال  ۲۰۱۹یوناما  ۶۲مورد تلفات افراد ملکی  ( ۵۸تن کشته و  ۴تن
مجروح)رابهنیروهایشاهین ۲۵،موردقتلافرادملکیرابهنیرومحافظت
خوست؛و۱۰موردتلفاتافرادملکی(۲کشتهو۸مجروح)رابههردونیروهای
شاهینونیرویمحافظتخوستنسبتدادهاست.
 ۱۳۷همچنان مالحظه کنید گزارش ساالنه یوناما در مورد محافظت افراد ملکی
،۲۰۱۸ص۳۶.؛گزارشربعواریونامادرموردمحافظتازافرادملکی(اپریل
)۲۰۱۹ص۵.؛گزارشششماههیونامادرموردمحافظتازافرادملکی(جوالی
)۲۰۱۹ص۱۰.؛گزارشربعواریونامادرموردمحافظتازافرادملکی(اکتوبر
)۲۰۱۹ص۱۰.؛
 ۱۳۸درسال۲۰۱۸یوناما۲۸واقعهشامل۱۱۱موردتلفاتافرادملکی (۷۱کشته
و۴۰مجروح)ناشیازعملیاتهاینیرویمحافظتخوستراثبتنمودهاست.
 ۱۳۹اکثریتمواردتلفاتافرادملکیکهدرسال۲۰۱۹بهنیرویمحافظتخوست
ونیروهایشاهیننسبتدادهشده،ناشیازعملیاتتالشیبودهاست.
 ۱4۰بهتاریخ ۱۲اگست،قطعه۰۱ریاستعمومیامنیتملیتویتیرادرمورد
یکعملیاتدرزرمتوالیتپکتیانشرکردکهیوناماآنرا بهنیروهایشاهین
نسبت داده بود .به سایت ذیل مراجعه کنید                  :
https://twitter.com/NDS_Afghanistan/status/11608107033574
(68675بهزباندری )
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کنید:گزارشویژهیوناما:حمالتهواییبرعلیهکارخانههایمشکوکپروسس
موادمخدر(،اکتوبر)۲۰۱۹قابلدسترسدرسایتذیلمیباشد :
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
 ۱5۷مصاحبهیونامابایکقربانیدرشفاخانه،شهرقندهار۲۹،جنوری.۲۰۱۹
 ۱5۸بگونهایمثالمالحظهکنیدواقعاتکهدرچوکاتنارنجیبرجستهشده شده
یایاالتمتحدهامریکاوافغانستانبهتاریخ۱۹
تحتعنوان"حمالتهوایینیروها 
سپتمبر۲۰۱۹بردهاقیندرساحهایتحتکنترولشاخهخراسانحکومتاسالمی
عراقوشامسبب۳۰موردتلفاتافرادملکیگردید".
 ۱5۹بگونهمثالمالحظهکنید،گزارشاتساالنهیوناما درموردتحفظافرادملکی
(۲۰۱۸ص)۳۹.؛(۲۰۱۷ص)۴۷؛(۲۰۱۶ص)۹.؛و(۲۰۱۵ص.)۱۱.
 ۱6۰مالحظهکنیدقاعده،۱۵قانونبینالمللیبشردوستانهعرفی کمیتهبینالمللی
صلیبسرخوماده۱۳پروتکلالحاقیشمارهدوم .
جزاییبینالمللیبراییوگوسالویای
۱6۱بهگونهمثالمالحظهکنید:دیوانمحکمه 
سابق،قضیهکوپریسکیک،پاراگرافهای،۱۳۲،۴۹و۵۲۶فیصله .
 ۱6۲مالحظهکنیدقاعده،۱۴قانونبینالمللیبشردوستانهعرفی کمیتهبینالمللی
صلیبسرخ.
 ۱6۳مالحظهکنیدقاعده،۱۴۰قانونبینالمللیبشردوستانهعرفیکمیتهبینالمللی
صلیبسرخ.
 ۱64درسال،۲۰۱۸یونامامجموعاً۳۵۳موردتلفاتافرادملکی (۲۸۴تنکشته
و۶۹تنمجروح)ناشیازعملیاتهایتالشیراثبتنمودهاست.یوناماقتلهای
عمدی،بشمولاعدامهایصحراییدرجریانعملیاتهایتالشیرامستندسازی
کردهاست.تلفاتافرادملکیکهدرفصلچهارم.الف:۲.عملیاتهایتالشیو
فصلچهارم.الف:۳.قتلهایعمدیذکرشدهاست،باهمتداخلندارد .
 ۱65درسال۲۰۱۸یونامامجموعاً۲۴۴موردتلفاتافرادملکی (۲۰۶تنکشتهو
۳۸تنمجروح)رابهنیروهایویژهریاستعمومیامنیتملینسبتدادهکهاز
عملیاتهایتالشیناشیشدهاست.
 ۱66درسال۲۰۱۸یونامامجموعاً۵۱موردتلفاتافرادملکی(۴۱تنکشتهو۱۰
تنمجروح)رابهگروههایمسلحطرفداردولتنسبتدادهکهازعملیاتهای
تالشیناشیشدهاست.
 ۱6۷درزبانمحلی،قطعه۰۳ریاستعمومیامنیتملیبهنامنیروهایخانهمال
عمریادمیشودزیراآنانازاینمرکزدرمنطقهعملیاتمینمایندکهیکزمانی
مالعمردرآنزندگیمیکرد.
 ۱6۸براساسمعلوماتکهازریاستعمومیامنیتملیمواصلتورزیدهاست
(مکتوبشماره۱۲۸۵۵مورخ)۱۳۹۷/۰۹/۰۶کهنزدیوناماحفظمیباشد،هیچ
ف خانه از خودندارند.بر
یکازواحدهایعملیاتیویاویژه امنیتملی توقی 
اساس گزارشات ،زمانیکه واحد های ویژه ریاست عمومی امنیت ملی کسی را
گرفتارمیکند،اشخاصمضنونویامتهمرابهمراکزتوقیفریاستعمومیدر
مرکزویاوالیاتراجعمیکنندتاتحقیقاتابتداییراانجامدهند.
گ
۱6۹یوناماگزارشهایخویشدرموردبرخوردباتوقیفشدگانمرتبطبهجن 
رادرهردوسالیکبار بهنشرمیرساند.برایمعلوماتبیشترسایتذیلرا
مالحظه کنیدhttps://unama.unmissions.org/treatment-  :
conflictrelated-detainees-afghan-custody
 ۱۷۰اعالمیه مطبوعاتیمورخ ۵سپتمبر ۲۰۱۹قطعه ۰۳ریاستعمومیامنیت
ملیدربانکمعلوماتیحفاظتافرادملکییونامامستندشدهاست.یونامامکرراً
میگویدکهافرادیکهازگروههایمسلحمخالفبگونهایسیاسی،مالیویاکدام
شکلدیگرحمایتمیکنند،ولیبگونهایدوامداردرگروهمسلحمنظمفعالیت
مسلحانهندارد،اعضایگروهمسلحمذکورپنداشتهنمیشوند.اینافرادهمچوافراد

https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan
-insider-airstrikecivilians.html
)گزارشدادهشدهاستکهسربازانافغانهمراهباافرادملکیدرحملههوایی
ایاالتمتحدهامریکابهتاریخ۲۳مارچ۲۰۱۹دروالیتکندزکشتهشدهاند.
https://www.voanews.com/south-central-asia/officialsus-
airstrike-mistakenly-kills-4-afghan-soldiers
گزارشدادهشدهاستکهحملههواییایاالتمتحدهامریکابهتاریخ ۱۸نومبر

۲۰۱۹سربازانافغانرادروالیتلوگرکشتهوزخمیساختهاست.
https://www.nytimes.com/2019/03/23/world/asia/afghanistan
-insider-airstrikecivilians.html
(سربازانافغانزمانیازاثرحملههواییایاالتمتحدهامریکاکشتهومجروح
شدندکهیکعملیاتمشترکنیروهایویژهافغانوامریکاییبهتاریخ۱۳مارچ
۲۰۱۹دروالیتجنوبیاروزگانحینگشتزدنبایکقرارگاهاردویملیافغان
درنزدیکیشانبهتبادلآتشپرداختند).
 ۱4۹اولین حملهشبانهنیروهایهواییافغانستانبهتاریخ ۸دسمبرسال ۲۰۱۸
صورتگرفت.مالحظهکنید،وزارتدفاع،تقویتامنیتوثباتدرافغانستان،
جون،۲۰۱۹ص،۵۹قابلدسترسدرسایتذیل:
https://media.defense.gov/2019/Jul/12/2002156816/-1/1/1/ENHANCINGSECURITY-AND-STABILITYINAFGHANISTAN.PDF
 ۱5۰بر اساس گزارش بازرس ویژه ایاالت متحده امریکا (سیگار) از سیستم
ارتباطاتتاکتیکیاردوفقطدر۲،۵تا۷،۵درصدتمامحمالتنیروهایهوایی
افغانستانازچرخبالهایامدی۵۳۰وای ۲۹-استفادهمیشود.

https://media.defense.gov/2019/Nov/20/2002214020/1/1/Q4F
Y2019_LEADIG_OFS_REPORT.PDF
 ۱5۱یونامامسئولیتداردتامواردتلفاتافرادملکیراتثبیتنمایدبنا ًء حضور
القاعدهتوسطیوناماتاییدنشدهاست.بهیوناماوظیفهسپردهشدهاست 1تاموارد
تلفاتافرادملکیراتثبیتنمایدبنا ًءحضورالقاعدهتوسطیوناماتاییدنشدهاست.
 ۱5۲مالحظهکنیداعالمیهابتداییعمومیتوسطیوناماکهبعدازاینواقعهبهنشر
رسید.
https://unama.unmissions.org/united-nationsconcernedcontinuing-high-number-civiliancasualties-afghanistan
 ۱5۳مراجعهشودبه:
https://www.tolonews.com/afghanistan/activists-relativeshelmand-seek-justice-civilian-deaths

 ۱54مالحظهکنیدتویتهایمورخ ۲۳سپتمبر ۲۰۱۹رادرصفحهرسمیتویتر
شورایامنیتملیدرسایتذیل :
https://twitter.com/NSCAfghan/status/1176212078069276677
?s=20
 ۱55تفسیررهنمودیکمیتهبینالمللیصلیبسرخدرموردمفهوماشتراکمستقیم
در مخاصماتمسلحانه تحتقانونبینالمللیبشردوستانه،می،۲۰۰۹صفحات
۳۲-۳۵
 ۱56حقوقعرفیبشردوستانه بینالمللیکمیتهبینالمللیصلیبسرخقاعده.۶
برایمعلوماتبیشتردرموردتحلیلحقوقیدرخصوصاینموضوع،لطفاًمطالعه
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گزارشساالنه۲۰۱۹درموردمحافظتافرادملکیدرمنازعاتمسلحانهیافغانستان

افرادملکیرادرزونمرکزیمرتفعدرسال۲۰۱۹رابهثبترسانیدهاست که
درمقایسهباسال۳۸(۲۰۱۸درصدکاهشرانشانمیدهد).
 ۱۸4مشاهدهکنیدگزارشساالنهیونامادرموردمحافظتافرادملکی،۲۰۱۸ص.
 ۴۶وگزارشساالنهیونامادرموردمحافظتافرادملکی،۲۰۱۷ص.۲۱.در
سال۲۰۱۹والیاتذیل،بهترتیب،بیشترینکاهشتلفاتافرادملکیدرمقایسهبه
سال  ۲۰۱۸را داشته است :غزنی (کمتر از  ۲۴۹مورد تلفات افراد ملکی)؛
هلمند (کمتراز۱۵۳موردتلفاتافرادملکی)؛ننگرهار(کمتراز۱۴۸موردتلفات
افرادملکی)؛ارزگان(کمتراز ۷۶موردتلفاتافرادملکی)؛فراه(کمتراز۶۳
موردتلفاتافرادملکی)؛وقندهار (کمتراز۶۱موردتلفاتافرادملکی).
 ۱۸5یونامادرمقایسهباسال،۲۰۱۸افزایشذیلدرمواردتلفاتافرادملکیناشی
ازدرگیریهایزمینیرادرسال۲۰۱۹ثبتنمودهاست:زونشمال۱۷۹مورد
تلفاتملکیبیشتر(۲۸درصدافزایش)؛حوزهشمالشرق۱۴۱،موردتلفاتافراد
ملکیبیشتر(۳۳درصدافزایش)؛حوزهمرکزی۹۸موردتلفاتافرادملکیبیشتر
(۴۳درصدافزایش)؛وحوزهغرب۵۱،موردتلفاتافرادملکیبیشتر(۲۳درصد
افزایش).درسال۲۰۱۹والیاتذیلشاهدبیشترینافزایشمواردتلفاتافرادملکی
درمقایسهبهسال،۲۰۱۸بهترتیب،بودهاست:کندز(بیشتاز۱۴۱موردتلفات
ملکی)؛کابل(بیشتراز۱۳۰موردتلفاتملکی)؛فاریاب(بیشتراز۸۸موردتلفات
ملکی)؛سرپل(بیشتراز۸۲موردتلفاتملکی)؛هرات (بیشتراز۵۶موردتلفات
ملکی)؛تخار(بیشتراز۵۶موردتلفاتملکی).
 ۱۸6درسال ۲۰۱۸یوناما ۲۰۲۲موردتلفاتافرادملکی( ۴۲۶کشتهو۱۵۹۶
مجروح)ناشیازانداختجنگافزارهایباسیستمغیرمستقیمدرجریاندرگیری
هایزمینیراثبتنمودهاست.یونامادرمقایسهبهسال۹،۲۰۱۷درصدافزایش
درمواردتلفاتافرادملکیناشیازانداختسالحهایباسیستمغیرمستقیمرادر
سال۲۰۱۸ثبتنمودهاست.
 ۱۸۷درسال۲۰۱۹یوناما۲۳۵موردتلفاتافرادملکی(۴۶تنکشتهو۱۸۹تن
مجروح) را ثبت نموده است که نتوانست آنرا به کدام یک از طرفین منازعه،
عناصرضددولتویانیروهایطرفداردولتنسبتبدهد.یونامایککاهش۳۷
درصدیدرمقایسهبهسال۲۰۱۸راثبتنمودهکهدرآنزمان۳۷۲موردتلفات
افرادملکی(۸۴کشتهو۲۸۸مجروح)راثبتنمودهبود.
 ۱۸۸برایمعلوماتبیشترمالحظهکنیدفصلپنجم.د.درموردواقعاتفرامرزی
دراینگزارش.
 ۱۸۹درماهاکتوبر۲۰۱۸درجریانروزهایرایدهیانتخاباتپارلمانی،یوناما
مجموعا ً ۲۴۸موردتلفاتافرادملکیناشیازانداختسالحهای باسیستم غیر
مستقیمراثبتنمودهاست.
 ۱۹۰لطفاًبهبخش(ه)فصلاولاینگزارشدرموردبقایایموادمنفجرهازدوران
جنگمراجعهنمائید.
 ۱۹۱ازمجموع۲۹رویداد فرامرزی،پنجحادثه آنناشیازماینهایزمینیدر
ساحاتسرحدیوالیتشرقیکنربودهاستکهسببهفتموردتلفاتافرادملکی
(۱کشتهو۶مجروح)گردیدهاست.اینماینهازمانیانفجارکردهاندکهساکنان
محل،اکثراًچوپانها،باالیآنهانفهمیدهپاگذاشتهاندوسببمرگ،مجروحشدن
بهشم ولمعیوبیتدایمیآنهاگردیدهاست.
 ۱۹۲پاکستانبهیوناماخاطرنشانساختهاستکهآناندرمورد۱۸واقعهفرامرزی
تحقیقاترابراهانداختهاند.براساسنتایجتحقیقاتمتذکره۱۴مورد،انداختهای
فرامرزیصورتنگرفتهاست.درزماننوشتناینگزارش،تحقیقاتبرچهار
موردباقیماندهادامهداشت.
حقیقمواردنقضقانونبشردوستانهبینالمللی
 ۱۹۳دررابطهبهمکلفیتمبنیبرت 
کهجرایمجنگیشمردهمیشوند،مراجعهشودبهمقدمهمحکمهجزاییروم؛قاعده
 ۱۵۸مطالعهقانونعرفیبشردوستانهبینالمللیکمیتهبینالمللیصلیبسرخ.

ملکیازحملهمحفوظهستند،مگرزمانیکهکهآنانبگونهایمستقیمدرمنازعات
مسلحانهاشترکنمایند.
" ۱۷۱رئیسعمومیامنیتملیافغانستانپسازیکحملهمرگبارازسمتاش
استفادهداد".ایایفپی(۵سپتمبر)۲۰۱۹قابلدسترسدرسایتذیل:
http://www.rfi.fr/en/contenu/20190905-afghanintelligence-
director-quits-after-deadly-raid
کبینتوسطمحکمهابتدائیهوالیتزابل
 ۱۷۲بهتاریخ۵جنوری،۲۰۲۰هردومرت 
به۲۵–۲۵سالحبسمحکومشدند.
 ۱۷۳قاعده،۴۷مطالعهقانونبینالمللیبشردوستانهعرفنیکمیتهبینالمللیصلیب
سرخ.
۱۷4مالحظهکنیدپاراگرافهای۱۰،۹و۱۷اصولسازمانمللمتحددرمورد
جلوگیریموثروتحقیقاعدامهایفراقانونی،خودسرانهوصحرایی،تاییدشده
توسطقطعنامه۶۵/۱۹۸۹شورایاقتصادیواجتماعیدرتاریخ۲۴می.۱۹۸۹
همچنانمالحظهکنیدقطعنامههایشورایامنیتومجمععمومی مللمتحددر
موردمنازعهمسلحانهغیربینالمللی،کهازتمامطرفیندرگیرمیخواهدتاقانون
بینالمللیحقوقبشروتبصرهعمومیشماره ۳۶درموردحقزندگی،کمیته
حقوقبشرCCPR/C/GC/36،رااحترامکنند.
 ۱۷5دراین واقعاتممکننبودکه موارد تلفاتافرادملکیبه یکی ازطرفین،
عناصر مخالف دولتویانیروهایطرفداردولتنسبتدادهشودبنا ًء بگونهای
مشترکبهآناننسبتدادهشد.
 ۱۷6درسال ۲۰۱۸یونامامجموعا ً ۱۳۸۲موردتلفاتافرادملکی( ۲۸۵کشتهو
 ۱۰۹۷مجروح)رابهعناصرمخالفدولتنسبتدادهکه ناشی ازعملیاتهای
زمینیمیباشد.
۱۷۷ازجمله۴۰درصدمواردتلفاتافرادملکیناشیازدرگیریهایزمینیکه
بهگروههایطرفداردولتنسبتدادهشدهاست ۳۵،درصد( ۲۴۱تنکشتهو
۸۱۸تنمجروح)بهگروهطالبان۵،درصد(۱۸کشتهو۱۴۲مجروح)بهشاخه
خراسانحکومتاسالمیعراقوشاموکمتراز ۱درصد( ۲تنکشته ۸تن
زخمی)بهعناصرنامعلوممخالفدولتنسبتدادهشدهاست.
 ۱۷۸درسال،۲۰۱۸یونامامجموعاً۱۰۱۲موردتلفاتافرادملکی(۲۸۱کشتهو
 ۷۳۱مجروح)ناشیازدرگیریهایزمینیرابهنیروهایطرفداردولتنسبت
داد.
 ۱۷۹ازجمله۴۱درصدمواردتلفاتافرادملکیناشیازدرگیریهایزمینیکه
بهگروههایطرفداردولتنسبتدادهشدهاست۳۴،درصد(۳۰۷کشتهو۷۳۹
مجروح)آنبهنیروهایامنیتیافغان ۲،درصد(۱۹کشتهو۵۴مجروح)بهگروه
هایمسلحطرفداردولت،کمتراز ۱درصدبه نیروهاینظامیبینالمللی(۹
کشتهو۶مجروح)و۴درصد(۲۸کشتهو۹۸مجروح)بهنیروهاینامشخص
طرفداردولت،نسبتدادهشدهاست.
 ۱۸۰برایمعلوماتبیشترمالحظهکنیدفصلپنجم.د.درموردواقعاتفرامرزی.
 ۱۸۱درسال ۲۰۱۸یوناما ۱۱۹۲موردتلفات افراداطفال( ۲۷۶کشتهو۹۱۶
مجروح)ناشیازدرگیریهایزمینیراثبتنمودهاست.
 ۱۸۲درسال ۲۰۱۸یوناما ۵۷۶موردتلفاتزنان ( ۱۳۲کشتهو ۴۴۴مجروح)
ناشیازدرگیریهایزمینیراثبتنمودهاست.
 ۱۸۳یوناما در مقایسه با سال  ۲۰۱۸کاهش ذیل در تلفات افراد ملکی ناشی از
درگیریهایزمینیرادرسال ۲۰۱۹ثبتنمودهاست:زون جنوب،کمتراز
 ۲۹۷موردتلفات افرادملکی( ۳۹درصدکاهش)؛زون جنوبشرق،کمتراز
 ۲۸۲موردتلفاتافرادملکی( ۵۳درصدکاهش)؛وزون شرق،کمتراز۲۰۶
موردتلفاتافرادملکی(۳۷درصدکاهش).یوناماهمچنانکمتراز۹موردتلفات
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 ۲۰۲براساسمعلوماتکهتوسطماموریتحمایتقاطع/نیرویقوایهواییایاالت
متحدهامریکادرافغانستانارائهشدهاست،مواردتلفات "ممکنه" افرادملکیبه
حیثواقعاتتعریفشدهاست"وزمانیکهممکننباشدتاتثبیتشودکهتلفاتملکی
رخدادهاست،ولیاقداماتوعملیاتهاازطرفماموریتحمایتقاطع/نیروهای
هواییایاالتمتحدهامریکادرافغانستانصورتگرفتهکهباادعاهمخوانیدارد
وممکناستباعثتلفاتافرادملکیشدهباشد".همان
  ۲۰۳ارقاممجموعیتلفاتافرادملکیازطریقپروسههایمندرج۶-۱۵مقرره
اردویایاالتمتحدامریکاتاییدشدهبود،بایوناماشریکساختهنشد.
 ۲۰4برای معلومات بیشتر لطفا ً مشاهده کنید فصل میتودولوژی در شروع این
گزارش.همچنانمالحظهکنیدگزارشویژهاییونامادرموردحمالتهواییبر
کارخانه ها مشکوک تولید مواد مخدر (اکتوبر  ،)۲۰۱۹که در سایت ذیل قابل
دسترساست:
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
 ۲۰5صدایجهاد،گزارشتلفاتافرادملکیبراینیمهایاولسال۳۰(  ۲۰۱۹
جوالی.)۲۰۱۹
 ۲۰6طرزالعملهایعملیاتیستندردبرایحفاظتافرادملکیوکمیسیونشکایات
()۲۰۱۹دریونامادوسیهشده،ماده.۱
 ۲۰۷همان،ماده.۳
 ۲۰۸همان،ماده.۷
 ۲۰۹همان،ماده.۴
 ۲۱۰همان،ماده.۱۳
 ۲۱۱همان،ماده.۶
۲۱۲بگونهایمثالمشاهدهکنید"،اعالمیهکمیسیونجلوگیریازتلفاتافرادملکی
درموردفاجعه فراه" ( ۳سپتمبر،)۲۰۱۹صدای جهاد ("یکبس ۳۰۳که از
هرات به قندهار می رفت در شاهراه عمومی قندهار با مواد منفجره تعبیه شده
برخوردنمود...کهازاثرآن۲۵تنافرادملکیشهیدو۳۵تندیگرمجروحشدند.
بهتعقیباینحادثه،کمیسیونجلوگیریازتلفاتافرادملکیوشکایات(هکذا)
یکتیمرابهصحنهاعزامنمودتاتحقیقاتهمهجانبهراانجامدهد.ازاثرتالش
هایاینکمیسیونفردمسؤلاینواقعهتثبیت،توقیفوقضیهدیروزبهمحاکم
والیتفراهراجعشد ".
 ۲۱۳صدایجهاد،گزارشتلفاتافرادملکیبراینیمهاولسال۳۰(،۲۰۱۹جوالی
،)۲۰۱۹وطالبانگزارشساالنهایتلفاتافرادملکی ()۲۰۱۹رادرصفحهذیل
تویترشریکساختند:
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/121229134736283
2385?s=20
 ،)۲۰۰۰( S/RES/۱۳۲۵  ۲۱4همچنان مشاهده کنید،)۲۰۰۸( S/RES/۱۸۲۰ :
،)۲۰۱۰( S/RES/۱۹۶۰ ،)۲۰۰۹( S/RES/۱۸۸۹ ،)۲۰۰۹( S/RES/۱۸۸۸
،)۲۰۱۳( S/RES/۲۱۲۲،)۲۰۱۳( S/RES/۲۱۰۶و.)۲۰۱۵( S/RES/۲۲۴۲
۲۱5افغانستانپروتوکولالحاقیشمارهدوم۱۹۷۷رادرتاریخ۱۰ن وامبر۲۰۰۹
تاییدنمود.اینپروتوکولبهتاریخ۲۴دسمبر۲۰۰۹نافذشد.
۲۱6ایاالتمتحدهامریکاپروتوکولشمارهدومراامضاءاماتاییدنکردهاست.این
کشورباآنهمبهنورمهایحقوقبینالمللیعرفیملزماستکهدراحکامپروتوکول
الحاقیشمارهدوممنعکسشدهاست.
  ۲۱۷یوناماآنمواردمرگومجروحیتافرادملکیرامستندسازی می کندکه
ناشیاز انواعمختلفدرگیریهایمسلحانهکنونیبهشمولقتلهایهدفمند،
حمالت انتحاری ومواد منفجره تعبیه شده باشد .به همین منظور ،یوناما اعمال
اعمالمورداتهام راکهبهاساساساسنامهرومو/یاحقوق بینالمللیعرفی،

هرچندتحقیقادعاهایمبنیبرنقضقانونبشردوستانهبینالمللیکهجرایمجنگی
محسوبنمیشوندبهگونهواضحتصریحنشدهاست،چنینادعاهاطبقمکلفیت
قانون عرفی بشردوستانه باید مورد رسیدگی قرار گیرد تا از رعایت قانون
بشردوستانهبینالمللیاطمینانحاصلگردد.بهقواعد۱۳۹و۱۴۴مطالعهقانون
بشردوستانهبینالمللیمراجعهشود.برایمعلوماتبیشتردرموردمکلفیتهای
تحقیقتحتقانونبینالمللیحقوقبشر ،بهضمیمه:Iچارچوبحقوقیمراجعه
شود.
 ۱۹4مالحظهکنیداصولاساسیورهنمودهادرموردحققربانیانبرایجبران
کردنوغراماتازبهرتخطیهایگستردهقانونبینالمللیحقوقبشروتخطی
هایجدیازقانونبینالمللیبشردوستانه۱۶(A/RES/60/147،دسمبر.)۲۰۰۵
 ۱۹5توقعمیرودکهاینمیکانیزمنقشومسؤلیتهاینیروهایامنیتیافغانرا
برایردیابیوعالمتگذاریمحالتکهممکناستباموادمنفجرناشدهملوث
باشد ،را طرح و ترتیب نماید .در زمان تحریر این گزارش طرح مسوده این
میکانیزمازطرفدفترشورایامنیتملیتحتبازنگریقرارداشت.

۱۹6
بگونهایمثالمشاهدهکنیداظهاراترئیسجمهورغنیبهتاریخهای۱۳
ت
مارچو۵سپتمبر،۲۰۱۸کهدرسایتذیلتویترقابلدسترساس 
https://twitter.com/ashrafghani/status/1105756544036208640
و
 ?s=20
https://twitter.com/ashrafghani/status/1169589280911560704
?s=20
دفترشورایامنیتملینیزاعالمیههایدرموردتلفاتافرادملکی،بشمولتاریخ
۱۴اگستو۲۳سپتمبرنشرنمودکهدرسایتتویترذیلقابلدسترساست:
https://twitter.com/NSCAfghan/status/1161686142779056129

?s=20
https://twitter.com/NSCAfghan/status/1176212084310384640
?s=20
 ۱۹۷بگونهمثال،قومندانینیروهایاردویملیدروالیتتاییدنمودکهیکتناز
سربازاناردویملیکهباشیلیکمرمیسهفردملکیسواردریکموترکاستر
رابهتاریخ۳اپریل۲۰۱۹درولسوالیارغندابوالیتزابلمجروحکردهبود،
تحتتعقیبعدلیقراردارد؛همچنانیکمنبعپولیسملیافغاندروالیتنیز
تاییدنمودکهیکتنازافسرانشانیکفردملکیراکهبعدازمشاجرهبهتاریخ
۲۸سپتمبردرولسوالیارغندابوالیتقندهارکشتهبود،تحتتعقیبعدلیقرار
دارد.
 ۱۹۸دفترشورایامنیتملینشستهایCAMBرابهتاریخهای۱۵جنوری۱۴،
میو۱۵اکتوبر۲۰۱۹دایرنمودهاست.
 ۱۹۹یکتنازاعضایگروهحقوقبشرسفارتامریکادرCCARBبهحیثناظر
اشتراکمیکند.
 ۲۰۰براساسمعلوماتماموریتحمایتقاطع/نیرویقوایهواییایاالتمتحده
امریکادرافغانستان،ادعاهایکهمعتبرتلقینگردیدن د،فهرستشدهوبستهمی
شود.نامهایماموریتحمایتقاطعدرآرشیفهیئتمعاونتمللمتحدبرای
افغانستان (۳۰جنوری)۲۰۲۰کهنزدیونامامستندشدهاست.

 ۲۰۱بهگزارشساالنهاییونامادرموردمحافظتافرادملکی،۲۰۱۸کهدرسایت
ذیلقابلدسترساست،مراجعهشود:
reports -https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians
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منازعهمسلحانهغیربینالمللی،کهازتمامطرفیندرگیرمیخواهدتاحقوقبشر
بینالمللیرااحترامکنند.
جنایتجنگیشناختهشودبهشمولجنایتجنگیقتلبهاساسجز()iبند(ج)ماده
 ۲۲5دفترکمیساریعالیمللمت 
نکشتار
حددرامورمهاجرین،تبصرهعمومیشماره۸ ۳۱اساسنامهرومجرمجنگیمحسوبمیشوندمستندسازینمودوهمچنا 
(،)۲۰۰۴بخش ۱۵؛دفترکمیساریعالیمللمتحددرامورمهاجرین،تبصره وزخمیشدنافرادملکیدرنتیجۀازمنازعاتمسلحانهکهممکننقضحقوقبین
عمومیشماره،)۱۹۸۲(۶بخش۴؛،ECtHRقضیۀمیکن،بخش۱۶۹؛ ،ECtHRالمللبشردوستانهنباشد،رانیزمستندسازیمیکند.یونامابینتلفاتافرادملکی
قضیه کایا ،بخش ۸۶؛  ،ECtHRایرگی ،وی .ترکیه ،درخواست شماره ناشیازمنازعاتمسلحانهوخشونتهایجنائی[مواردجرمیساده]مانندقتلیا
ش های ۸۶ ،۸۲؛  ،ECtHRحملهکهتوسطاشخاصانفرادیخارجازمحدودهدرگیریهایمسلحانهارتکاب
 ،۹۴/۲۳۸۱۸تاریخ فیصله  ۲۸جوالی  ،۱۹۹۸بخ 
آسایویا وی .روسیه ،درخواست شماره  ،۰۰/۵۷۹۵۰تاریخ فیصله  ۲۴فبروری میآبد،تفکیکقایلاست.رویدادهایکهریشهدرمنازعاتمسلحانهکنونینداشته
شرطمنازعهمسلحانهجاری
 ،۲۰۰۵بخش های ۵- ۲۲۴ ،۹-۲۰۸؛  ،IACiHRقضیه ابیال (له تبله ده) ،بخش باشند،شاملاینگزارشنمیشوند.حوادثکهدرآن 
۲۴۴؛،IACiHRقضیهالجاندر،بخش۴۷؛،IACiHRقضیهآزادیهایمدنی،بخش وجودنداشتهباشد،درینگزارششاملنمیگردند.
۲۱۸ماده۳مشترکدرکنوانسیونچهارگانه۱۲آگست۱۹۴۹درجنگهایداخلی
.۲۲
، IACiHR۲۲6قضیهابیال(لهتبلهده)،بخش۴۱۲؛،ECtHRقضیهازکان،بخش قابلتطبیقمیباشد.درصورتبروزجنگمسلحانۀداخلیدرقلمروییکیاز
۱۸۴؛،ECtHRاورهانوی.ترکیه،درخواستشماره،۹۴/۲۵۶۵۶تاریخفیصله دولتهایطرفکنوانسیون،هریکیازطرفهایدرگیربایدبراعمالحداقل
۱۸جون  ،۲۰۰۲بخش ۳۳۵؛  ،ECtHRقضیه آسایویا وغیره .بخش ۲۱۰-۱۱؛ معیارهایذیلملزمباشد)۱:اشخاصیکهبهشکلفعالدرجنگسهمنمیگیرند،
بشمول اعضای نیروهای مسلحی که سالح های شان را به زمین گذاشته اند و
،ECtHRقضیهمیکن.
کسانیکهبخاطریمریضی،جراحت،توقیفشدنیاسایرعوامل،غیرنظامیتلقی
، ECtHR۲۲۷هاگجوردنوی.انگلستان،درخواستشماره،۹۴/۲۴۷۴۶تاریخ
میگردند؛بایدباآنهادرتمامحاالتبرخوردانسانیصورتبگیرد،بدوناینکه
فیصله۴می،۲۰۰۱بخش۱۰۸؛،ECtHRقضیهاوزکان،بخش۱۸۷؛،ECtHR
تمایزیازلحاظنژاد،رنگ،مذهب،دین،جنس،تولدیاسرمایهیاسایرمعیارهای
قضیه آساویا وغیره بخش ۲۱۳؛  ،ECtHRقضیه آساویا ،بخش  .۲۱۴همچنان
مشابهی،بینآنهاصورتبگیرد.بدینلحاظرفتارهایذیلبایدهمیشهودرهر

مالحظه کنید اصول اساسی و رهنمودها در مورد حق قربانیان برای جبران زمانومکانیبخاطراحترامبهافرادفوقالذکر،ممنوعتلقیگردد:الف)خشونت
خساراتناشیتخطیهایگستردهحقوقبشربینالمللیوتخطیهایجدیازحقوق علیهحیاتوافراد،وبطورمشخصتمامانواعقتلها،قطععضو،رفتارظالمانه
ی۲۷جنوری ۲۰۲۰؛
بینالمللیبشردوستانه،درسایتذیل:آخریندسترس 
وشکنجه؛ب)گروگانگیری؛ج)تخطیعلیهکرامتانسانی،وبطورمشخص
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyA
تحقیروتوهینکردن؛د)تعیینمجازاتواجرایاعدامبدوناینکهجزایمربوطه
ndReparation.aspx
توسطیکمحکمۀمنظممبتنیبرقانوناعالنشدهباشدونیزاعدامهاییکهبدون
۲۲۸
مالحظهکنیدسی.دروج"،تفکیکتنفیذقانونازانجامعملیاتجنگی"صفحات .درنظرداشتفرایندمحاکماتی،ونیزبدونفراهمنمودنتضمیناتقضائیکهآن
،۵۷-۶۳مندرجگزارشدرموردنشستتخصصی"عناصرکیمیاویتضیعف تضمیناتبطورعمومحیاتیتلقیمیگردد،صورتگرفتهباشد.
کننده" ،تنفیذ قانون ،حقوق بشر و دورنمای پالیسی ،تدویر یافته در مونترو ۲۱۹ ،پروتوکولالحاقیشمارهدوم،ماده)۲(۱۳؛آیسیآرسیمطالعهحقوقبین
سویزرلند  ۲۶-۲۴اپریل  ،۲۰۱۲در سایت ذیل ،آخرین دسترسی به تاریخ  ۲۷المللیبشردوستانهعرفی،قاعده.۱همچنانمالحظهکنیدآیسیآرسیمطالعه
جنوری۲۰۲۰
حقوقبینالمللیبشردوستانهعرفی،قواعد.۲۴- ۱
http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002 ۲۲۰آیسیآرسیمطالعهحقوقبینالمللیبشردوستانهعرفی،قاعده.۱۴
۲۲۱
4121.pdf
آیسیآرسیمطالعهحقوقبینالمللیبشردوستانهعرفی،قاعده.۱۵
نیلزمیلزر"،تفاوتهایمفهومیوتداخلهامیانتنفیذقانونوانجام خصومت  ۲۲۲آیسیآرسیمطالعهحقوقبینال مللیبشردوستانهعرفی،قواعد۱۵تا.۲۱
ها "،در کتاب رهنمودی قواعد بین المللی عملیات های نظامی (آکسفورد :چاپ  ۲۲۳افغانستانعضویتکنوانسیونهاومعاهداتحقوقبشریذیلرادارد :میثاق
دانشگاهآکسفورد،)۲۰۱۰،صفحات.۴۴-۴۳.
بینالمللیحقوق مدنیوسیاسی،میثاق بینالمللیحقوقاقتصادی،اجتماعیو
۲۲۹
کمیتهحقوقبشر،نظریهعمومیشماره،)۲۰۰۴( ۳۱پاراگراف۱۰؛نتایج فرهنگی؛ کنوانسیونبینالمللیمحو تمام اشکال تبعیضنژادی،کنوانسیونبین
حقوقیاعماریکدیوار،پاراگرافهای ۱۱۱و۱۱۳؛ ،CAT/C/USA/CO/2المللیمحوتماماشکالتبعیضعلیهزنان،کنوانسیونمبارزهعلیهشکنجهوسایر
پارگراف های ۱۵-۱۴؛  ،CCPR/C/USA/CO/4پاراگرف ۹؛ برخوردهاویااعمالتحقیرکنندهوتوهینوآمیزبیرحمانه،کنوانسیونبینالمللی
،CCPR/C/GBR/CO/6پاراگراف.۱۴
حقوقطفل،پروتوکولانتخابیدرموردکنوانسیونحقوقطفلوفروشاطفال،
 ۲۳۰مالحظهکنید،گزارشهیئت تخصصیسرمنشیمللمتحد راجعبه حسابدهی فحاشیوپورنوگرافیطفل؛پروتوکولانتخابیدرموردکنوانسیونحقوقطفلدر
درسریالنکا ۳۱،مارچ،۲۰۱۱پارگراف.۱۸۸همچنانمالحظهکنیدگزارش خصوصشاملساختناطفالدرمنازعاتمسلحانهوکنوانسیونحقوقاشخاص
کمیسیونبینالمللیتحقیقبرایبررسیتمامادعاهایتخطیهاازحقوقبشربین دارایمعلولیت.برایتاریختاییدبهسایتذیلمراجعهکنید:آخریندسترسی۲۳
المللی  در جمهوریت عربی لیبیا ۱ ،A/HRC/17/44 ،جون ۲۰۱۱؛ گزارش جنوری
کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوریت عربی http://tbinternet.ohchr.org/layouts/TreatyBodyExternal/Tr۲۰۲۰
سوریه ،A/HRC/19/69 ،پاراگراف ۱۰۶؛ ماموریت ملل متحد در جمهوریت eaty.aspx?CountryID=1&Lang=EN,
سودانجنوبی(،)UNMISSمنازعهدرسودانجنوبی:یکگزارشحقوقبشر ۲۲4 ۸،مالحظهکنیدپاراگرافهای۱۰،۹و۱۷اصولمللمتحددرموردجلوگیری
می،۲۰۱۴پاراگراف.۱۸
موثر و تحقیق اعدام های فراقانونی ،خودسرانه و صحرایی ،تایید شده توسط
 ۲۳۱اساسنامهمحکمهجزاییبینالمللی،پیشگفتارومواد.۱۷،۱همچنانمالحظه قطعنامه۶۵/۱۹۸۹شورایاقتصادیواجتماعیدرتاریخ۲۴می.۱۹۸۹همچنان
مالحظه کنید قطعنامه های شورای امنیت و مجمع عمومی ملل متحد در مورد
کنیدآیسیآرسیمطالعهحقوقبینالمللیبشردوستانه،قاعده.۱۵۸
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http://www.smallarmssurvey.org/publications/bytype/yearbook/small-arms-survey-2013.html
 ۲44همان.
 ۲45ازسال۲۰۰۹بدینسو،یوناماشماریاندکیازواقعاتناشیازایننمونهای
سویچدارراثبتنمودهاست.
 ۲46مشاهدهکنید:گزارشساالنهیونامادرموردحفاظتافرادملکی،۲۰۱۴برای
تعریفات و توضیحات و شامل ساختن اعضای حرکت های خیزش مردمی در
منازعهمسلحانهکهدرسایتذیلقابلدسترساست:
 https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
 ۲4۷اسنادبینالمللیبرایقادرساختنحکومتهاتابتوانندسالحهایغیرقانونی
کوچکوسبکرادر وقتوزمانوبهطریقمعتبرآنراتشخیصوردیابی
نمایند ،تصویب شده مجمع عمومی ملل متحد به تاریخ  ۸دسمبر ،۲۰۰۵
،A/CONF.192/15قابلدسترسدرسایتذیل:
http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/international_ins
trument.pdf
 ۲4۸گرچهدراکثراوضاعوحاالتقتلهایهدفمندتخطیازحقزندگیبشمار
میرود،امادرحاالتاستثناییمنازعهمسلحانه،ممکناستاینعملقانونیتلقی
شودبشرطیکهاحکاممربوطهبهحقوق بینالمللیبشردوستانهوحقوقبشربین
المللیاحترامشدهباشد.مشاهدهکنید:مجمععمومیمللمتحد،چهاردهمیننشست
شورایحقوقبشر،موضوعسوماجندا،راپورگزارشگرویژهدرمورداعدام
هایفراقانونی،صحرایی وخودسرانه،فیلیپالستون.عالوتاً"،مطالعهدرمورد
قتلهایهدفمند" ۱۰،A/HRC/14/24/Add.6.می.۲۰۱۰دریوناما،بههدف
ثبتدردیتابیس،درکتگوریقتلهایهدفمندقضایای قتل همشاملمیشودکه
درآنشخصقربانیقبلازکشتهشدنبرایمدتکوتاهدرتوقیفشخصمرتکب
میباشدواینتوقیفمنجربهاختطافنمیشود،اینبدانمعنیاستکهشخصیکه
برایکشتنازقبلمشخصشدهاستتوسطافرادگروهمسلحمتوقف،هویتوی
تثبیتوبعدا ًحملهکننده،اکثرا ًدرهمانپوستهتالشی،اینشخصرابهقتلمی
رسانند.
 ۲4۹اساسنامهمحکمهجزاییبینالمللی،ماده()۲( ۸ج)(،و)؛آیسیآرسی
حقوقبینالمللیبشردوستانهعرفی،قاعده.۱۵۶

 ۲۳۲اساسنامهمحکمهجزاییبینالمللی،مواد.۱۷- ۱۲،۱
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=171120-otp-۲۳۳
stat-afgh
https://www.icc-cpi.int//Pages/item.aspx?name=171120-otp-۲۳4
stat-afgh
https://www.icccpi.int/Pages/record.aspx?docNo=ICC-02/17-
7-Red
 ۲۳5اساسنامهمحکمهجزاییبینالمللی،ماده()۲( ۸ج)(،و)؛آیسیآرسی
حقوقبینالمللیبشردوستانهعرفی،قاعده.۱۵۶
 ۲۳6صرفنظرازاینکهآیاحکومتهاعضویتاساسنامهرومراحاصلکرده
باشندویاخیر،همهآنانبراساسقواعدعرفیحقوقبینالمللیمسؤلیتتحقیقتخطی
هایجدیازحقوقبشر بینالمللیوقانونبینالمللیبشردوستانهحیناجرای
عملیاتدرمحدودهافغانستانرادارند.مالحظهکنیدآیسیآرسیمطالعهقواعد
عرفیحقوقبینالمللیبشردوستانه،قواعد۱۵۷،۱۴۴و.۱۵۸
، S/2020/53۲۳۷پاراگراف.۵۳
 ۲۳۸همان،پاراگراف.۵۵
حاتشاملگردیدهاست،صرفاًبهمقصداستفاده
 ۲۳۹تعریفاتکهدرفصلاصطال 
دراینگزارشمیباشد.
 ۲4۰گفتگوهایبشردوستانهمللمتحدباگروهمسلح:رهنمودبرایموظفین،گیرارد
مکهاگومنوولبیسلر،دفترمللمتحدبرایهماهنگیکمکهایبشردوستانه
(اوچا)،نیویارک،جنوری.۲۰۰۶
 ۲4۱همچنانمالحظهکنید:آیسیآرسیتفسیررهنمودیدرموردمفهوماشتراک
مستقیمدرجنگهابراساسحقوقبینالمللیبشردوستانه،آیسیآرسی،ژینو،
.۲۰۰۹
 242بوریجی،وبریهم،ام"،افزایشمحافظتافرادملکیدربرابراستفادهسالح
های انفجاری در ساحات پرنفوس :ایجاد یک پالیسی و اجندا برای تحقیق" در
بازنگریبینالمللیصلیبسرخ،جلد،۹۳شماره.۸۸۳
ن های
 ۲4۳سروی سالح های خفیفه ،مواد منفجره تعبیه شده ،فصل دهم ،؛ماشی 
کشنده؛()۲۰۱۳صفحات۲۲۱-۲۲۰قابلدسترسدرسایتذیل:
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