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مردي كه در . گرفته شده است 2015عكس روي جلد اين گزارش متعلق به رويترز بوده كه در سال 
ك طفل مجروح بوده كه در حادثه حمله ي انتحاري تصوير ديده مي شود مشغول كمك كردن به ي

فرد ملكي  32در اين حادثه به تعداد . زخم برداشته بود 2015اپريل  18شهر جالل آباد به تاريخ 
 .طفل مجروح شده بود 5نفر ديگر بشمول  126كشته شده و 

 .گرفته شده است 2015اپريل  18عكس فوق الذكر به تاريخ 

فيصد افزايش در تلفات افراد ملكي ناشي از حمالت انتحاري و  78يوناما  ،2015در نيمه اول سال 
  .دولت نسبت داده مي شد را ثبت كرد مسلح مخالفكه به عناصر  پيچيده

  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 

 

تنها ارقامِ تلفات افراد ملكي نمي تواند وحشت و دهشت خشونت ها، اجساد تكه و "
ان را در افغانستان به حد كافي انعكاس پاره اطفال، مادران، دختران، پسران و پدر

ارقام اين گزارش؛ درد خانواده هاي سوگوار و ضربه هاي ناشي از ازبين . دهد
اين درد ها و . رفتنِ افراد ملكي افغان هاي عادي را به نمايش گذاشته نمي تواند

 ".آالم نتايجِ عيني جنگ هاي مسلحانه در افغانستان است

  .، كابل2015خاصِ سر منشي ملل متحد در افغانستان، اگست  نيكوالس هايسم، نماينده

 

 

اين گزارش  تكان دهنده است كه رنج جانسوز و طوالني افراد ملكي در افغانستان "
را به شكل عريان بيان مي دارد؛ افراد ملكي كماكان بيشترين ضربه جنگ مسلحانه را 

نند و هراس دارند كه تحمل مي كنند و در نا امني و عدم اطمينان زندگي مي ك
شايد آخرين باري باشد كه به يك بانك، كورس خياطي، محكمه ويا محفل عرسي 

معافيت از مجازات به سبب نقض جدي حقوق بشر جهاني و قانون . مي روند
بشردوستانه بين المللي براي مدت بيش از حد در افغانستان حكمفرما بوده است و 

زم است گام هاي عاجل و مستحكم در ال. باعث تشديد دور خشونت شده است
راستاي حسابده قرار دادن عاملين برداشته شود تا اين چرخة زهرآگين شكسته 

   ".شود
 ، ژنو  2015زيد رعد الحسين، كميشنر عالي ملل متحد براي حقوق بشر، آگست 
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  )روش تهيه گزارش(ميتودولوژي 
يوناما تا حدي كه امكان دارد با اجراي تحقيقات در ساحهء رويدادها، با انجام مشوره با يك سلسله منابع 
متنوع و با توجه به انواع اطالعاتي كه اطمينان و اعتبار آنها ارزيابي مي گردد، گزارش ها در مورد تلفات 

در زمان تحقيق و بررسي هر رويداد، يوناما نهايت تالش خود را به كار مي . فراد ملكي را تحقيق مي نمايدا
برد تا اطالعات بدست آمده را تا حد امكان با منابع متنوع به شمول اظهارات شاهدان عيني، افراد آسيب 

، مسؤولين محلي در روستاها، )لملليبه شمول دولت افغانستان و نيروهاي نظامي بين ا(ديده، فعالين نظامي 
 .ولسوالي ها و واليات، رهبران مذهبي و بزرگان محل بررسي و تصديق نمايد

اين معلومات از طريق بازديد مستقيم، آزمايش فزيكي اقالم و مدارك جمع آوري شده از محل حادثه، 
ارش رياست مصئونيت و امنيت بازديد از شفاخانه ها و ساير مراكز صحي، عكس ها و تصاوير ويديويي، گز

ملل متحد و ساير نمايندگي هاي آن، اظهارات منابع دست دوم، گزارشات رسانه ها و اطالعات جمع آوري 
 .شده از سوي نهادهاي غير دولتي و طرف هاي سوم به دست مي آيد

ع وتا وق زمي مي دانددر هر واقعه اي كه تلفات ملكي را در بر داشته باشد، يوناما حداقل سه نوع منبع را ال
، كارمندان صحي، مقامات محلي، تصديق توسط طرفين ان، مانند قرباني، شاهدرويداد را تثبيت كند
تا جايي كه ممكن باشد، تحقيقات بر اساس اظهارات اوليه قربانيان و يا . و غيره يدرگيري، بزرگان محل

به خصوص در محالتي كه دسترسي  در بعضي موارد،. شهود صحنه و تحقيقات در محل صورت مي گيرد
در اين گونه موارد، . به علت محدوديت هاي امنيتي مقدور نباشد، اين گونه تحقيقات امكان پذير نيست

يوناما بر يك سلسله روش ها براي جمع آوري اطالعات، بخصوص از طريق شبكه هاي معتبر و باز هم از 
  .ارزيابي گرديده، اتكاء مي كندطريق يك سلسله منابع متنوعي كه آن منابع معتبر 

هرگاه اطالعات مربوط به يك رويداد براي يوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت رويداد متذكره 
در بعضي موارد، قبل از آنكه نتيجه گيري صورت گيرد، تحقيقات چندين هفته را . گزارش داده نمي شود

در يك گزارش در مورد تلفات ملكيِ ناشي از يك اين بدين معناست كه نتيجه گيري ها . گيرد در بر مي
هرگاه . رويداد ميتواند با كسب اطالعات بيشتر دوباره بررسي گرديده و در تحليل ها گنجانيده شود

اطالعات واضح و روشن نباشد، در آن صورت تا زمان كسب مدارك قناعت بخش، نتيجه گيري صورت 
مي گردد و نيز در گزارشي كه از ارقام تلفات افراد ملكي تذكر نمي گيرد و يا بدون نتيجه گيري قضيه بسته 

  .به عمل مي آيد، قضاياي بسته شده گنجانيده نمي شود

در بعضي موارد ملكي بودن قربانيان گزارش داده شده را نمي توان به طور قطعي تصديق كرد و يا اين 
عيارهاي قابل تطبيق حقوق بشر دوستانه بين در اين گونه موارد، يوناما از م. وضعيت مورد اختالف مي باشد

 سن شان را معيار المللي استفاده نموده و در مورد ملكي يا جنگجو بودن مرداني كه به سن جنگي رسيده اند
بلكه اين گونه ادعاهاي مربوط به ملكي يا جنگجو بودن قربانيان را بر اساس واقعيت  قرار نمي دهدقضاوت 
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هرگاه وضعيت يك يا چند قرباني نامشخص باقي  . رويداد ارزيابي مي كندهاي موجود در مورد همان 
  .بماند، در آن صورت مرگ آنها در شمار مجموعي تلفات افراد ملكي گنجانيده نمي شود

ميالدي يك ديتابيس الكترونيكي را ايجاد نمود تا تحليل ها و گزارش هاي خود در  2009يوناما در سال 
اين ديتابيس بخاطر تسهيل جمع آوري . ظاميان در درگيري هاي مسلحانه را ثبت كندمورد محافظت از غير ن

اطالعات به شكل منظم، تحليل و ارزيابي منسجم و مؤثر اطالعات، منجمله تفكيك اطالعات بر اساس سن، 
  .جنس، مرتكبين حادثه، تاكتيك، نوع سالح و دسته بندي هاي ديگر طراحي شده است

يوناما نهايت تالش مي نمايد تا طرف مسؤول يك حادثه ن طرف درگير جنگ مي باشد، جائيكه چندياز آن
به علت . ، مثالً طالبان ويا اردوي ملي افغانستانمشخص را تا حدي كه امكان دارد بطور دقيق  معين نمايد

 محدوديت هاي ناشي از محيط عمليات ها، مانند ماهيت مشترك بعضي از عمليات هاي نظامي و عدم
توانايي منابع اوليه در بسياري از رويدادها براي تشخيص دقيق يا تفكيك ميان طرفهاي مختلف نظامي و 

و يا براي تشخيصِ , شورشيان كافي نبوده يا زماني كه هيچ يك از طرف ها مسؤوليت را به عهده نمي گيرند
ي دولتي و چه در ميان نيروهاي دقيقِ مرتكيبين يك حادثه ي منتج به تلفات افراد ملكي چه در بين نيروها

 يا بهدر همچو موارد يوناما مسؤوليت يك رويداد مشخص را  مخالف دولت؛ مشكل ايجاد مي گردد،
   .نيروهاي طرفدار دولت و يا عناصر ضد دولتي نسبت مي دهد

به طور در قضاياي جنگ هاي زميني بين نيروهاي دولتي و مخالفين دولت، زمانيكه تلفات به يكي از طرفين 
مشخص ممكن نيست كه  نسبت داده شود، يوناما مسئوليت را به هردو طرف نسبت داده و تحت يك 

يوناما ادعا نمي كند كه ارقام ارائه  .ثبت مي نمايد) نيروهاي دولتي و مخالفين دولت(كتگوري مشخص بنام 
ات افراد ملكي را با توجه به شده در اين گزارش كامل مي باشد؛ اما اين احتمال وجود دارد كه يوناما تلف

 .محدوديت هاي مرتبط به محيط جنگي، كمتر از آنچه كه هست گزارش داده باشد
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 گزارش خالصه

انتحاري به مردمي كه در صف انتظار ورود به كابل  ي حمله كننده يك كه در سرك پياده روان بوم"
بخاطر دارم  كه مرا به زمين انداخت و انفجار و آتش ناشي از آن  را .  بانك را داشتند، حمله نمود

تالش كردم كه . گرديد دچار خونريزيزخم ها ت در صورت، شكم و پاهايم شد كه حاباعث جرا
برخيزم اما نتوانستم  و آن زماني بود كه متوجه خون، اعضا و اجساد انسانها و ديگر مجروحين حادثه كه 

من داراي هفت دختر و يك پسر . ر وحشتناك بودبسياآن حادثه . شدم ،در همه جاي سرك افتيده بود
  1"من از مرگ نميترسم اما اگر بميرم سرنوشت فرزندانم چه خواهد شد؟. ميباشم

در شهر جالل آباد، واليت  2015اپريل  18در يك حمله انتحاري به تاريخ  كه يك معلم مكتب
 126كشته و  32( زخمي شد كشته و 158باعث به جا گذاشتن  اين حادثه .مجروح شده بود ننگرهار

  .)طفل 5زخمي به شمول  

منازعات  تلفات ناشي از، افراد ملكي به طور روزافزون متحمل 2015در جريان شش ماه نخست سال 
كشته و زخمي افراد  4921يوناما به تعداد 2015،2جون  30از اول ماه جنوري تا  .مسلحانه در افغانستان شدند

دهنده   نشان اين ميباشد و) فرد ملكي زخمي 3329فرد ملكي  كشته و  1592(كه شامل ثبت كردملكي را 
زخمي شده ميزان افراد ملكي كشته شده و چهار فيصد افزايش در ميزان افراد ملكي در شش فيصد كاهش 

دهنده يك فيصد  و زخميهاي افراد ملكي ناشي از منازعات مسلحانه نشان ها تعداد مجموعي كشته. ميباشد
ميباشد و همچنين نشاندهنده  باالترين تعداد  20143نسبت به مدت مشابه در شش ماه نخست سال افزايش 

تا  2009از اول جنوري سال . افراد ملكي كشته و زخمي شده نسبت به مدت مشابه در سالهاي گذشته است
را ) زخمي 33285كشته و  19368(افراد ملكي  كشته و زخمي شده  52653، يوناما به تعداد 2015جون  30

  . ثبت نموده است

                                                             
  . واليت ننگرهار  شهر جالل آباد 2015آپريل  26به تاريخ  ، يكي از قربانيان در شفاخانه صحت عامه جالل ابادا مصاحبه يوناما  ب.  1
 به شكل معلومات. در بردارند را محافظت از افراد ملكي در منازعات مسلحانه  در رابطه به 2015نخست سال  شش ماه؛ گزارش حاضر.  2

استفاده شده تا ارايه  بخاطر شش ماه نخست هر سال.  بررسي نموده است  2014با شش ماه نخست  را 2015مقايسوي  شش ماه نخست 
  . فصول منازعه هر سال باشد مقايسوي دقيقِل دهنده تحلي

فرد  1686(كشته و زخمي افراد ملكي را مستند سازي نموده و كه شامل 4894، يوناما به تعداد 2014جون  30ري تا از اول ماه جنو.  3
  . فرد ملكي زخمي ميباشد)3208مكي  كشته و 
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كشته و زخمي شدن هزاران نفر از افراد ملكي در جريان خشونتهاي مرتبط با منازعات مسلحانه شش ماه 

دهنده ناكامي مستمر جناحهاي درگير منازعه در امر محافظت از افراد ملكي در  نشان 2015نخست سال 
تمامي جناحهاي درگير  بشر دوستانه بين المللي ورمهاي حقوقنكه  تأكيد ميدارد يوناما. برابر آسيبها ميباشد

. ثر محافظتي براي افراد ملكي مينمايدؤظف به روي دست گرفتن اقدامات و تمهيدات مؤمنازعه را م
 مي شودباعث باالترين ميزان تلفات افراد ملكي  هنوز همدرگير منازعه  هاي مابين جناح جنگهاي زميني  في

دومين عامل مرگ و مجروحيت  تاكتيك استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده مختلف النوع ،به تعقيب آن كه
مجموع،  يوناما  كاهش عمومي در ميزان تلفات به جا مانده از هر دو تاكتيك را  در اما . افراد ملكي مي باشد

  .ثبت نموده است

طر استفاده از حمالت پيچيده و بيشتر بخا 2015افزايش مجموعي تلفات افراد ملكي  شش ماه نخست سال 
حمالت . و افزايش در تاكتيك قتلهاي عمدي و هدفمند توسط مخالفين مسلح دولت ميباشد 4انتحاري

از مواد  تفادهاز حمالت با اس قريباًت ؛پيچيده و انتحاري كه بيشتر اوقات در مناطق مزدحم ملكي رخ ميدهد
 علي. سبقت گرفته است ؛گذاشتن تلفات افراد ملكي ميباشدعامل عمده در بجا  دومين كه منفجره تعبيه شده

قتلهاي هدفمند عمده  ؛رغم اينكه اين تاكتيك چهارمين عامل اصلي  كشته و زخمي شدن افراد ملكي است
  .ه استدبو 2015ترين عامل كشته شدن افراد ملكي در جريان شش ماه نخست سال 

                                                             
نفجره مواد م(ناما از حمالت پيچيده و مغلق حاكي از حمالت عمدي و هماهنگ شده  كه شامل واسطه و آله  انتحاري  مثل يوتعريف .  4

( و بيشتر از يك حمله كننده و بيشتر از يك نوع آله )  مواد جاسازي شده در وسايل نقليه/  جاسازي شده در بدن انسان ومختلف النوع  
حمله باشد تا به آن حمله پيچيده يك تمام سه عنصر بايد  شامل .  در آن استفاده گردد)  و هاوان  مواد انفجاري جاسازي شده در بدنمثل 

  . مغلق اطالق گرددو 
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  تلفات افراد ملكي تشخيص مرتكبين و عاملينِ

فيصد از كل تلفات افراد ملكي به شمول كشته و زخمي مربوط  70ليت ؤكه مس افته هاي يوناما نشان ميدهدي
فيصد آن موبوط به نيروهاي  15( 6فيصد مسئوليت نيروهاي طرفدار دولت 16 بوده، 5عناصر ضد دولت

 .ميباشد) بين الملليامنيتي افغان و ديگر گروپهاي مسلح طرفدار دولت و يك فيصد آن مربوط به نيروهاي 
و في مابين عناصر مخالف دولت و نيروهاي ر در ده فيصد كل تلفات افراد ملكي به اثر جنگهاي زميني رو

همچنين، . يت تلفات ناشي از آن تثبيت گرددلامكان  آن وجود نداشت كه مسئو اتفاق افتاده كه امنيتي افغان
تبط به مواد انفجاري بجامانده در ميدانهاي جنگ تثبيت تلفات افراد ملكي ديگر را مر 7يوناما چهار فيصد

  8.درگير قابل تثبيت نبود ح هايبه جنا آنها نمود كه ارتباط مسئوليت

  
                                                             

كه در برابر دولت مي گردد مسلح  ينمنارعات مسلحانه  و مخالفدر و گروپهاي مسلح درگير  عناصر ضد دولت شامل تمامي افراد .  5
ح نها  شامل كسانيكه به عنوان طالبان معرفي شده باشند و افراد و يا گروپهاي مسلآ.  جنگند افغانستان و يا نيروهاي نظامي خارجي مي

يم  در منازعات نقش دارند و تحت عنواين مختلف مانند شبكه حقاني، حزب اسالمي، نهضت قيافته غير دولتي  كه بطور مست سازمان
و ديگر مليشه ها و  "داعش  "و گروپ شناخته شده تحت عنوان  اسالمي ازبكستان، اتحاد جهاد اسالمي، لشكر طيبه، جيش محمد

ف سياسي، اعتقادي، اقتصادي و شامل گروپهاي جنائي مسلحي كه به نمايندگي يك طرف درگير جنگ گروپهاي  مسلح كه بدنبال اهدا
  .در منازعات دخيل ميباشند

و عمليات عليه  شبه نظامي  نيروهاي طرفدار دولت شامل نيروهاي امنيتي افغان و ديگر نيروها و گروپها كه دخيل كارهاي نظامي و يا .  6
 :اين نيروها شامل، اما محدود ساختارهاي ذيل نمي باشند. يم و يا غير مستفيم تحت كنترل دولت افغانسان باشندشورش بوده و بطور مستق

اردوي ملي افغانستان، پوليس ملي افغانستان، پوليس سرحدي افغانستان، امنيت ملي افغانستان، پوليس محلي كه تحت ساختار حقوقي 
و يا عملكرد آنان  نداشته ي محلي طرفدار دولت و مليشه ها ييكه هيچ جايگاهي در قوانين افغانستانافغانستان فعاليت ميكند،  نيروهاي دفاع

اين تعريف شامل نيروهاي نظامي بين المللي  و ديگر نيروهاي استخباراتي و امنيتي خارجي نيز . مبتني با هيچ ساختار رسمي دولت نيست
  . شود براي تفصيالت به بخش واژه نامه مراجعه. ميشود

  . نسبت مي دهدهاي فرامرزي از پاكستان به افغانستان  نيم  فيصد تلفات ملكي را به راكت پراكني كمتر از يوناما .  7
  .   و مواد منفلق ناشده بجامانده از منازعات و جنگهاي گذشته ميباشد در ميدانهاي جنگ  مواد انفجاري بجامانده ؛ موارد تثبيت نشده حادثات.  8
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كشته و زخمي افراد  3436به تعداد  2015جون  30از اول جنوري تا يافته هاي يوناما نشان مي دهد كه 
صورت كه توسط عناصر مخالف دولت  يحمالتبه اثر عملياتها و ) زخمي 2223كشته و  1213(ملكي 

مي  2014دهنده كاهش سه فيصدي نسبت به مدت مشابه در سال  نشان اين رقم .گرفته، انجام شده است
فيصدي  را در تلفات افراد ملكي به جا مانده از حمالت پيچيده و انتحاري با  78يوناما افزايش   9.باشد

افزايش در كشته و زخمي شدن افراد ملكي را در حمالت فيصد  57مسئوليت عناصر مخالف دولت و 
قتلهاي عمدي و هدفمند عامل اصلي كشتار افراد ملكي .  مرتبط با قتلهاي عمدي و هدفمند ثبت نموده است

فيصدي در تلفات افراد ملكي به اثر  46يوناما  كاهش .  تثبيت گرديده است 2015در شش ماه نخست سال 
فيصدي در تلفات افراد  21ي توسط عناصر مخالف دولت را و همچنان كاهش روي زمين در جنگهاي رو

در اين  كاهش تلفات افراد ملكي .را تثبيت نموده است ملكي به اثر بكارگيري انواع مواد انفجاري تعبيه شده
ين در ع. هدف قرار ميداد 2014دوره ممكن ناشي از فقدان آن حمالت بوده كه پروسه انتخابات را در سال 

، يوناما رقمِ بااليي از تلفات افراد ملكي را در جريان انتخابات رياست جمهوري و رقابت 2014مدت سال 
  .صورت گرفت، به ثبت رسانده بود 2014هاي متعاقبِ مربوطه كه در ماه اپريل و جون سال 

 در ملكي فرادا تلفات باعث مستمر بطور افغان امنيتي نيروهاي مشخص طور به و نيروهاي طرفدار دولت
) زخمي 562 و كشته 234(  ملكي تلفات 796 تعداد به يوناما.  اند گرديده 2015سال  اول ماه شش جريان

فيصدي   60دهنده  افزايش  نشاناين رقم . ه استنمود تثبيت ميباشد را دولت طرفدار نيروهاي مسئوليت كه
فراد ملكي توسط نيروهاي طرفدار دولت بيشترين تلفات ا 10.مي باشد 2014نسبت به مدت مشابه در سال 

ر به اثر استفاده از مواد و سالحهاي انفجاري  مانند تدر جريان جنگهاي رو در روي زميني  رخ داده و بيش
 باعث دولت طرفدار نيروهاي 2015در شش ماه اول سال . هاوان، راكت، و نارنجك بوجود آمده است

  .رو در روي زميني به مقايسه عناصر ضد دولتي شدند در جريان جنگهاي ملكي افراد بيشتر تلفات

                                                             
ف لرا به عناصر مخا)  زخمي 2286كشته و  1242(و زخمي   فرد ملكي كشته 3528، يوناما  به تعداد 2014جريان شش ماه اول سال در.  9

  .نسبت داده بوددولت 
ميباشد را ) زخمي 291كشته و  206(و زخمي كه شامل   كشتهي فرد ملك 497، يوناما مسئوليت 2014جون  30از ابتداي جنوري  تا .  10
  .  نثبت داده استيروهاي طرفدار دولت به ن
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  ستتوسط طالبان پذيرفته شده ا مسئوليت آن تلفات ملكي بجا مانده از حمالتي كه

 1002 تلفات واقعه كه در آن 239حمالت مخالفين دولت، طالبان مسئوليت  تلفات ناشي از 3436از مجموع 
اين كشته و زخميهاي افراد ملكي فقط . را پذيرفته اند است ثبت شده )زخمي 743كشته و  259( فرد ملكي

شان و يا هم در حساب  شامل تلفاتي ميباشند كه به اثر حمالتي كه بطور عام توسط طالبان در وبسايت
دهنده  د ملكي نشاناكشته و زخمي از افر 1002 به تعداد .باشد به عهده گرفته ميرا ليت آن ؤمس 11تويترشان

نسبت  اند، پذيرفته را كه طالبان مسئوليت آن فيصدي كشته و زخمي افراد ملكي در حادثاتي 105يك افزايش 
فيصد  20تلفات ملكي كه طالبان مسئوليت آن را پذيرفته  12.ميباشد 2014به مدت مشابه در سال 

، ستكه به عناصر ضد دولت نسبت داده شده افيصد تلفات ملكي  70از . تشكيل مي دهدمجموعي تلفات را 
  .را احتوا مينمايدمجموع تلفات افراد ملكي  فيصد 29كشته و زخميهاي ملكي پذيرفته شده توسط طالبان 

طالبان  به اثر حمالت پيچيده و انتحاري با  از سوياز نيمي از  مجموع تلفات ملكي پذيرفته شده  تربيش
الت پذيرفته شده توسط حم. اف ملكي و يا نظامي در محالت رهايشي و مزدحم صورت گرفته استداه

                                                             
طالبان مسئوليت آن را بدوش نگرفته منتسب به بخشي ميباشد كه در و در عين زمان  تلفات افراد ملكي كه يوناما به طالبان نسبت  داده .  11

  . است اين گزارش از آن به عنوان عناصر ضد دولتي نام برده شده
ر از دو تفته شده توسط طالبان لزوما  به اين معنا نيست كه تلفات ملكي ناشي از عملكرد آنان بيشفيصدي تلفات ملكي پذير 105افزايش. 12

 برابر شده است، بلكه آمار و ارقام نشاندهنده آن است كه حمالت بيشتري كه باعث تلفات ملكي گرديده توسط طالبان پذيرفته شده
آنان در شش ماه اول . مله اي را كه باعث تلفات ملكي شده را  بدوش گرفتهح 239، طالبان مسوليت 2015در جريان شش ماه اول  .است

   .حمله اي را كه باعث تلفات ملكي شده بود را پذيرفته بودند 136مسئوليت  2014
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 و كشته يا وطالبان شامل هدف قرار دادن عمدي افراد ملكي، حمالت بدون تبعيض مواد انفجاري تعبيه شده 
  . ميباشد افغان امنيتي نيروهاي باالي طالبان حمالت جريان در ملكي افراد شدن زخمي
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2009 314 27 329 35 61 445 1122 158
2010 351 8 440 113 93 551 1559 156
2011 447 1 697 363 98 875 1216 219
2012 464 9 437 147 318 664 891 208
2013 612 25 671 187 331 598 1093 404
2014 697 38 856 311 563 615 1392 422
2015 684 42 951 545 368 763 1272 296

 افراد ملکی کشته و زخمی شده به اساس حوزه
2015-2009 -جنوری تا جون

 

  زنان و اطفال
مچنان تلفات فزاينده و فوق العاده زيادي را از زنان و كودكان در شش ماه اول درگيري هاي مسلحانه ه

, كلي يك در صد افزايش را در تلفات ملكي به ثبت رسانيده است با اينكه يوناما به طور. گرفت 2015سال 
 13و ) زخمي 395كشته و  164شامل , تلفات زنان 559(در صد افرايش در تلفات زنان  23اما اين اداره  

  . را به ثبت رسانيده است) زخمي 950كشته و  320شامل , تلفات 1270(درصد افزايش در تلفات اطفال 

در رابطه به تلفات ملكي در  2014به ادامه گرايش ثبت شده در گذارشات ميان سالي و ساالنه يوناما در سال 
باالتر نسبت به تلفات جمعيت عمومي در تلفات زنان و اطفال به صورت دوامدار و به ميزان , منازعات مسلحانه

درصد كل تلفات ملكي در نيمه اول سال را تشكيل مي  11تلفات زنان . افزايش يافته است 2015نيمه اول سال 
فيصد تمام تلفات ملكي را  26اين درحاليست كه تلفات اطفال , فيصد بود 9اين رقم  2014دهد كه در سال 

  .مي باشد 2014درصدي اطفال درنيمه اول سال  23ر از تلفات تشكيل مي دهد كه اين رقم باالت
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  2015جنگ هاي زميني عامل عمده تلفات افراد ملكي در سال 
را از اثر ) زخمي 1198كشته و  379(فرد ملكي  1577يوناما تلفات , 2015جون سال  30از اول جنوري الي 

. را نشان ميدهد 2014ه به عين دوره سال درصد كاهش در مقايس 19جنگ هاي زميني به ثبت رسانيده كه 
نيروهاي طرفدار دولت و عناصر ضد دولت , 2015يوناما ابراز نگراني مينمايد كه در شش ماه نخست سال 

  . در جريان جنگهاي زميني تقريباً به صورت مساويانه باعث تلفات افراد ملكي گرديدند

ممكن , به ثبت رسيده 2015اه نخست سال كاهش تلفات ملكي درجريان جنگهاي زميني كه در شش م
باشد و اين در مقايسه با حمالتي است كه  2015است بنا بر نبود حمالت در برابر روند انتخابات در سال 

يوناما در جريان انتخابات رياست جمهوري و دور دوم انتخابات متذكره در ماه هاي اپريل و جون سال 
جنگهاي زميني , 2014د آور مي شود كه در جريان ششش ماه اول سال يوناما يا.به ثبت رسانيده بود, 2014

مراكز راي دهي و نامزدان , آغاز شده توسط عناصر ضد دولت كه كاروان هاي كميسيون مستقل انتخابات
فرد  380منتج به تلفات , انتخاباتي و ناظرين شان را در جريان دوره هاي انتخاباتي مورد هدف قرار ميدادند

  13.گرديد) زخمي 306كشته و  74(ملكي 

جنگ هاي زميني هنوز هم به عنوان عامل عمده تلفات افراد ملكي در نيمه اول امسال باقي مانده , باوجود كاهش
  .فيصد تمام تلفات ملكي به شمول كشته شده گان و زخمي ها دراين دور ميباشد 32است كه در برگيرينده 

ه طور قابل مالحظه رقم عمليات هاي زميني را به هدف حمايت از نيروهاي امنيتي افغان ب, 2015در سال 
افزايش دادند كه اين منجر به باالرفتن رقم تلفات , روند شكل گيري دولت و ضد حمالت مخالفين دولت

در شش ماه نخست سال . افراد ملكي منسوب به نيروهاي طرفدار دولت در جريان جنگ هاي زميني گرديد
هاي زميني، بيشتر افراد ملكي توسط نيروهاي طرفدار دولت تلف گرديدند تا توسط در جريان جنگ, 2015

منسوب شده به نيروهاي طرفدار ) زخمي 437كشته و  143(فرد ملكي  580يوناما تلفات . عناصر ضد دولت
درصد افزايش را در مقايسه به شش ماه نخست  85دولت را از جنگ هاي زميني به ثبت رسانيده است كه 

  .درصد تمام تلفات ملكي از اثر جنگهاي زميني مي باشد 37نشان ميدهد و در برگيرينده  2014ل سا

, افزايش تلفات ملكي منسوب يافته به نيروهاي طرفدار دولت بيشتردرنتيجه استفاده اين نيروها از هاوان
د تمام تلفات ملكي فيص 88يوناما مشاهده نموده است كه . راكت و نارنجك در مناطق غير نظامي مي باشد

از اثر استفاده از سالح هاي غير , كه نيروهاي طرفدار دولت در جريان جنگ هاي زميني باعث گرديده
يوناما . به خصوص استفاده هاوان كه ساحه تخريب وسيع دارد, در جريان جنگ ها مي باشد  14مستقيم

                                                             
مام را در نيتجه حمالت عليه روند انتخابات از ت) زخمي 501كشته و  173(تلفات ملكي  674يوناما , 2014در شش ماه نخست سال .  13

  انواع حادثات به ثبت رسانيد كه اكثريت قريب آن حادثات را يوناما به عناصر ضد دولت نسبت داد
سالح هاي با سيستم باالي انفجاري هستند كه مرمي را , راكت انداز و نارنجك, مانند خمپاره انداز, سالح هاي انداخت غير مستقيم.  14

خمپاره انداز نمي تواند رهنمايي شود كه يك هدف مشخص را بزند و يك . يدبدون يك خط مستقيم ديد به هدف انداخت مي نما
  . خطر تلفات ملكي بسيار زياد است, زمانيكه در مناطق غير نظامي استفاده شود. ساحه گسترده تخريب دارد
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قيم در مناطق پرجمعيت اثرات شديد و مواردي را به ثبت رسانيده است كه استفاده از سالح هاي غير مست
سرمنشي سازمان ملل متحد از طرفين . منفي بشردوستانه بدون تفكيك هدف را باالي افراد ملكي داشته است

در مناطق , جنگ خواسته است كه از استفاده سالح هاي انفجاري كه ساحه تخريب گسترده دارند
   15.پرجمعيت خودداري نمايند

) زخمي 375كشته و  137(فرد ملكي  512يان جنگ هاي زميني باعث تلفات عناصر ضد دولت در جر
در صد تمام تلفات افراد ملكي در جنگ هاي زميني  32در صدي مسؤل  46گرديده اند كه با كاهش 

  .رخ داده است 2014اين كاهش به دنبال تكميل روند انتخابات در سال , قسميكه در باال تذكر رفت. ميباشند

كشته و زخمي شدن افراد ملكي درجريان جنگ هاي زميني عمدتاً درحادثات تيراندازي متقابل؛  فيصد 30در 
  .يوناما تلفات ملكي را به هر دو جناح يعني عناصر ضددولت و نيروهاي طرفدار دولت نسبت داده است

وي مرز نسبت يك فيصد باقيمانده تلفات افراد ملكي از اثر جنگهاي زميني به حمالت توپخانه اي از آن س
  . داده شده است

  كاهش تلفات ملكي از اثرمواد تعبيه شده انفجاري
براي اولين بار بعد از نشر گزارش نيمه ساله اش درمورد تلفات افراد ملكي در منازعات مسلحانه در سال 

از اول .  سانديوناما يك كاهش را درميزان تلفات افراد ملكي از اثر مواد تعبيه شده انفجاري به ثبت مير, 2012
را از اثر ) زخمي 723كشته و  385(فرد ملكي  1108ماموريت ملل متحد تلفات , 2015جون  30جنوري الي 

را در مجموع تلفات ملكي از اثر مواد تعبيه   16درصد كاهش 21مواد تعبيه شده انفجاري به ثبت رسانيده كه 
مواد تعبيه شده انفجاري هنوز , عليرغم كاهش 17.نشان ميدهد 2014شده انفجاري با مقايسه به عين دوره سال 

  . مي باشد 2015در شش ماه نخست سال ) در صد 22(هم دومين علت رقم بلند تلفات افراد ملكي 

يوناما ابراز نگراني مي نمايد كه كشته و زخمي شدن افراد ملكي از اثر مواد تعبيه شده غير قانوني نوع 
 251(فرد ملكي  506يوناما تلفات  19.افزايش يافته است 2015ل سال به صورت مداوم در نيمه او  18فشاري

                                                             
  . 2013/ 376. گزارش سرمنشي ملل متحد را در رابطه به تلفات افراد ملكي در منازعات مسلحانه دريابيد .  15
يوناما تذكر ميدهد كه دراين آمار و ارقام تلفات ملكي ازاثر مواد تعبيه شده انفجاري در حمالت انتحاري و پيچيده كه آنها بنابر .  16

تركيب تاكتيك هاي استفاده , شمارش باهم.  شامل نمي باشند, ماهيت متمايز حمالت پيچيده و انتحاري بطور جداگانه ثبت گرديده اند
كشته و  568(تلفات ملكي  2130تشكيل ميدهد كه   2015در صد تمام تلفات ملكي را در نيمه اول سال  43, تعبيه شده انفجاري از مواد
  .مي باشد 2014با هشت درصد افزايش بامقايسه با عين دوره در سال ) زخمي 1562

از اثر مواد تعبيه شده انفجاري را به ثبت ) زخمي 930كشته و  477(تلفات ملكي  1407يوناما , 2014جون  30از اول جنوري الي .  17
  . رسانيده است

توليد و انتقال ماين هاي ضد پرسونل و همچنان انهدام اين ماين ها , ذخيره, در مورد ممنوعيت استفاده 1997افغانستان كنوانسيون سال .  18
استفاده از كارخانه ساخت ماين ضد پرسونل و استفاده ماين ها و  اين پيمان. را تصويب نموده است) ويا پيمان منع ماين, كنوانسيون اتاوا(

تعريف ماين در كنوانسيون متذكره . را منع نموده است, مواد تعبيه شده كه توسط قرباني فعال ميگردد مانند ماين هاي فشاري تعبيه شده
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فيصد افزايش را با  38را از اثر استفاده همچو ماين ها توسط عناصرضد دولت كه )  زخمي 255كشته و 
مواد تعبيه شده انفجاري نوع فشاري . به ثبت رسانيده است, نشان ميدهد 2014مقايسه به عين دوره سال 

كل تلفات افراد ملكي ناشي از مواد تعبيه شده انفجاري در نيمه اول سال ) فيصد 46(نصف  باعث تقريباً
  .   گريده است 2015

مي سازد كه كاهش در رقم تلفات ملكي از اثر مواد تعبيه شده انفجاري لزوماً به معني آن  نيوناما خاطر نشا
يكي از داليل كاهش در . تفاده مي نمايندنيست كه عناصر ضد دولت از مواد تعبيه شده انفجاري كمتر اس

تلفات افراد ملكي از اثر مواد انفجاري تعبيه شده شايد افزايش توانمندي نيروهاي امنيتي دركشف و خنثي 
مواد انفجاري تعبيه شده كه بالقوه مي توانست باعث  5000بيش از . سازي مواد تعبيه شده انفجاري باشد

     20.پاكسازي گرديد 2015در شش ماه اول , دآسيب زيادي به افراد ملكي گرد

  افزايش تلفات افراد ملكي از اثر حمالت انتحاري و پيچيده
حمالت پيچيده و انتحاري نزديك به پيشي گرفتن از دومين علت عمده ,  2015در شش ماه نخست سال 

افراد ملكي گرديده  درصد تلفات 21تلفات افراد ملكي يعني مواد انفجاري تعبيه شده مي باشد و باعث 
فرد  1022حمالت پيچيده و انتحاري كه توسط عناصر ضد دولت راه اندازي شدند باعث تلفات . است

درصد افزايش را در  78,  2014گرديد كه با مقايسه با عين دوره در سال )  زخمي 839كشته و  183(ملكي 
حمله ي ثبت شده انتحاري و  44ازجمله حمله  27طالبان مسوليت .  رقم تلفات افراد ملكي نشان ميدهد

گرديده ) زخمي 455كشته و  87(فرد ملكي  542پيچيده را به عهده گرفتند  كه اين حمالت منجر به تلفات 
درصد افزايش  در تلفات ملكي در حمالت انتحاري و پيچيده كه مسئوليت آنرا طالبان پذيرفته اند را  167و 

       21.نشان ميدهد

  ند بيشتر از هر تاكتيك ديگر باعث قتل افغان هاي ملكي گرديده استقتل هاي هدفم
درصد افزايش  57در حدود  2015تلفات افراد ملكي ناشي از قتل هاي هدفمند در شش ماه نخست سال 

فرد ملكي ديگر مجروح گرديده  259فرد ملكي كشته شده است و  440از اثر اين تاكتيك به تعداد . يافت
درصد تمام تلفات  14فرد ملكي رسيده و  699عي تلفات ناشي از تاكتيك متذكره به تعداد مجمو. است

                                                                                                                                                                                      
ا در نزديك سطح زمين و ياكدام سطح ديگر جاگذاري دربرگيرينده مواد تعبيه شده انفجاري اند كه طور طراحي شده باشد كه در زير وي

  .مجاورت و يا برخورد يك شخص يا واسطه نقليه انفجار نمايد, شوند و از اثر حضور
درصد افزايش را در تلفات ملكي از  39كه ) زخمي 358كشته و  417(تلفات ملكي  775يوناما ,  2014دسمبر  31از اول جنوري الي .  19

يوناما در مورد تلفات  2014به گزارش ساالنه . به ثبت رسانيده است, نشان ميدهد 2013ري تعبيه شده با مقايسه با سال اثر ماين هاي فشا
  . مراجعه نمايد, 48صفحه , افراد ملكي در منازعات مسلحانه

افراد ملكي در منازعات مسلحانه حفاظت , ماموريت حمايت قاطع به يوناما, يوناما: (درمورد) ناتو(ايميل از ماموريت حمايت قاطع .  20
  .دريافت گرديده است 2015جوالي  29به تاريخ , )جواب ميدهد

كشته و  76(فرد ملكي  203حمله انتحاري و پيچيده كه باعث تلفات  20طالبان ادعاي مسوليت , 2014جون  30از اول جنوري الي .  21
  . نموده اند, شده است) زخمي 127
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هرچند جنگ هاي زميني، مواد انفجاري . تشكيل مي دهد 2015افراد ملكي را در شش ماه نخست سال 
) مجموع ارقام كشته و زخمي(تعبيه شده، حمالت گروهي پيچيده و انتحاري باعث تلفات بيشترِ افراد ملكي 

گرديده است ولي قتل هاي هدفمند نسبت به ساير تاكتيك ها باعث قتل  2015در شش ماه نخست سال 
فرد ملكي  1592درصد مجموعي  28فرد ملكي كشته شده  440رقمِ  -افراد ملكي گرديده است  يشترب

ي هدفمند توسط درصد تلفات ناشي از قتل ها 94يافته هاي يوناما نشان ميدهد كه . كشته را تشكيل مي دهد
  . نيروهاي مخالف دولت صورت گرفته است

افزايش اختطاف افراد ملكي و سير صعودي كشته شدگان و مجروحينِ افراد ملكي 
  گروگان گرفته شده

حادثه اختطاف را به ثبت رسانيد كه تقريباً تمام اين  196، يوناما 2015جون سال  30از اول جنوري تا 
در مجموع؛ اين اختطاف ها منجر به كشته شدن . لف دولت انجام شده استحادثات از سوي نيروهاي مخا

گرديده و نشان ميدهد كه در رقم ) نفر 76مجموع تلفات (فرد ملكي  14فرد ملكي و مجروح شدن  62
درصد افزايش بوجود آمده است و در آمار تلفات مرتبط به اختطاف در مقايسه به دوره مشابه  37حادثات 
حادثه از  190نيروهاي مخالف دولت عاملِ  22.درصد افزايش بوجود آمده است 117  ،2014در سال 
يوناما شش . فرد ملكي شده است 76نفر از مجموع  75حادثه اختطاف بوده كه باعث تلفات  196مجموعِ 

 . حادثه ي اختطاف را به نيروهاي دولتي نسبت مي دهد

خاطر منفعت پولي توسط نيروهاي مخالف دولت اختطاف يافته هاي يوناما نشان مي دهد كه افراد ملكي ب
نيروهاي مخالف دولت از اين طريق مردم عادي را تهديد نموده و يا هم از طرف مقابل امتياز . مي گردد

هم چنان يافته هاي . مثالً از طريق اين اختطاف ها بعضاً به تبادله گروگان ها مي پردازد. گيري مي نمايد
كه اختطاف شدگان به شكل روز افزونِ توسط اختطاف كنندگان به قتل مي رسند كه  يوناما نشان مي دهد

دليل آن بر آورده نشدن خواسته هاي اختطاف چيان از طرف مقابل و حفظ صالبت باالي ساير اختطاف 
  . شدگان بوده است ويا از همان ابتدا هدف اختطاف قتل قرباني بوده است

ناما جمع آوري و ثبت آمار تلفات افراد ملكي را به شكل سيستماتيك آغاز به اين طرف كه يو 2009از سال 
كرد، تعداد حادثات و نيز تعداد تلفات ناشي از اختطاف در اين دوره گزارش دهي نسبت به تمام دوره هاي 

تلفات ناشي از اختطاف دو درصد مجموع تلفات افراد ملكي در شش ماه نخست سال . قبلي بلند بوده است
 . را تشكيل مي دهد 2015

                                                             
 27حادثه اختطاف به ثبت رسيده و در نتيجه  143؛ يافته هاي يوناما نشان ميدهد كه در حدود 2014جون سال  30از اول جنوري تا .  22

  . گرديده است) نفر مي رسد 35مجموع تلفات به (نفر ديگر مجروح 8فرد ملكي به قتل رسيده و 
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  افزايش تلفات افراد ملكي از اثر عمليات هاي هوائي
، بر اساس يافته هاي يوناما حمالت هوائي نيروهاي داخلي و بين المللي 2015جون سال  30از اول جنوري تا 

اين رقم . گرديده است) 77مجموع تلفات (فرد ملكي  45فرد ملكي و مجروح شدنِ  32باعث كشته شدن 
درصد افزايش را نشان ميدهد و نيز نشان دهنده ي اينست كه سير نزولي كاهشِ  88، 2014ر مقايسه به سال د

تلفات . تلفات ناشي از حمالت هوائي كه در سالهاي قبل بطور مستمر به ثبت رسيده بود، كند تر شده است
  .ناشي از حمالت هوائي دو درصد تمام تلفات افراد ملكي را تشكيل مي دهد

را به ) مجروح 22كشته و  27(مورد تلفات 49نفر تلفات ملكي در اثر حمالت هوائي يوناما  77از مجموعِ 
در حاليكه معيارهاي كه در حال حاضر نيروهاي بين المللي در حمالت . نيروهاي بين المللي نسبت مي دهد

سوب مي شود، ولي رقم هوائي شان جهت كاهش تلفات افراد ملكي مد نظر مي گيرند قابل مالحظه مح
درصد افزايش را در تلفات افراد ملكي در نتيجه حمالت هوائي نيروهاي بين المللي نشان  23فوق الذكر 

بيشترينِ اين حمالت هوائي توسط طياره هاي بدون سرنشين صورت گرفته و رقم تلفات ناشي از  23.ميدهد
   24.ثبت رسيده بود را معكوس كرده است آن سير نزولي تلفات كه در سال هاي قبل توسط يوناما به

را به ثبت رسانيد كه ) مجروح 23كشته و  5(مورد تلفات ملكي 28؛ يوناما 2015جون  30از اول جنوري تا 
قوت هاي هوائي افغان كه مربوط اردوي ملي مي شود . عاملِ آنها ده حمله هوائي نيروهاي امنيتي افغان بود

ت از نيروهاي امنيتي اييوي و عمليات هاي هوائي تهاجمي را در حممسئوليت حمالت حمايت هوائي حما
 . به عهده گرفت 2015ملي در افغانستان در ابتداي سال 

  تاكتيك هاي ديگري كه به افراد ملكي ضرر مي رساند
مواد انفجاري باقي مانده از دوران جنگ كه به هيچ يكي از طرفهاي درگير در منازعه به شكل مشخص 

مواد انفجاري باقي مانده از . نمي شد، چهار درصد تمام تلفات افراد ملكي را سبب گرديده است نسبت داده
درصد قرباني هاي اين مواد،  83دوران جنگ براي اطفال به شكل بسيار نا متناسب مضر واقع شده؛ چون 

ضائي و ساختار هاي عدلي سه درصد متباقي تلفات افراد ملكي در نتيجه قتل هاي فرا ق. اطفال افغان مي باشد
موازي توسط عناصر مخالف دولت و نيز حادثات ناشي از محافظت نيروها، و ساير انواع قتل ها و سوء رفتار 

  . ها توسط طرفهاي درگير در منازعه رخ داده است

                                                             
را در اثر حمالت هوائي ) مجروح 13كشته و  27(لكينفر تلفات افراد م 40؛ يوناما به تعداد 2014جون سال  30بين اول جنوري تا .  23

  . نيروهاي بين المللي به ثبت رسانيده بود
  . يوناما مراجعه گردد 2014گزارش شش ماهه سال  60-59به صفحه .  24
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  تخطي هاي حقوق بشري توسط گروه هاي مسلحِ طرفدار دولت
به شكل دوام دار افزايش تلفات افراد ملكي را توسط گروپ ، يوناما 2015جون سال  30از اول جنوري تا 

 31مورد تلفات افراد ملكي كه شامل  87يوناما به تعداد . هاي مسلح طرفدار دولت به ثبت رسانيده است
حادثه ي جداگانه به ثبت رسانيده است كه عاملِ اين حادثات و  69مجروح مي گردد را در اثر  56كشته و 

 2014درصد در مقايسه به سال  118سلح طرفدار دولت بوده و رقم تلفات فوق الذكر تلفات گروپ هاي م
گروپ هاي مسلح طرفدار دولت در نتيجه جنگ هاي زميني، كشتار هدفمند، لت و . افزايش يافته است

 . سبب شده اند 2015كوب و سوء رفتارها، دو درصد تمام تلفات افراد ملكي را در شش ماه نخست سال 

  شدگانِ ناشي از جنگ هاي مسلحانه بيجا
نفر بيجا شده  103000در افغانستان كار مي كند در حدود  25گروه كاري كه در مورد بيجا شدگان داخلي

رقمِ فوق . به ثبت رسانيده است 2015داخلي را در نتيجه جنگ هاي مسلحانه در شش ماه نخست سال 
بنابر ارزيابي هاي كه . نشان مي دهد 2014مدت سال درصدي را در مقايسه به عينِ  44الذكر افزايشِ 

 26.نفر مي رسد 945600به  2015جوالي  16صورت گرفته تعداد بيجاشدگان داخلي در افغانستان تا تاريخ 

 
                                                             

گان رياست گروه كاري امور بيجا شدگانِ داخلي به كميشنري عالي ملل متحد براي مهاجرين و وزارت مهاجرين و عودت كنند.  25
ساختار متذكره ميكانيزم ابتدائي را تشكيل داده و از آن طريق بيجاشدگان داخلي تشخيص گرديده و كمك هاي . اختصاف يافته است

را در  2015مي  31تازه ترين رقمي كه در جريان تهيه اين گزارش اماده گرديده؛ دوره زماني اول جنوري تا . مربوطه را دريافت مي نمايد
  . بر مي گيرد

از طريق اميل  2015جوالي  21اين اطالعات به تاريخ . اين ارقام توسط كميشنري عالي ملل متحد براي مهاجرين تهيه گرديده است.  26
  . دريافت گريده است
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  : مشاهدات
هرچند تلفات افراد . عوامل متعددي باعث افزايش آسيب ها به افراد ملكي گرديد 2015در نيمه اول سال 

در نيمه اول سال كاهش  -جنگهاي زميني و مواد انفجاري تعبيه شده  - ز دو علت اساسي ملكي ناشي ا
داشت، اما قتلهاي هدفمند علت عمده كشتار افراد ملكي بود و تعداد تلفات افراد ملكي به اثر حمالت 

با وجود كاهش . پيچيده و حمالت انتحاري كه توسط مخالفين مسلح دولت صورت گرفت، افزايش يافت
عمومي در تلفات افراد ملكي ناشي از جنگهاي زميني، تلفات افراد ملكي توسط نيروهاي طرفدار دولت در 

برعالوه، افزايش نبرد ها بين گروههاي مخالفين . جريان جنگهاي زميني و حمالت هوايي افزايش داشت
  . وجود آورد مسلح رقيب و ظهور گروههاي جديد تهديدات اضافي را براي افغانهاي غير نظامي به

طالبان و ديگر عناصر مخالف دولت به فشار هاي خود به هدف اشغال اراضي ادامه دادند و به شكل فزاينده 
با وجودي . به پيش رفتند) كندوز(ي به سوي مراكز پرجمعيت شامل مراكز ولسوالي ها و يك شهر بزرگ 

و طالبان حاصل شده بود، اما اين  كه برخي تحركات در رابطه با گفتگوهاي صلح بين دولت افغانستان
طالبان و : موضوع باعث تأثيرات ناچيز و حتي بي تأثير بر تالش هاي طالبان  براي افزايش كنترول قلمرو بود

در حالي كه يوناما . كردند 2015ديگر عناصر مخالف دولت اقدام به يك عمليات تهاجمي در نيمه اول سال 
يوناما  - كي توسط عناصر مخالف دولت درجريان منازعات را شاهد بودبرخي اقدامات محافظت از افراد مل

كاهشي در تلفات افراد ملكي از سوي عناصر مخالف دولت در جريان جنگ هاي زميني را به ثبت رسانيده 
ولي با آن هم طالبان و ديگر گروهها به حمالت پيچيده، حمالت انتحاري و همچنين  قتل هاي   -است 

اين اعمال كه احتماال به هدف تضعيف قدرت دولت قبل از دست يابي به . لكي ادامه دادندهدفمند افراد م
  . يك مصالحه نهائي انجام گرفت باعث آسيب شديد به افراد ملكي شد

اگرچه تلفات افراد ملكي ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده در مجموع كاهش داشت، اما عناصر مخالف 
مواد انفجاري فشاري غير قانوني به عنوان يك سالح دفاعي در كاهش سرعت و دولت به طور فزاينده ي از 

يا جلوگيري از پيشرفت قواي امنيتي افغان قبل، در جريان و بعد از جنگهاي زميني استفاده كردند كه اين 
 .  كار باعث افزايش تلفات افراد ملكي ناشي از اين نوع مواد انفجاري شد

قواي امنيتي افغان اكثر علميات هاي نظامي را مستقل از قواي نظامي بين المللي  جون، 30از اول جنوري الي 
قواي امنيتي افغان به استفاده . ي از حمايت قواي هوايي افغان برخوردار بودنداانجام دادند و به طور فزاينده 
آسيب هاي جدي به  ادامه دادند كه باعث) هاوان، راكت، نارنجك و توپخانه(از سالح هاي فير غير مستقيم 

ضد حمالت صورت گرفته توسط قواي امنيتي افغان، كه متكي به استفاده از هاوان، . افراد ملكي گرديد
. راكت، نارنجك، توپخانه و هليكوپتر هاي نظامي بود، غالباً باعث تلفات عمده غير نظامي شده است

حمايت از قواي امنيتي افغان بوده،  همچنين يوناما شاهد استفاده از گروهاي مسلح طرفدار دولت براي
يوناما مشاهده كرد زماني كه قواي امنيتي افغان اقدام به عمليات .  بخصوص در حوزه شمال شرق كشور

هاي از قبل برنامه ريزي شده كردند، باعث تلفات كمتر افراد ملكي نسبت به عناصر مخالف دولت شده اند، 
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ين واليت هلمند، در مقابل قواي امنيتي ملي افغان باعث بيشترين مانند عمليات ذوالفقار در ولسوالي سنگ
تلفات افراد ملكي در جريان عمليات ها به هدف دفع حمالت و پيشروي هاي طالبان و عناصر مخالف 

  . دولت در واليت كندوز شدند

سه صلح، اختالف نظر آشكار در داخل و بين عناصر مخالف دولت، به شمول اختالفات در ارتباط به پرو
و نبرد بين ) گروه خودخوانده دولت اسالمي(باعث ظهور گروههاي متعهد به سازمان تروريستي داعش 

همچنين يوناما شاهد بوده است كه ظهور . گروههاي مخالف دولت، بخصوص در واليت ننگرهارگرديد
يوناما . ه است، باعث افزايش نگراني هاي شديد براي مردم ملكي شد27گروههاي مدعي وفادار به داعش

چندين مورد از سربريدن و ديگر انواع اعدام مردم ملكي توسط گروههاي وابسته به داعش را در واليت 
نبرد بين گروههاي رقيب مخالف مسلح دولت، بخصوص بين جنگجويان . ننگرهار به ثبت رسانده است

يوناما نگران است . دن آنها گرديدطالبان و گروههاي وابسته به داعش نيز باعث تلفات افراد ملكي و بيجا ش
ب بيشتري را متحمل ئكه افراد ملكي در اين مناطق در بين گروههاي گير مانده اند و ممكن است كه مصا

شوند زيرا اين گروهها سعي مي كنند كه تاكتيك هاي خشن تري را از گروههاي وابسته به داعش در ديگر 
 . ممالك جهان، تقليد كنند

وناما مجدداً به خواست خود از گروههاي درگير تأكيد مي كند تا در راستاي تعهد خود به در اين زمينه، ي
قانون بين المللي بشر دوستانه اقدامات مشخصي را در جهت جلوگيري از تلفات افراد ملكي روي دست 

و  بخصوص عناصر مخالف دولت بايد ادامه حمالت پيچيده و حمالت انتحاري عليه اهداف ملكي. بگيرند
عناصر مخالف دولت بايد فوراً قتل هاي هدفمند افراد . انجام حمالت در مناطق غير نظامي را متوقف كنند

مواد انفجاري تعبيه شده كه به اثر فشار "ملكي را متوقف كرده و ديگر از تاكتيك غير قانوني و بي تشخيص 
 .     استفاده نكنند) مين هاي دست ساز فشاري( "منفجر مي شود

م گروهها، به شمول قواي امنيتي ملي افغان، بايد اقدامات عملي پيشگيرانه را جهت جلوگيري از تلفات تما
افراد ملكي در عمليات هاي خود روي دست بگيرند، و استفاده از سالحهاي ثقيله و فير غير مستقيم در 

هاي درگير در منازعه مي يوناما يك بار ديگر از تمامي گروه. مناطق غير نظامي پرجمعيت را متوقف كنند
خواهد تا در مورد آن عده ازافراد و قواي مسلح كه عمداً و بي هدف اقدام به كشته و زخمي كردن افراد 

 .ملكي كرده اند، پاسخگو باشند

يوناما توصيه هاي ذيل را به گروههاي درگير در منازعه براي تقويت  تالش هاي آنها در حمايت از افراد 
نظامي، جلوگيري از تلفات افراد ملكي و تقويت تعهدات شان در راستاي حقوق بشر  ملكي، جوامع غير

  .  دوستانه بين المللي و نورم هاي حقوق بشر بين المللي، پيشنهاد مي كند

                                                             
ياد مي شود ، همچنين در برخي مناطق كشور از اين  "داعش"گروههاي وابسته به دولت اسالمي در افغانستان توسط مخفف عربي آن   27

  .  صطالح براي اشاره به هر جنگجوي خارجي، بدون توجه به وابستگي آن، استفاده مي شودا
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  توصيه ها 
  عناصر مخالف دولت 

 : در مطابقت با تعهدات مطابق با حقوق بشر دوستانه بين المللي

ي غير نظاميان و مراكز غير نظامي به شمول عبادت گاه ها و توقف حمالت هدفمند عمدي باال •
 .مراكز فرهنگي، دفاتر ملكي دولتي و امدادگران

 . توقف حمالت نامتناسب و حمالتي كه در آن هدف از افراد ملكي تفكيك نمي شود •
 .توقف فير هاوان، راكت و نارنجك از مناطق مسكوني و نيز به طرف آن مناطق •
مواد انفجاري تعبيه شده، بخصوص حمالت پيچيده و حمالت انتحاري در تمامي  توقف استفاده از •

مناطق غير نظامي و توقف استفاده از تاكتيك غير قانوني مواد انفجاري تعبيه شده كه به اثر فشار 
 . منفجر مي شود

با  سازگار با حقوق بشر دوستانه بين المللي و مطابق "غير نظاميان"تطبيق يك تعريف مشخص از  •
 . اصول تمايز، تناسب و اقدامات احتياطي در تمامي عمليات هاي نظامي

اجراي بيانيه هاي رهبري طالبان كه حمالت بر افراد ملكي و مناطق غير نظامي را منع قرار داده است؛  •
از تطبيق هداياتي كه به افراد طالبان امر كرده تا از تلفات افراد ملكي جلوگيري كرده و در مقابل آنعده 

 . نيروهايي كه افراد ملكي را هدف قرار داده، كشته و زخمي مي سازند پاسخگو باشند

اطمينان از اينكه جنگجويان آنها مكاتب، شفاخانه ها، كلنيك ها و ديگر مراكز محافظت شده را  •
 . براي مقاصد نظامي استفاده نمي كنند

اطفال و كمپاين هاي واكسين پوليو توقف حمالت، تهديدات و اخالل در كار واكسيناتوران پوليو  •
  . براي اطفال

 دولت افغانستان

 . توقف فير هاوان، راكت و نارنجك به سوي مناطق مزدحم غير نظامي •

تهيه و ترتيب و تصويب يك پاليسي ملي براي كاهش تلفات افراد ملكي توأم با يك پالن عمل با  •
ان منازعات مسلحانه؛ افزايش تالش اهداف مشخص براي جلوگيري از تلفات افراد ملكي در جري

ها براي حفاظت از غير نظاميان از آسيب هاي ناشي از منازعات مسلحانه با ترتيب و تطبيق هدايات 
تاكتيكي روشن، قواعد جنگ، و ديگر روشها به ويژه در رابطه به استفاده از هاوان،راكت، 

وزش تمام نيرو هاي امنيتي افغانستان نارنجك و توپخانه و طياره هاي نظامي، از طريق تجهيز و آم
 .ه براي قربانيانراكاهش دهنده، حسابدهي و جبران خس ظتي،فادر رابطه به تدابير ح
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انحالل و خلع سالح تمامي گروههاي مسلح شبه نظامي، و اطمينان از پاسخگو قرار گرفتن آنعده از  •
 . شده انداعضاي اين گروههاي مسلح كه عامل تخطي هاي حقوق بشري شناخته 

اولويت بندي بيشتر به ارتقاي ظرفيت قواي امنيتي ملي افغان براي سوق و اداره و تطبيق مؤثر  •
اختصاص .  عمليات هاي ضد مواد منفجره تعبيه شده و خنثي سازي آن به شمول استحصال از آن

 .  نفجاري تعبيه شدهتمامي منابع مورد نياز براي اطمينان از تطبيق كامل استراتژي ملي مبارزه با مواد ا

تهيه و ترتيب پاليسي ها و پروسيجر ها به هدف اطمينان ازعالمه گذاري و پاكسازي مواد منفجر  •
 ناشده باقي مانده از جنگ در ساحات جنگي پس از ختم درگيري هاي زميني 

تحقيق و بررسي تمامي اتهامات تخطي از حقوق بين المللي بشر دوستانه و حقوق بشر، توسط  •
وهاي امنيتي ملي افغان و گروههاي مسلح طرفدار دولت؛ محاكمه و مجازات آنعده از افرادي نير

كه در اين قضايا بر اساس قوانين افغانستان و نورم هاي بين المللي مقصر شناخته مي شوند و نيز 
  .اطمينان از  اينكه به  قربانيان خشونت رسيده گي و جبران خساره به شكل موثر صورت مي گيرد

بررسي و تجديد نظر در پروسيجر پرداخت غرامت به زنان و خانواده هاي  افراد ملكي كشته و  •
زخمي شده در خشونت هاي ناشي از منازعات مسلحانه و افزايش آگاهي عامه از پروسيجر 

 . دريافت غرامت و دسترسي به خدمات اساسي

نظامي، و اطمينان از حفظ حرمت  توقف استفاده از مكاتب، شفاخانه ها و كلنيك ها براي مقاصد •
 .   تسهيالت صحي به عنوان اماكن بي طرف

اطمينان از اينكه تمامي طرفها، به حق افراد ملكي براي دسترسي به خدمات صحي احترام قائل  •
باشند، بخصوص اطمينان از اينكه تمامي طرفها مانع دسترسي كودكان به واكسين فلج اطفال و 

   .ديگر خدمات صحي نشوند

 قواي نظامي بين المللي  

حمايت از دولت افغانستان در تهيه و ترتيب يك پاليسي ملي براي كاهش تلفات افراد ملكي و  •
حمايت در تطبيق يك پالن عمل براي جلوگيري از تلفات افراد ملكي در جريان منازعات 

 .  مسلحانه

در  2015ي امنيتي ملي افغان بعد از به نيروها "حمايت قاطع به رهبري ناتو"ادامه پشتيباني مأموريت  •
سطح پاليسي، عملياتي و تاكتيكي، براي اطمينان از اينكه نيروهاي افغان تأمين، آموزش و تجهيز 
كافي در زمينه علميات هاي جاري را دريافت مي كنند، بخصوص با توجه به نياز به پروتكل هاي 

كي در رابطه به استفاده از سالح هاي فير مناسب، تعليمات و اقدامات براي كاهش تلفات افراد مل
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 .     غير مستقيم و طياره هاي نظامي توسط قواي امنيتي ملي افغان

ادامه حمايت از قواي امنيتي ملي افغان براي هدايت، كنترول و تطبيق عمليات هاي مؤثر عليه مواد  •
 .2017الي  2015ن سال انفجاري تعبيه شده و خنثي سازي اين مواد به شمول استحصال آن در جريا

ادامه اقدامات براي اطمينان از اينكه تمامي قواي بين المللي و يا مأمورين اطالعاتي خارجي و  •
نيروهاي امنيتي كه در افغانستان به صورت مستقل و يا در حمايت از قواي امنيتي ملي افغان اجراي 

افراد ملكي در جريان عمليات هاي  وظيفه مي كنند، تمامي اقدامات الزم را در رابطه به حمايت از
 .  زميني و هوايي در نظر مي گيرند

ادامه اقدامات براي اطمينان از شفافيت در پروسه بررسي بعد از علميات و تحقيقات در صورت  •
احتمال بروز تلفات افراد ملكي در عمليات هاي قواي امنيتي بين المللي يا نيروهاي  استخباراتي، 

ت طياره هاي بي پيلوت؛ ادامه گامهاي موثر براي اطمينان از پاسخگويي، بخصوص در مورد حمال
  . جبران خساره و اقدامات عملي بهتر
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  جنگحقوق بشر در ساحات رعايت . 1
  مسلحانه زنان و درگيري

ه ب. بودم داير گرديده بود مصروف عكاسي كه براي زنان يك كورس خياطي در در همان روز، من"
قبل از آنكه عكس دومي را بگيرم، يك انفجار . ستاد بودم و يك قطعه عكس گرفتميا وازهطرف در

يستاد قه، دوباره اپس از يك چند دقي. به دروازه كوبيدمرا و به پائين انداخت قوي كمره را از دستانم 
ه يشه بر سر، دستان، و پاهايم اصابت نمودو شبررسي كردم؛ پارچه هاي مواد منفجره شدم و خود را 

هاي ديگر  زن دروازه كالن گير مانده بود و يك تعدادرا ديدم كه زير يك  يزن .اما خوب بودم ندبود
در  براي نخستين بار كهبود  دردناكترين خاطرهاين . شان خون جاري بودزخم برداشته بودند و از تن 

  28".زندگي ام ديده ام

در دفتر واليتي قالت مركز واليت زابل در  2015مي  15مند رياست امور زنان كه به تاريخ كار -- 
فرد  79 زخم برداشت ودر بدن شخص انتحاري و واسطه نقليه شده منفجره تعبيه مواد انفجار  نتيجه
  .زن نيز مجروح گرديدند 30به شمول  ديگر ملكي

سانيد را به ثبت ر) مجروح 395كشته و  164(فات زنان مورد تل 559، يوناما 2015جون  30 اليجنوري  1از 
در ادامه روند اين افزايش  .29دهد نشان مي 2014را در مقايسه با شش ماه نخست سال  درصد افزايش 23كه 

لكي در افراد م حفاظتم در موردو ساالنه يوناما سط سال گزارش هاي و درصعودي ثبت تلفات زنان 
در . مي باشدجنگ بر زنان  روز افزونتاثيرات نمايانگر  به ثبت رسيده و 2014مسلحانه سال  هاي درگيري

را زنان تشكيل درگيري هاي مسلحانه  از برخاستهتلفات  درصد از مجموع 11 ،2015شش ماه نخست سال 
تا اكنون در ، به طور اوسط. بوددرصد  9ميالدي  2014مي داد در حالي كه اين رقم در شش ماه نخست 

  .نده اكشته و يا زخمي شدناشي از درگيري خشونت هاي  از اثردر هر هفته نان ز 21بيش از  2015سال 

                                                             
  .2015جون  14مصاحبه تيليفوني يوناما،   28
  .را ثبت نمود) مجروح 302كشته و  153(مورد تلفات زنان  455، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   29
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، دفتر 2015جون  30الي جنوري  1از. ه استوجود آمده بيشترين تلفات زنان از اثر درگيري هاي زميني ب
به ثبت رسانيد كه  را هاي زميني درگيري از برخاسته) مجروح 205كشته و  68( لفات زنانمورد ت 273يوناما 

نيم  از مجموع تقريباً  ،واقعدر  .30دهد نشان مي 2014سال  ه با شش ماه نخستدر مقايس را درصد افزايش 5
طوري بوده رويداد ها اين  اكثر. ه استوقوع پيوسته هاي زميني ب درگيري در نتيجه )درصد 49( تلفات زنان

منحرف  هدفاز كه  -  31هاون مرميويژه به  - جنگ افزاراز اثر يا ه گير مانددر ساحه تبادله آتش  كه زنان
  .است بر منازل شان اصابت نمودهو 

تعداد كه  مي باشد 2015 سال ر شش ماه نخستعمده تلفات زنان د مالت پيچيده و انتحاري دومين عاملح
در مقايسه ميزان تلفات زنان ناشي از اينگونه تاكتيك كه  رسد مي) مجروح 97كشته و  19(مورد  116 بهآن 

ه باري كه در مناطق مسكوني حمالت انتح .32استافزايش داشته  برسه برا 2014با شش ماه نخست سال 
 مي طالبان 19 مثالً، به تاريخ. داشته استاده هاي شان زنان و خانو پيوندند تاثيرات ناگواري باالي وقوع مي

كه در اثر آن سه زن كه همه شان سارنوال  دست به حمله انتحاري زدند در وزارت عدليه در شهر كابل
 ملكي مايه كشته و زخمي شدن هر فردبا آنكه . احت برداشتندبه قتل رسيدند و چهار زن ديگر جر ،بودند

در . هستند ناگوارترنسبت به مردم عادي  عدلي و قضائي زن كارمندان تلفات پيامداما ، است تاسف اي
وي خوبي براي ميتواند الگ - و قضائي اندك است در سكتور عدلي كه تعداد شان -قيقت، سارنواالن زن ح

 . تامين حقوق زنان و دختران سهم فعال داشته باشندو در  بوده دختران و زنان

                                                             
  .ناشي از درگيري هاي زميني را به ثبت رسانيد) مجروح 196كشته و  65(مورد تلفات زنان  261، دفتر يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از  30

برخواسته از درگيري هاي زميني در ) مجروح 139كشته و  42( -مورد تلفات زنان  181 - درصد  66، 2015جون  30جنوري الي  1از   31
  .نتيجه شليك هاون، راكت و نارنجك به وقوع پيوست

  .ناشي از حمالت انتحاري و پيچيده را به ثبت رسانيد) مجروح 16كشته و  13(مورد تلفات زنان  29، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   32
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را حقوق بخش در وي را كمك كرد تا آموزش مسلكي  مپدر. كرد قانون خواهرم زندگي خود را وقف"
ديدات هسارنوال كار كرد و طي اين مدت ت سال به حيث 20به مدت او . تمركز نمايدو بر كارش تمام كند 

 گاهي، هيچبودمعتقد به عدالت داشت و  و حمالت زيادي را متحمل شد، اما چون كار خود را دوست
  . كرد ده ما را كمك ميو او تمامي خانوادوست داشت پسرم خواهرم را مثل مادر خود  .دلسرد نشد

نش به من مكارا، يكي از هكه موتر حامل كارمندان لوي سارنوالي مورد حمله قرار گرفت در همان روز
من چند بار  .استمطمين شوم كه سالمت به تماس شوم و  ]خواهرم[ با او زنگ زد و از من خواست تا

داده كه اكثريت قربانيان در همانجا انتقال  زمانيكه به شفاخانه. دادبه او زنگ زدم، اما تليفون را جواب ن
را به بخش عاجل شفاخانه مشخص يك  .او ديگر زنده نيست به من گفتند كه همكارانشبودند، رفتم 

  "33.سال عمر داشت 47خواهرم . ديدم برد و من در آنجا جسدش را

 2015مي  10مورخ  كارمندان لوي سارنوالي ن از قربانيان حمله انتحاري بر موتر حاملدر يك تابر -- 
ليت اين حمله را وطالبان مسئ. تن ديگر جراحت برداشتند 10 كشته شدند وفرد ملكي  5 كه در نتيجه آن
  .34به عهده گرفتند

را در  درصد كاهش 10كه شد ) مجروح 47كشته و  54(زن  101مواد منفجره تعبيه شده باعث تلفات 
د درص 21در مقايسه با است كه اين كاهش  شايان ذكر .35نشان ميدهد 2014مقايسه با شش ماه نخست سال 

ثبت كرده، بسيار اندك يوناما كه  تعبيه شدهمنفجره  مواد از برخاستهمجموع تلفات افراد ملكي در  كاهش
 ).مراجعه شود "تعبيه شدهمنفجره مواد " به بخش(مي باشد 

مفنجره با مواد  ي مارجه واليت هلمنددر ولسوال نوادهسه خا حامل تراكتورجون،  20به تاريخ ، به طور مثال
ن، سه طفل، و دو مرد را به قتل ز 11به شمول فرد ملكي،  16انفجار اين . برخورد كرد يفشار نوع تعبيه شده

پس از  قربانيان/اين خانواده ها. مجروح ساخت را رسانيد و هفت تن ديگر به شمول چهار طفل و سه مرد
و نيرو هاي امنيتي ملي افغان از قريه شان فرار كرده بودند و  عناصر ضد دولتدرگيري هاي زميني ميان 

  .رويداد مواجه شدند حين برگشت به قريه خود با اين

 26و نيروهاي طرفدار دولت مسئول  )درصد 61(تلفات زنان  بيش از نيم مجموع مسئول عناصر ضد دولت
در نتيجه درصد  11 :متباقي فيصدي تلفات زنان طور ذيل مي باشد .مجموع تلفات زنان خوانده شدند درصد

 يونامابه وقوع پيوست كه ه و زخمي كشت عناصر ضد دولتدولت و  ميان نيروهاي طرفدارشليك مرمي 
از  پرتاب موشك ازدرصد ناشي  1 ؛نسبت دهد هاطرفين درگيري  از هيچ يكبه  مسئوليت آن رانتوانست 

                                                             
  .شهر كابل 2015مي  19مصاحبه يوناما با برادر يك قرباني حمله انتحاري،   33
در صفحه ذيل قابل دسترس  2015جوالي  15ر به تاريخ مراجعه شود كه آخرين با 2015مي  10به گزارش عمليات هاي طالبان در   34

 .http://justpaste.it/l1tg:بود
  .برخاسته از مواد انفجاري تعبيه شده را به ثبت رسانيد) مجروح 65كشته و  47( زنانمورد تلفات  112، يوناما 2014جون  30جنوري و  1بين   35
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منفجره بقاياي مواد اكثر آن را كه  عامل آن مشخص نيستدرصد ناشي از رويداد هاي كه  1 ؛مرزسوي  آن
  .تشكيل مي دهدجنگ دوران از 

كه بيشتر يافته درصد افزايش  71 ،نسبت داده شد اي طرفدار دولتروهني بهكه  201536سال در تلفات زنان 
نيروهاي امنيتي افغان و ميان يك درگيري زميني در مثالً، . ن در مناطق مسكوني بوده استاهاوشليك از اثر 

به يك  غانهاي اردوي ملي افنيروهاوان مارچ در ولسوالي چرخ واليت لوگر،  25 در عناصر ضد دولت
در نتيجه آن هشت فرد ملكي، به شمول سه زن، دو دختر و سه پسر جراحت كه نمود  منزل مسكوني اصابت

  .برداشتند

نياز مبرم است تا  كهتاكيد مي ورزد هاي مسلحانه  از درگيري برخاستهتلفات زنان  به افزايش رقم رو
هاي غير از سالح  استفادهبه شمول احتياطي  تدابيرهر نوع  عناصر ضد دولتتي ملي افغان و ينيروهاي امن

مزدحم مواد منفجره در مناطق منجمله انفجار  تاكتيك ها و ساير] در ساحه ديد نباشدكه هدف [مستقيم 
  .را به منظور جلوگيري از تلفات افراد ملكي روي دست بگيردملكي 

شوهران شان زناني كه آنعده  دارد ن ميجنگ باالي زنان، يوناما اذعاز افزون روو مستقيم  اتتاثيرعالوه بر 
ه و يگانه نان آور خانواده خود هستند، از تاثيرات منفي و دراز مدت كشته و يا زخمي شداز اثر درگيري ها 

 .37قرار مي گيرندها  رفتاري بدو خشونت ها مختلف  اشكالدر معرض برند و  رنج مي و اقتصادي ياجتماع
زنان و اساسي هاي  رفع نيازمنديبه منظور خواهد تا  مي دولتذيربط اد تمامي نه يوناما يك بار ديگر از

  .اتخاذ نمايندتدابير عاجل ، بيوه و يتيم شده اندجنگ ناشي از اثر خشونت هاي در  كه اطفال

  هاي مسلحانه اطفال و درگيري
ن بودم و با يرومن ب. ه بودنديك قريه ديگر اشتراك كرد خانواده ما در محفل عروسي پسر كاكايم در"

در نزديكي آنها يكي از . ودمن در آن ساحه اصابت ناسه هاو ناگهان كه كرديم ده طفل ديگر بازي مي
 زمانيكه چشمانم. دانم كه پس از آن چي اتفاق افتاد نمي .نيرومند بودخيلي سنگين و  كهشد ما منفجر 

  38.در شفاخانه غزني يافتم ديگر بچه ها، خود را با را  باز كردم

روهاي اردوي ملي در نيتوسط  ناهاو يكشليك از اثر  2015جون  5كه به تاريخ  هپسر هشت سال - -
ن هشت پسر اهاواصابت اين . در واليت غزني زخم برداشت شورشياننظامي عليه ت يك عمليا جريان

  .ساختبه شمول نه پسر را زخمي ديگر را كشت و ده فرد ملكي 

                                                             
از اول . بودند) مجروح 56كشته و  30(مورد تلفات زنان  86دولت مسئول  ، نيروهاي طرفدار2014جون  30بين اول جنوري الي   36

   .شدند) مجروح 116كشته و  30(مورد تلفات زنان  147، آنها باعث 2015جون  30جنوري الي 
  .يوناما در مورد محفاظت افراد ملكي در درگيري هاي مسلحانه مراجعه شود 2014گزارش ساالنه سال  16-14به صفحات   37
  .2015جون  8مصاحبه يوناما با قرباني، شهر كابل،   38
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  ساختن كشتن و معلول
 1از . اطفال وارد نمودباالي را  يان هاي بي شمارزي 2015ش ماه نخست سال ش مسلحانه طيدرگيري هاي 

ناشي از خشونت هاي ) مجروح 950كشته و  320( 1270جون، يوناما كشته و زخمي شدن  30الي جنوري 
نشان  2014را در مقايسه با شش ماه نخست درصد افزايش  13اين تعداد  كه ثبت نمودرا جنگ از  برخاسته

  .دهد آن را اطفال تشكيل ميمورد  يك ،جنگناشي از ات افراد ملكي لفدر هر چهار مورد ت .39دهد مي

  
 ، تلفات اطفال ناشي ازكاهش رونما گرديده هاي زميني از درگيري برخاستهدر تلفات افراد ملكي هر چند 

كشته و  136(ات اطفال تلفمورد  637و يوناما  40را نشان مي دهددرصد افزايش  17ي زميني ها گيريدر
 يو نيمبوده عامل تلفات اطفال رگترين زبي هاي زمين بنابر اين، درگيري .ثبت نموده استرا ) مجروح 501

  .دهد را تشكيل مي) درصد 50(تلفات اطفال  از مجموع

 ناشي از انفجار) مجروح 168كشته و  83(فات اطفال مورد تل 251 ،2015يوناما در شش ماه نخست سال 
 نشان مي 2014سال  در مقايسه با شش ماهدرصد كاهش را  11كه  تعبيه شده به ثبت رسانيدمنفجره مواد 

                                                             
  .را ثبت كرد) مجروح 800كشته و  323(مورد تلفات اطفال  1123، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   39
ا به ثبت برخواسته از درگيري هاي زميني ر) مجروح 422كشته و  123(مورد تلفات اطفال  545، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   40

  . رسانيد
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درصد  20شده چنانچه تلفات اطفال خوانده  عامل بزرگتعبيه شده دومين منفجره واد م وجود آن،با  .41دهد
  .دهد تشكيل ميرا  2015ماه نخست سال  طي شش اطفالتلفات مجموع از 

. استساخته اطفال وارد به را  يشديد هاي زياننيز نگ هاي قبلي و فعلي مواد منفجره از دوران جبقاياي 
 نا شده، منفجرخطرات مواد رابطه به نداشتن معلومات در را بنابر مواد منفجره خطرات جدي  بقاياي

كه اطفال  نمودي را ثبت مواردهمچنان يوناما  .متوجه اطفال مي سازدو تنگدستي  كنجكاوي فطري و فقر
اي كه پيامد هجمع آوري مي كنند را ) به منظور فروش(تصادفاً مواد منفجره ناشده و كهنه پاره هاي آهن 

  . در قبال داردناگواري را 

 گرديد) مجروح 134كشته و  39(ملكي افراد لفات مورد ت 173بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ باعث 
، 2015در شش ماه نخست  .42دهد نشان مي 2014سال  شش ماه نخستبا در مقايسه  درصد افزايش را 7كه 

را مجروح يك طفل را كشته و پنج تن ديگر هر هفته بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ به طور اوسط 
هاي  تلفات اطفال پس از درگيري بزرگ د منفجره از دوران جنگ سومين عاملبقاياي موا. نموده است

  . مجموع تلفات اطفال را تشكيل مي دهددرصد  14 رود كه تعبيه شده به شمار مي رهزميني و مواد منفج

از دو  تربيشاز اثر حمالت انتحاري و پيچيده كشته و معلول شدند  2015تعداد اطفال كه در شش ماه نخست 
اطفال مورد تلفات  96يوناما . شده بودند كشته و معلول 2014در شش ماه نخست سال است كه  اطفال برابر

را نسبت به درصد افزايش  14كه  هبه ثبت رسانيد مالتاينگونه ح را در نتيجه)  مجروح 78كشته و  18(
  .43دهد نشان مي 2014سال  شش ماه نخست

نيز  را ت هاي هوائياو عملي آدم ربائي ها، قتل هاي هدفمند از برخاستهاطفال در تلفات  يوناما افزايش نسبي
  . به ثبت رسانيده است

  اياي مواد منجفره از دوران جنگبق
بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ انفجار  جداگانه مورد حادثه 95، 2015ماه نخست سال يوناما در شش 

 1اين رقم  كه ده، ثبت نمودهگردي) مجروح 161كشته و  47(ملكي مورد تلفات افراد  208كه منجر به را 

                                                             
برخواسته از مواد منفجره تعبيه شده را ) مجروح 191كشته و  91(مورد تلفات اطفال  282، يوناما 2014جون سال  30جنوري الي  1از   41

  .   به ثبت رسانيد
مواد منجره از دوران  برخواسته از بقاياي) مجروح 108كشته و  53(مورد تلفات اطفال  161، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از  42

   . جنگ را به ثبت رسانيد
برخواسته از حمالت انتحاري و پيچيده را به ) مجروح 26كشته و  14(مورد تلفات اطفال  40، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   43

  .ثبت رسانيد
  ).AXO(واد انفجاري به جا مانده و م) UXO(عبارتند از مواد منفلق نا شده ) ERW(بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ   44
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مورد تلفات  208از جمله  .46دهد نشان مي 2014سال  در مقايسه با شش ماه نخسترا  45درصد كاهش
 آنها را اطفال تشكيل مي )درصد 83( 173دوران جنگ،  از بقاياي مواد منفجرهانفجار  از برخاستهملكي 

نسبت به هر  ان جنگبقاياي مواد منفجره از دور ،هاي زميني و مواد منفجره تعبيه شده پس از درگيري .دهد
هاي  اطفال و درگيري" براي جزئيات بيشتر، به بخش هاي قبلي(شده است  اطفالات فلباعث تديگر رويداد 
  ).مراجعه شود "مسلحانه

  
بقاياي  ناگوار اتناما نگراني خود را از تاثيرجنگ، يوناشي از ظت افراد ملكي از زيان هاي فحارابطه به مدر 

دهد  نشان ميحوادث ثبت شده از  ييباً نيمتقر. كردباالي اطفال ابراز مشخصاً ه از دوران جنگ مواد منفجر
  . با آن بازي مي كنندفجره از دوران جنگ بقاياي مواد منقبل از انفجار  اطفال كه

وجود دارند  يمحالت بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ بيشتر در از برخاستهخطر از بين رفتن و معلول شدن 
هم و  47دننا شده توليد مينماي كه مواد منفلقشده استفاده  ييها درگيري صورت گرفته و از سالحكه در آنجا 

 .يدان هاي جنگ نگرديده اندشده از ممنفجر نامواد  يطرف هاي درگير موفق به پاكسازي و يا نشانچنان 
  . كشته يا مجروح شدندو كار روي مزرعه  ، چوپانيآهن كهنه جمع آوريحين اطفال و نوجوانان 

                                                             
شاهد كاهش در تلفات افراد ملكي بود كه در نتيجه پاكسازي بقاياي مواد  )MACCA(  يوناما و مركز همآهنگي ماين پاكي افغانستان  45

هنگي ماين پاكي آمار مركز هما. منفجره از دوران جنگ از محالت تمرين نظامي نيروهاي ائتالف و نيروهاي امنيتي افغان به وجود آمد
و  2014مورد در سال  19، 2013مورد تلفات افراد ملكي در سال  50افغانستان سير نزولي را در اين راستا نشان مي دهد چنانچه اين مركز 

  .به ثبت رسانيده است 2015مورد را طي شش ماه نخست سال  2فقط 
  .را ثبت نمود) مجروح 140كشته و  71(ملكي مورد تلفات افراد  211، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   46
سالح هاي كه مواد منفجر نا شده توليد مي نمايد عبارتند از هاوان، راكت، نارنجك، جنگ افزار پرتاب شده از هوا، و ساير مواد كه   47

  .  همواره در سراسر افغانستان مورد استفاده قرار مي گيرند
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 منفجره از دوران جنگ ملكي ناشي از بقاياي موادافراد در تلفات  2015سال  در شش ماه نخست باوجوديكه
دوران جنگ در مقايسه با شش  از بقاياي مواد منفجره از برخاستهتلفات اطفال  آنهمبه وجود آمده، با كاهش 

در  اپريل دو پسر 24ه تاريخ ببه عنوان مثال، . افزايش پيدا كرده استهفت درصد  2014سال  ماه نخست
نجفره از دوران بقاياي مواد مبودند چوپاني يكه مصروف در حالسلطان واليت سمنگان  حضرت ولسوالي

را از دست  هاي خود هر دو پسر جان يجهو در نتمذكور منفجر مواد . ندآتش زدرا يافتند و سپس  جنگ
ندهار لي كوت واليت كهي از اطفال در ولسوالي شاه وگرو جنوري 7يخ رديگر، به تا در يك حادثه. دادند
 .زخم برداشتند ساله 17الي  6ه پسر دمنفجر شد و از اثر آن مواد متذكره  .پيدا نمودندنا شده را منفجر مواد 

  تلفات افراد ملكي ناشي از بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ هاي زميني و افزايش درگيري
 ظت افراد ملكي در درگيريفحادر مورد مما يونا 2014و  2013گزارش هاي وسط سال و ساالنه سال هاي 

ملكي ناشي از بقاياي افراد رفتن تلفات بلند هاي زميني و متقابل ميان افزايش درگيري رابطه انه هاي مسلح
ملي افغان صورت  ينيروهاي امينت با هاي كهطي گفتگو . برجسته مي سازدفجره از دوران جنگ را مواد من

در آنجا  كه ي راحالتمدست نيافتند كه به اساس آن پروتوكول يا زالعمل طربه هيچ  گرفت، اين مقامات
از يا باقي مانده باشد  عمليات هاي نيروهاي امنيتي ملي افغان مواد منفجره از دوران جنگ در نتيجهاحتماالً 

  .48ثبت و نشاني كنندرا دارا باشد،  مواد منفجر نا شده كار گرفته شده باشد كه سالح

از بقاياي مواد منفجره از دوران جنگ، يوناما از دولت  برخاستهوگيري از تلفات ملكي به منظور جل
بقاياي مواد منفجره  طرح نمايد تا نيروهاي امنيتي را افغانستان ميخواهد تا پاليسي ها و طرزالعمل هاي مناسب

  .نبرد را پاكسازي و نشاني نمايند ياز ميدان ها

  از دوران جنگ بقاياي مواد منجفره متعارف پيرامونكنوانسيون سالح هاي  V پروتوكول
، يوناما اطفال مي گرددبه ويژه  ملكيافراد هنوز هم باعث تلفات  مواد منفجر ناشده با در نظر داشت اينكه

مواد در مورد  1980كنوانسيون  Vپروتوكول  تا عضويتمي خواهد غانستان دولت افاز يك بار ديگر 
واد منفجره بقاياي م از برخاسته بشري ناگواراين پروتوكول پيامد هاي   .49پذيردرا ب منفجره از دوران جنگ

تدابير را رات و خطرات بقاياي مواد منجفره از جنگ ياثتكاهش وقوع،  از دوران جنگ را شناسائي و جهت
  .در نظر مي گيرد

ا ازبين بردن بقاياي يخنثي ، كشور هاي عضو ملزم به پاكسازي، نشاني، پروتوكول با پذيريش عضويت اين
از ناحيه بقاياي  و افراد ملكي را كه تحت كنترول شان مي گردند دوران جنگ در محالت مواد منفجره از

                                                             
  .2015جون  4مي و  12، ديدار با مقامات وزارت دفاع در كابل  48
كه اين سند  2003نومبر  28، )سالح هاي متعارف 1980كنوانسيون  5پروتوكول ( پروتوكول بقاياي مواد منجفره از دوران جنگ  49

  :در صفحه انترنتي ذيل قابل دسترس بود 2015جوالي  18آخرين بار به تاريخ 
http://www.onug.ch/80256EE600585943/(httpPages)/C7DDB8CCD5DD3BB7C12571D8004247FA    
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 V لتوكوپرو عضودولت هاي . نمايد ميمحفاظت  ،هستند با تهديدات مواجه مواد منفجره از دوران جنگ
و آن را ثبت  دناز دوران جنگ معلومات بدست آوره ملزم اند تا در ارتباط با استفاده از بقاياي مواد منفجر

  .همكاري نمايندآن يا ازبين بردن خنثي سازي و با ساير دولت ها و سازمان ها در امر پاكسازي، نمايند 

  كند تهديد مي را 50ليووپ مرضاز اطفال افغان  آيندهناشي از درگيري مصئونيت هاي  خشونت
ثبت  رامورد  16نظارت و گزارش دهي امور وري ملل متحد در ، گروه كاري كش2015در نيمه اول سال 

عناصر ضد در هفت مورد  .ندرار گرفتپوليو مورد هدف ق اسيونواكسينكمپاين كارمندان كه طي آن كرد 
در . نترول شان جلوگيري نمودندتحت ك ليو به ساحاتوپ  واكسيناسيون رفتن كارمندان كمپايناز  دولت

در . به قتل رساندند يا مجروح ساختندآنها را ه ليو حمله نمودوبر كارمندان پ ولتعناصر ضد دچهار مورد، 
  . مي گردد تهديدات و ارعاب شامل و دو مورد ديگرشدند ليو اختطاف وپ كارمندان سه مورد،

جايگاه در حيث كثرت رويداد مناطق جنوبي از در حالي كه  ادهشرقي اتفاق افتحوزه در رويداد ها اكثر اين 
از  .بود ليووكمپاين هاي پعليه  شاهد يك سلسله رويداد هانيز مناطق جنوب شرقي و غربي . وم قرار داردد

نتوانست عامل دو حادثه دفتر يوناما  .مرتكب شدند 51عناصر ضد دولتآن را مورد  13رويداد  16جمله 
  .داده شدبت نساردوي ملي افغان  بهمورد آن مسئوليت يك در حالي كه  ديگر را تثبيت نمايد

صادر با هشدار اعالميه هاي را توام ليو واسيون پدر حمايت از كمپاين هاي واكسينطالبان در گذشته هر چند 
در واليات كه  عناصر ضد دولتساير و  بعضي فرماندهان طالبمشاهده نمود كه يوناما اما  ،52كردند مي
عناصر ضد حوزه جنوب، در . شدندليو وواكسين پي برنامه هانع مافعاليت دارند،  )مناطق شرقي(نگرهار و ن

از جنوري  - هشت ماه  برايدو بار در واليت هلمند متوقف ساختند؛ بار اول ليو را وسين پكمپاين واك دولت
مايه . منع قرار دادند -  2015جنوري  الي 2014از دسامبر  - و بار ديگر براي دو ماه -  2014 آگست الي

در بخش  2015در واليت كندهار كه در مي  ليووپ واكسينبرنامه منوعيت فعلي كه م استنگراني يوناما 
                                                             

اكثراً، در . عبارت از يك مرض به شدت ساري و ويروسي است كه سيستم عصبي را مورد حمله قرار ميدهد) poliomyelitis(پوليو   50
طفل متضرر يك طفل با مرض فلج مبتال مي شود و در برخي موارد منجر به مرگ  200عاليم ديده نمي شود، اما تنها از جمله  قربانيان آن

معافيت به موقع با واكسين دهاني . هركس ميتواند مبتال با اين مرض گردد، اما اطفال زير سن پنج بيشتر از همه آسيب پذير اند. مي گردد
 19يونسف، ريشه كن سازي پليو در صفحه انترنتي ذيل آخرين بار به تاريخ  ".اي جلوگيري از اين مرض مي باشدپليو موثرترين راه بر

 http://www.unicef.org/immunization/polio:قابل دسترس بود 2015جوالي 
نيست، و دو مورد ديگر  هفت رويداد گرديدند، چهار مورد را مخالفين ضد دولت انجام دادند كه گروه آن مشخص سببطالبان   51

  .توسط گروه هاي كه بنابر ادعاي خود شان افراد وابسته به گروه داعش هستند
يوناما در ارتباط با حفاظت افراد ملكي در درگيري هاي مسلحانه  2013گزارش ساالنه سال  268و پاورقي شماره  64تا  63به صفحات   52

اعالميه را به نشر سپردند و اعالن نمودند كه تنها در صورتي از كمپاين هاي واكسين طالبان يك  2013مي  13به تاريخ ": مراجعه شود
اعالميه امارت ": اعالميه طالبان ".ليو حمايت مينماييم كه رهبري آن بدوش كارمندان افغان باشد و مخالف ارزش هاي اسالمي نباشدوپ

جنوري  13صفحه انترنتي ذيل قابل دسترس مي باشد و آخرين بار در كه در  2013مي  13 "ليو،واسالمي افغانستان در مورد واكسين پ
  :قابل دسترس بود 2014

http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/31412-education-of-the-islamic-emirate-of-afghanistan-regarding-the-polio-
vaccination.  
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اين گزارش الي تهيه  ،در سراسر واليت گسترش يافت 2015و در جون بود  ههاي از واليت وضع گرديد
اين  عناصر ضد دولت. باقي ماندليو در افغانستان وعمده ويروس پ ماند و اين واليت منبع برجا پاهمچنان 

در جريان كمپاين . نداردليو وپبه برنامه ند و هيچ ربطي وضع نمودداليل سياسي بنا بر وعيت ها را ممن
عناصر ضد هاي سياسي از سوي  وضع محدوديتبه دليل تنها نيمي از اطفال  جونماه ليو در وواكسين پ

  .شدندواكسين  در مناطق جنوبي دولت

 تا نمايندتشويق را  عناصر ضد دولت توانستندوستانه بشردو سازمان هاي  در برخي موارد، بزرگان محل
باعث تاخير  گفتگو هاعليرغم آن، چنين . دهند هاجاز شان كمپاين هاي واكسين را در ساحات تحت كنترول

   .شدملكي تمام افراد ليو به وكارگران پمانع دسترسي و شده رنامه ها ب

عناصر ضد كه تصاميم و اقدامات كند  اكيد ميت نظارت و گزارشامور گروه كاري كشوري ملل متحد در 
جا ه ب برنامه هاي واكسيناز خود روي ناگوار د هاي مپيآ مبني بر وضع ممنوعيت ها ،، به ويژه طالباندولت

 طفل افغان در نتيجه 491832حد اقل  2015ف، تا پايان جون يسيارزيابي هاي يون طبق. گذاشته است
و در كل نا  از سوي عناصر ضد دولت وضع گرديدهر برابر واكسين حمالت مستقيم، ممنوعيت هاي كه د

   .53ليو باز مانده اندواز واكسين پ ،در كشور وجود دارد ي كهها امني

  :ليووپو كمپاين هاي  كارمندانحمالت عليه از مثال چند 

 ليووپ وقف و واكسيناتورتمجون، طالبان يك موتر را در ولسوالي پل علم واليت لوگر  15به تاريخ  •
 .قتل رساندند به روانه دفتر بود را كه

كندهار واليت وايي در ولسوالي پنج ليوويك واكسيناتور پ منزلباالي  اپريل، طالبان 16به تاريخ  •
 قرار دادهموردحمله  ،به ترك كارش نموده بودند كه قبالً تهديدرا واكسيناتور  آنها. حمله نمودند

 .را مجروح ساختندوي و 

كلينيك در ولسوالي چغچران واليت غور  ليو در مسير راهش بهوپ اپريل، يك كارمند 23به تاريخ  •
به سر مي برد؛ موصوف ساحه تحت كنترول طالبان در بازداشت  اپريل در 28و الي شد ختطاف ا

 .وساطت بزرگان قومي رها گرديدپس از 

 كه از يك منزلقتل رساندند به  هنگامي ليو راوفغان يك كارمند پمارچ، اردوي ملي ا 15به تاريخ  •
بود و اردوي ملي واكسين نموده  را آن خانه اطفالمذكور  كارمند .ميشدبيرون  در شهر غزني

اردوي ملي افغان در  يك از اعضاي هيچ. اشتباه گرفت عناصر ضد دولترا با  كسيناتور مذكوروا
 .ندقرار نگرفتپيگرد يداد مورد اين رو رابطه با

ليو را به وكمپاين هاي واكسين پ و تالش ها مبني بر توقف جبري ليووپ كارمندانعليه  حمالت دفتر يوناما
متعهد  كارمندانتعهد اخالقي و جسمي تنها  اين ممنوعيت ها و حمالت نه. كند شدت محكوم مي

                                                             
  .2015سف افغانستان و يوناما، جوالي يتبادل ايميل و بحث ها ميان يون  53
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د رشكه براي زنده ماندن و  را سينواك به طفل دسترسي صد ها هزاربلكه اندازد را به خطر مي دوستانه بشر
  . است، نيز سلب مي كندمهم بسيار شان جسماني 

افراد كه در قلمرو دولت قرار  ن بايد اطمينان حاصل نمايد كه تماميكه دولت افغانستامي كند يوناما تاكيد 
  .شودنمي آن مانع جانب ثالث و  54داشتهبه خدمات صحي دسترسي  ،دندار

در آن ليو ومرض پبدينسو  2012از سال  ست كه است كه افغانستان از جمله سه كشور جهان ا شايان ذكر
شده در افغانستان و پاكستان ثبت فقط  ليووويروس پانتقال فعال  2015اكنون، در سال تا  .55مي باشد ايعش

  .56است

  )IDPs(گان داخلي بيجا شد: درگيري در نتيجهبيجا شدن افراد ملكي 
بنابر . تن تخمين شده است 945600بيشتر از نستان افراد بيجا شده در افغامجموع ، رقم 2015جوالي  16الي 

نزديك به  2015در شش ماه نخست سال رابطه به بيجا شدگان داخلي، گزارش گروه كاري افغانستان در 
 2014اين رقم در مقايسه با شش ماه نخست سال  .57هاي مسلحانه بيجا شده اند از اثر درگيريتن  103000
فرد ملكي از اثر جنگ ها  71800گذشته در جريان سال ن مي دهد چنانچه را نشادرصد افزايش  43ميالدي 

ميان هاي زميني  از درگيري عبارت ه سبب بيجا شدن افراد ملكي گرديده اندعوامل عمده ك .58بيجا شده بودند
) هاي مقطعي كوچك به شمول عمليات هاي وسيع و درگيري( عناصر ضد دولتنيروهاي طرفدار دولت و 

  . مي باشد ها ميان گروه هاي مسلح و درگيري عناصر ضد دولتملكي، ارعاب و تهديدات ساحات در 

و يا واليات مراكز يا  ها ئي به مراكز ولسواليروستامناطق افراد از و  بوده يمحل بيجا شدن افراد ملكي بيشتر
  .نمودندمهاجرت هم واليات همجوار كه در عين حوزه موقعيت دارد، 

نيروهاي امنيتي ملي حمالت متقابل از و  واليات كندز و بدخشان در عناصر ضد دولتپس از آغاز حمالت 
داخلي در شش ماه نخست سال  گانميزان بيجا شدشاهد باالترين  شرقي ، مناطق شمالدر اين واليات افغان

شمال در ولسوالي سنگين در  غان موسوم به عمليات ذوالفقار عمليات نيروهاي امنيتي ملي اف .بود 2015
                                                             

قابل  35االترين معيار صحي قابل تحصيل، فقره پيرامون حق ب 14كميته حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي، ديدگاه كلي شماره   54
  : قابل دسترس بود 2015جوالي  19دسترس در صفحه انترنتي ذيل كه آخرين بار در 

http://www.ohchr.org/en/hrbodies/cescr/pages/cescrindex.aspx  
  .كه از اين ناحيه متضرر گرديده اند ه كشور هاي ديگر اندنايجريا و پاكستان از جمل  55
  .2015تبادل ايميل ميان يونيسف افغانستان و يوناما، جوالي   56
گروه كاري در امور بيجا شدگان داخلي تحت رهبري مشترك كميشنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين و وزارت امور مهاجرين و   57
اين گروه كاري ميكانيزم اساسي را طرح نموده و از آن طريق بيجا شدگان داخلي را ثبت و به آنان . دت كننده گان افغانستان قرار داردعو

را تحت پوشش  2015جون  30جنوري الي  1آخرين ارقام كه حين تهيه اين گزارش در دسترس موجود بود، . مساعدت فراهم مي كنند
  .قرار مي داد

اين . را كه كميشنري عالي ملل متحد در امور مهاجرين كه رهبري گروه كاري در امور بيجا شدگان داخلي مي باشد، ارائه نمود ارقام  58
  .از طريق ايميل دريافت گرديد 2015جوالي  21معلومات به تاريخ 
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فعالين خيريه همچنان از ميزان . افراد ملكي در اين واليت گرديد شدن ند بيجاباعث ميزان بلد، واليت هلمن
  .59گزارش دادندندز، بدخشان و هلمند واليات كدر  در ساحات غير قابل دسترس شده گيبيجابلند 

 نيز در ،در حوزه شمال كشور ،فاريابكي در واليت از افراد مل تعداد قابل توجه، 2015در نيمه اول سال 
موارد بيجائي ناشي از درگيري هاي محلي و  .مسلح طرفدار دولت بيجا شدند فعاليت هاي گروه هاي نتيجه

به ويژه واليات كاپيسا، ميدان وردك، كابل، كنر،  ، شرق و جنوبمركزحوزه هاي حمالت هدفمند در 
  .60ثبت شده استنيز ننگرهار، هلمند و كندهار 

  مرزيهاي  درگيري
 ن به افغانستان را به ثبت نمودپاكستا پرتاب موشك از مرز، يوناما سه مورد 2015جون  30الي جنوري  1از 

در مقايسه  درصد كاهش 61شد كه اين رقم  )زخمي 9كشته و  6(ملكي مورد تلفات افراد  15منجر به كه 
  .61را نشان مي دهد 2014ال س با شش ماه نخست

و ننگرهار را ثبت  به واليات كنر، خوستاز آن سوي مرز حمالت از  برخاستهملكي  افراد دفتر يوناما تلفات
ولسوالي تيري زي واليت خوست  را درمرمي هاوان  15 يمارچ نظاميان پاكستان 26مثالً، به تاريخ . نمود

و زن و د(و منجر به كشته شدن سه فرد ملكي  نمود اصابتملكي مسكوني سه منزل  بهنمودند كه شليك 
  . و زخمي شدن هشت تن به شمول دو زن و سه طفل گرديد) يك دختر

تلفات افراد ملكي را در قبال نداشته و كه ثبت نمود  انگام واليت كنردر ولسوالي درا يوناما دو مورد ديگر 
  . مواشي و اموال ملكي گرديداز بين رفتن باعث 

  

  

  

  

                                                             
  .همان  59
  .همان  60
برخواسته از حمالت از مرز پاكستان به ) مجروح 35ه كشته و س(مورد تلفات افراد ملكي  38، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   61

  .داخل خاك افغانستان را ثبت نمود كه همه در واليت كنر به وقوع پيوسته بودند
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در  فراد ملكيا يرماندنگ :ميان طرف هاي درگير 62هاي زميني درگيري. 2
  تبادله آتشمنطقه 

  2015 سال اساسي در گرايشات: هاي زميني از درگيري تلفات افراد ملكي برخاسته
 1198كشته و  379( فرد ملكي 1577تلفات  باعث 2015طي شش ماه نخست سال  درگيري هاي زميني

نشان  را درصد كاهش 19قم مي باشد كه ر 2014سال  شش ماه نخستاز كمتر مورد  366 شد كه )زخمي
در جريان  عناصر ضد دولتنيروهاي طرفدار دولت و  نگران است كهاز اين ناحيه يوناما  .63دهد مي

  . شده اندافراد ملكي به يك پيمانه باعث تلفات  2015شش ماه نخست سال  هاي زميني طي درگيري

را  عناصر ضد دولتي هاي زميني مبناي درگير 2014شش ماه نخست سال در ه ك ورزد يوناما تاكيد مي
كاروان هاي كميسيون مستقل انتخابات، مراكز راي دهي، نامزدان انتخاباتي و حاميان شان هدف قرار دادن 

شد كه ) زخمي 306كشته و  74(ملكي مورد تلفات افراد  380تشكيل مي داد كه باعث در جريان انتخابات 
ليل كاهش تلفات افراد ملكي د. كشته و زخمي شدند 201465جون  14الي  64اپريل 5اين افراد از  اكثر

 و 2014انتخابات  به پايان يافتن ميشودرا  2015از درگيري هاي زميني در شش ماه نخست سال  برخاسته
روند  2014طي شش ماه نخست سال  عناصر ضد دولت. روند انتخاباتي نسبت داد گرفتننهدف قرار 

  . دادندر اتي را عمالً مورد هدف قراانتخاب

و نيروهاي طرفدار  عناصر ضد دولتاي زميني ميان ، درگيري هملكيافراد تلفات  در كاهشعلي الرغم 
فات تل درصد مجموع 32باعث  و ميشوندمحسوب تلفات افراد ملكي دولت هنوز هم به عنوان عامل عمده 

و نيروهاي طرفدار  صر ضد دولتعناميان ساحه تبادله آتش در  افراد ملكي اكثراً. افراد ملكي گرديده است
همانطوريكه قبالً ذكر . يمانندد گير مپيوند وقوع ميه ب ملكيمزدحم اطراف مناطق داخل يا در  كه دولت

  .دنده را زنان و اطفال تشكيل ميدرگيريهاي زميني  از برخاستهافراد ملكي از نيم تلفات  بيش گرديد،

طرفدار دولت، هاي زميني را به نيروهاي  از درگيري خاستهبرملكي افراد درصد تمامي تلفات  3766يوناما 
و نيروهاي  عناصر ضد دولتهاي زميني ميان  ا به درگيريدرصد ر 30و  عناصر ضد دولتدرصد را به  32

                                                             
درگيريهاي زميني عبارتند از عمليات هاي زميني متحرك حمالت ثابت تبادل آتش و درگيري هاي مسلحانه ميان طرف هاي درگير   62

ت و عمليات هاي اند كه در آن از سالح سبك، سنگين، و يا سالح كه دامنه پوشش آن وسيع است مانند هاون و دربرگيرنده حمال
  . راكت كار گرفته مي شود

از اثر درگيريهاي زميني را به ثبت ) مجروح 1407كشته و  536(مورد تلفات ملكي  1943، يوناما 2014جون 30جنوري و  1بين   63
  .رسانيد

  . يري براي انتخابات رياست جمهوري و شورا هاي واليتيروز راي گ  64
  .دور دوم انتخابات رياست جمهوري  65
نبه اي جبه منظور تثبيت انتساب تلفات ملكي ناشي درگيري هاي مسلحانه به يكي از طرف هاي مشخص، دفتر يوناما طرزالعمل نوع سه   66

در موارد كه امكان انتساب يك قضيه به خصوص در موارد آتش متقابل وجود . خود براي حادثات تلفات ملكي را مورد استفاده قرار داد
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طرفين هيچ يك از  به – آتش هتبادل از ناشي اكثراً –ملكي افراد تلفات كه  داد نسبت طرفدار دولت
  .از آن سوي مرز مي باشدمسلحانه حمالت ناشي از افراد ملكي  تلفاتاير س .بت داده نشدنسدرگيري 

  
قابل افزايش  2015، اين دفتر در شش ماه نخست سال 2014در سال  يوناماشات از سوي زارپس از ثبت گ

 و حمالت نيروهاي عمليات هاناشي از  ءهاي مسلحانه درگيري از برخاستهملكي افراد را در تلفات  يتوجه
 143(ملكي افراد  مورد تلفات 580، يوناما 2015جون  30جنوري الي  1از  .ار دولت به ثبت رسانيدطرفد

به وقوع هاي زميني  در جريان درگيرينسبت داد كه را به نيروهاي طرفدار دولت ) مجروح 437كشته و 
 اين افزايش .67دهد نشان مي 2014سال  صد افزايش را نسبت به شش ماه نخستدر 85اين رقم كه پيوست 

حمايت از روند براي  2015فغان در سال افزايش عمليات هاي زميني نيروهاي امنيتي ملي ا به را ميتوان
  .نسبت دادعناصر ضد دولت حمالت متقابل به تشكيل دولت و 

عناصر را به ) مجروح 375كشته و  137(ملكي افراد فات مورد تل 512، يوناما 2015جون  30الي جنوري  1از
درصد كاهش را  46اين رقم كه به وقوع پيوست زميني  عمليات و حمالتنسبت داد كه از اثر دولت ضد 

را  كر گرديد، دليل اين كاهشكه در فوق ذ طوري .68دهد نشان مي 2014سال  نسبت به شش ماه نخست
اكت و ن، راهاو از از سوي ديگر استفاده كمترنسبت داد ولي يان يافتن روند انتخابات اپعمدتاً مي توان به 

                                                                                                                                                                                      
نمي داشت، دفتر يوناما تلفات ملكي را هم به نيروهاي طرفدار دولت و هم به عناصر ضد آن در يك كتگوري جداگانه براي حادثات 

  .آتش متقابل نسبت ميداد
ناشي از درگيري هاي زميني را به ) مجروح 206كشته و  107(ات افراد ملكي مورد تلف 313، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   67

  .  نيروهاي طرفدار دولت نسبت داد
ناشي از درگيري هاي زميني را به ) مجروح 688كشته و  252(مورد تلفات افراد ملكي  940، يوناما 2014جون   30جنوري الي  1از   68

  .عناصر ضد دولت نسبت داد
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نيز در كاهش تلفات افراد ملكي ناشي از هاي زميني  در جريان درگيري عناصر ضد دولت نارنجك از سوي
  . درگيري هاي زميني نقش داشته است

  
  هاي زميني از درگيريناشي تلفات زنان و اطفال  افزايش

هاي  افراد ملكي در درگيري ظتفحادر مورد ميوناما  2014سال گزارش ساالنه گرايشات در پس از ثبت 
در شش ماه يوناما گرديد چنانچه زنان و اطفال درگيري هاي زميني به طور فزاينده باعث تلفات  ،مسلحانه

نسبت به نيمه نخست هر سال ديگر تعداد بيشتر تلفات زنان و كودكان ناشي از درگيري  2015نخست سال 
بوده كه  يجنگ افزار هاساير ن و اهاو شليك تر ناشي اززنان و اطفال بيش تلفات .كردثبت هاي زميني را 

  .نمودت بر منازل مسكوني اصاب در نتيجه تبادل آتش

 68 :زنان تلفاتمورد   273( باعث تلفات بيشتر زنان گرديده ديگر هاي زميني نسبت به هر تاكتيك درگيري
 درصد 49و داده نشان  201469سال  را نسبت به شش ماه نخست درصد افزايش 5كه ) مجروح 205كشته و 

  . دهد تشكيل ميرا  زنان مجموع تلفات

مورد تلفات  637(تلفات را به اطفال ميزان بيشترين هاي زميني نسبت به هر تاكتيك ديگر  درگيريهكذا، 
را نسبت به شش ماه نخست سال  درصد افزايش 17وارد نموده است كه ) جروحم 501كشته و  136 :اطفال
  .مي باشد 2015ماه نخست سال  در شش اطفال درصد مجموع تلفات 50د و دهنشان مي 201470

                                                             
ناشي از درگيري هاي زميني را به ثبت ) مجروح 196كشته و  65(مورد تلفات زنان  261، يوناما 2014جون  30الي  جنوري 1از   69

  .رسانيد
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الي  2009از سال : به اساس حوزه هاي زميني درگيري ازناشي تلفات افراد ملكي شرح 
2015  

كشته و  62(مورد  318با  حوزه جنوبدر  هاي زميني درگيري از برخاستهملكي افراد تلفات بيشترين ميزان 
شرقي  شمالحوزه و  )مجروح 247كشته و  64(مورد  311شرقي با كه پس از آن حوزه  بوده )مجروح 256

  .در رده هاي بعدي قرار دارند) مجروح 200و  كشته 71(مورد  271با 

از  برخاستهملكي افراد ناما بيشترين رقم تلفات ، يودر رابطه به شرح تلفات افراد ملكي به اساس واليات
ثبت نمود كه  )مجروح 162كشته و  52(مورد  214با  ي كندزشرق اليت شمالهاي زميني را در و درگيري

 150با غزني جنوب شرقي ، واليت )مجروح 120كشته و  30(مورد  150ننگرهار با پس از آن واليت شرقي 
در جايگاه ) مجروح 108كشته و  28(مورد  136هلمند با جنوبي و واليت ) مجروح 120كشته و  30( مورد

  . ر دارندبعدي قرا
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

در از حمالت طالبان  برخاستهمشخصاً ها در واليت كندز  در جريان درگيري افراد ملكي تلفات بلندميزان 
 .مي باشدهاي امنيتي ملي افغان نيروحمالت متقابل توسط و  2015اپريل 

                                                                                                                                                                                      
ناشي از درگيري هاي زميني را به ثبت ) مجروح 422كشته و  123(مورد تلفات اطفال  545، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   70

  .  رسانيد
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  2015 اپريل الي جون: طالبان در واليت كندزحمالت 
آن با هم پس از جون، طالبان و نيروهاي طرفدار دولت  30الي  20هم چنان از  مي و 13الي اپريل  24از 

مركز ( به منظور پيشروي به سوي شهر كندزحمله نظامي را طالب شديداً درگير شدند كه شورشيان 
نواحي يا در  ها در واليت كندز، يوناما درگيريحمالت در جريان اين . به راه انداختند) واليت كندز

كه هدف خود را (هاي غير مستقيم  سالحساير و هاوان استفاده از به شمول  حات مسكونيساداخل 
اردوي ملي افغان، توسط ي نيروهاي امنيتي افغان، حمالت هوائتوسط ) مشخص كرده نمي تواند

تاسيسات ملكي و ين ضد دولت، و تخريب فمواد منفجره تعبيه شده نوع فشاري از سوي مخال جاسازي
   .ثبت نمود هاي درگير طرف وي تماممكاتب از س

كه هدف خود را تعيين كرده نمي هاي بدون تفكيك سالح  جنگ در مناطق مسكوني و استفاده از
كي در پي داشته است؛ در اين ارتباط ناگوار را براي افراد مل درگير پيامد هايهاي طرف توسط  ،تواند

ها به ثبت  را در جريان اين درگيري) مجروح 140كشته و  36(ملكي افراد مورد تلفات  176يوناما 
خانه هاي ملكي  فرد 30000نزديك به تا شده سبب در واليت كندز  زيد بر آن، جنگم. رسانيده است

  . شان را ترك نمايند

 89كشته و  24 :مورد تلفات ملكي 113(ملكي افراد درصد تلفات  64 نيروهاي طرفدار دولت باعث
كشته  8 :ملكيافراد مورد تلفات  36(ملكي افراد درصد تلفات  21 اعثب عناصر ضد دولتو  )مجروح

 23شته و ك 4 :ملكيافراد مورد تلفات  27(درصد  15اين در حاليست كه يوناما  و گرديد )مجروح 28و 
  .را به تبادل آتش نسبت داد) مجروح

از شليك سالح  برخاستهداد شده،  ملكي كه به نيروهاي طرفدار دولت نسبتافراد تلفات مطلق اكثريت 
يوناما بار . ، راكت، و نارنجكمشخصاً هاوان 71كه هدف خود را مشخص كرده نمي تواند، است  ييها

ساحات مسكوني اجتناب  ه اينگونه سالح ها درخواهد تا از استفاد ديگر از تمامي طرف هاي درگير مي
 . نمايند

را در  كتب را در شهر كندز و يك باب مكتبل چهار مافغان طي اين مدت حد اقملي نيروهاي امنيتي 
در اما تخريب حد اقل دو باب مكتب را يون. ودنداشغال نمشان نظامي راي مقاصد ولسوالي امام صاحب ب

و حد شد روز  30الي  15وزش براي مآاطفال به مانع دسترسي اشغال مكاتب . نتيجه درگيري تاييد نمود
روها قرار تحت تصرف اين ني – اين گزارش تهيه زمان –اكنون  تامكاتب در شهر كندز  اين اقل يكي از

جنگ به  رات درازمدتنظامي از سوي طرف هاي درگير و تاثيمقاصد مكاتب براي استفاده از . ددار

                                                             
مانند هاوان، راكت و نارنجك عبارتند از اسلحه منفجره است كه بدون مشخص ساختن هدف خود و بدون ساحه سالح غير مستقيم   71

هاوان ها مستقيماً به يك هدف خاص اصابت نمي كند و ساحه تخريب آن وسيع مي باشد و . ديد به هدف به يك محل اصابت مينمايد
  . تلفات افراد ملكي بسيار زياد مي باشدزماني كه به يك ساحه مزدحم ملكي اصابت كند، احتمال 
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 خواهد تا يوناما از تمامي طرف هاي درگير مي. را از حق آموزش محروم مي سازداطفال  تاسيسات اين
  .ي استفاده ننمايندملكتاسيسات مكاتب، كلينيك ها، و ساير از  براي مقاصد نظامي شان

تعبيه شده نوع منفجره مواد  از برخاستهملكي افراد يوناما شاهد تلفات ، 2015جون  15الي جنوري  1از  
زميني، يوناما شش مورد تلفات هاي  جون، با آغاز درگيري 30الي  15از . است در شهر كندز بوده فشاري

عناصر  كه از سويرا تعبيه شده نوع فشاري منفجره از مواد ناشي ) و كشته و چهار مجروحد(ملكي افراد 
   .ثبت نمود شده بود، به منظور جلوگيري از گشت و گذار نيروهاي طرفدار دولت جاسازي ضد دولت

  هاي زميني از درگيري برخاستهملكي افراد تلفات : نيروهاي امنيتي ملي افغان
  ".72كه مادرش مرده است نگوييدبرايش  لطفاً"

در  2015اپريل  12ن اردوي ملي افغان به تاريخ ااصابت يك هاواز اثر ساله  10يك دختر اقارب  -- 
در نتيجه اين حادثه يك زن و يك  .يت پكتيا شديداً زخم برداشتمنزلش در ولسوالي احمد خيل وال

  . ه شدند و هشت طفل ديگر زخم برداشتندكشت طفل

هاي  در درگيريرا نيروهاي طرفدار دولت بيشترين تلفات افراد ملكي ، 2015سال  در شش ماه نخست
در  روهاي طرفدار دولتنيتوسط هاي زميني  از درگيري برخاستهملكي افراد تلفات . زميني وارد نمودند

را درصد افزايش  85مي رسد كه اين رقم  )مجروح 437كشته و  143(مورد  580به  2015شش ماه نخست 
  .73ن مي دهدنشا

درصد  37 ،وهاي امنيتي ملي افغاننيراز سوي  اغلبنيروهاي طرفدار دولت، توسط ملكي افرادي تلفات 
  .دهد هاي زميني را تشكيل مي از درگيري برخاستهملكي افراد تلفات  مجموع

ي افغان اردوي ملتوسط ) مجروح 261كشته و  91(ي ملكافراد مورد تلفات  352مايه نگراني است كه يوناما 
افرا ملكي ناشي از درگيري بيش از دو برابر تلفات را ثبت نمود كه اين رقم  هاي زميني درگيريناشي از 

 هار درصدنود و چ .74را به نمايش مي گذارد 2014سال نيمه نخست اردوي ملي افغان در هاي زميني توسط 
هاي غير  سالح از استفاده استهبرخهاي زميني  درگيرياردوي ملي افغان در توسط  ملكيافراد تلفات 

مورد تلفات  330، يوناما 2015در شش ماه نخست سال  .مي باشدن، راكت، و نارنجك اهاومستقيم چون 
را  اردوي ملي افغانهاي غير مستقيم توسط سالح شليك از ناشي  )مجروح 248كشته و  82( ملكيافراد 

                                                             
  .2015اپريل  12مصاحبه يوناما با خويشاوند يك قرباني در شفاخانه دولتي گرديز، شهر گرديز واليت پكتيا، 72 

 را به عمليات هاي زميني منتسب به نيروهاي) مجروح 203كشته و  107(مورد تلفات ملكي  310، يوناما 2014جون  30جنوري و  1بين  73
  .طرفدار دولت نسبت داد

  .را به  دست اردوي ملي افغان ثبت نمود) مجروح 105كشته و  49(مورد تلفات ملكي  154، يوناما 2014جون  30جنوري و  1بين   74
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يوناما پيشنهاد  .75دهد نشان مي 2014سال  اه نخستافزايش را در مقايسه با شش م درصد 139كه نمود ثبت 
ملكي در جريان افراد را به منظور جلوگيري از تلفات بيشتر نيروهاي طرفدار دولت تدابير كه كند  مي

و عمليات نظامي هنگي اينگونه تدابير شامل طرح تدابير موثر همآ. هاي زميني اتخاذ نمايند درگيري
  .ملكي در موقع درگيري با عناصر ضد دولت مي باشدافراد لفات خاطر جلوگيري از ته پاكسازي ب

  :مي باشد ب به گروه هاي مشخص طرفدار دولتوسهاي زميني من درگيريقسمي  طبقه بنديموارد ذيل 

مورد تلفات  352باعث كه ه اردوي ملي افغان نسبت داده شده بمشخصاً يك صد و پنج رويداد  •
 .گرديد )مجروح 261كشته و  91(ملكي افراد 

افراد مورد تلفات  48باعث  نسبت داده شد كهبه گروه هاي مسلح طرفدار دولت شانزده رويداد  •
 .گرديد) مجروح 41كشته و  7(ملكي 

 14كشته و  4(ملكي افراد مورد تلفات  18باعث شد كه ملي افغان نسبت داده  پوليسه ده رويداد ب •
 .گرديد) مجروح

 2(ملكي افراد مورد تلفات  8باعث كه ي افغان نسبت داده شد پوليس محلبه سه رويداد مشخصاً  •
 .گريديد) مجروح 6كشته و 

به شمول عمليات هاي  ساير رويداد ها و تلفات در جريان عمليات هاي مشترك نيروهاي امنيتي ملي افغان
  .به وقوع پيوسته است ي مسلح طرفدار دولتمشترك با گروه ها

عمليات  هاي زميني نيروهاي امنيتي ملي  ي برخاسته ازنمونه هاي از تلفات افراد ملك
  :افغان
باالي يك كاروان اردوي ملي در ولسوالي تگاب واليت  عناصر ضد دولتاپريل،  12به تاريخ  •

دوي ملي افغان از يك پايگاه خود كه در نزديكي ار ،در جريان درگيري. كاپيسا حمله ور شدند
و باعث اصابت كرد كه بر يك منزل مسكوني  نمودند شليكرا  مرمي توپ آن ساحه قرار داشت

 . شد) كودك نوزاد 3زخمي به شمول  10ل و طف 4زن و  3: كشته 7(فرد ملكي  17تلفات 

را در نزديكي ولسوالي باالمرغاب  پوسته هاي خود ي ازتعداد ارچ، اردوي ملي افغانم 23به تاريخ  •
با استفاده از فرصت پوسته   عناصر ضد دولت، حين اجراي اين امر. نمودندافراز واليت بادغيس 

وقوع ه در جريان درگيري كه بعداً ب. قرار دادندهاي قبلي اردوي ملي را اشغال و آنها را مورد حمله 
كشته  3(فرد ملكي  9شليك نمودند كه منجر به تلفات ن را افير هاو ، اردوي ملي افغان چندپيوست

 . گرديد) پسر 1زن و  3مجروح به شمول  6زن، و  1به شمول 

                                                             
را به فير هاون و راكت از سوي اردوي ) مجروح 98كشته و  40(مورد تلفات ملكي  138، يوناما 2014جون سال  30جنوري و  1بين   75

  .ملي افغان  ثبت نمود
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  هاي زميني درگيري از برخاستهتلفات افراد ملكي : ضد دولت عناصر
ديدم كه جنگجويان طالب از سر . بودمدر حركت  خانهبه سوي پيش از چاشت بود و من  8:45ساعت "

ه ها در خان ناهاو سپس، يكي از اين. دهند ن هدف قرار ميااي اردوي ملي را با هاوه پوسته كوه ها
به منزل او رفتيم و ديديم كه دو پس از چند دقيقه، من و اهالي قريه . در قريه اصابت نمود همسايه ما

اين انفجار باعث زخمي . كشته شده اند ساله بودند، 11ي هم ساله و ديگر 7طفل اين خانواده كه يكي 
طفال خانواده در خانه زماني اصابت نمود كه تمامي ا نااين هاو. نيز شد پسر ديگر 1دختر و  4شدن 
 تمامي خانواده ازبين مي اي شان نمي بودند،همسايه و خانمش بر سر زمين هشخص  اگر .بودند
  76".رفتند

ته پور واليت كنر به در ولسوالي واطالبان بر يك پوسته اردوي ملي افغان  ناشاهد حمله هاويك  -- 
طالبان با نشر اعالميه . ن ديگر گرديدكه باعث كشته شدن دو طفل و مجروحيت پنج تمارچ  20تاريخ 

  .77در صفحه انترنتي شان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند

به را ) مجروح 375كشته و  137(ملكي افراد مورد تلفات  512، يوناما 2015جون  30 اليجنوري  1از 
را در مقايسه  اهشدرصد ك 46كه  زميني نسبت داددرگيري هاي و  در جريان عمليات ها عناصر ضد دولت

اين ديد، علت كاهش ذكر گر طوريكه در بخش هاي قبل .78دهد نشان مي 2014سال  با شش ماه نخست
ابات روي دست انتخباالي روند  2014در سال  عناصر ضد دولتحمالتي بر مي گردد كه عدم تلفات به 

  .گرفتند

پوسته افراز گزمه يا  ر دولت را هنگامنيروهاي طرفدا عناصر ضد دولت، 2015سال طبق مشاهدات يوناما در 
 ته و زخمي شدن افراد ملكيباعث كشاغلباً  كه نداطق مسكوني مورد حمله قرار دادمن حوالياي تالشي در ه

تاسيسات باالي  عناصر ضد دولتآن حمالت طي كه  را به ثبت رسانيديوناما همچنان چندين مورد  .گرديد
در  عناصر ضد دولتهر چند . و زخمي شدن افراد ملكي گرديد اداري ملكي در ولسواليها باعث كشته

را ثبت  يناما موارددهند، يو اكثريت عمليات هاي نظامي و حمالت شان ادارات امنيتي را هدف قرار مي
هاي زميني افراد ملكي به شمول دفاتر و ادارات ملكي  درگيري طي عناصر ضد دولتكه در آن نمود 

  .79ي را هدف قرار دادنددولتي و ساير ادارات ملك

                                                             
  .2015جون  20مصاحبه يوناما، شهر جالل آباد، واليت ننگرهار،   76
  :قابل دسترس بود 2015مارچ  22به صفحه انترنتي ذيل مراجعه شود كه آخرين بار به تاريخ   77

http://shahamat-english.com/index.php/news/53517-enemy-posts-com-under-attack-2-injured-in-eastern-kunar  
 را به مخالفين ضد دولت در درگيري) مجروح 688كشته و  252(مورد تلفات افراد ملكي  940، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   78

  .هاي زميني نسبت داد
رويداد هاي حمالت . افراد ملكي مي باشدحمله باالي قتل هاي هدفمند افراد ملكي عبارت از : به بخش جرم جنگي قتل مراجعه شود  79

  .در برابر افراد ملكي طي درگيري هاي زميني در ارتباط با درگيري هاي زميني شامل اين بخش گرديده اند
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  :ضد دولت عناصرناشي از درگيري هاي زميني توسط تلفات افراد ملكي از نمونه هاي 
وني ولسوالي پشت اپريل، طالبان پوسته هاي تالشي نيروهاي امنيتي ملي افغان در ساحات مسك 4به تاريخ  •

فرد  4 در نتيجه اين حمالت،. را زير حمالت شديد هاوان، راكت و سالح سنگين گرفت راهرود واليت ف
اين حمله طالبان مسئوليت . شدندزخمي ديگر يك زن  و دختر 2دختر كشته و  1زن و  2ملكي به شمول 

 .80وپتر اردوي ملي افغان نسبت دادندرا به عهده گرفتند اما تلفات ملكي را به حمله هليك

افغان در مراكز اداري ولسوالي جون، طالبان باالي پوسته هاي نيروهاي امنيتي ملي  10به تاريخ  •
 چند. شليك كردندن را اهاو 100تا  80حصارك واليت ننگرهار حمله نمودند و بنابر گزارش ها 

يك شوهر و (فرد ملكي  2در نتيجه آن كه مسكوني مركز ولسوالي اصابت نمود مناطق ن در اهاو
در  اي نشر اعالميهبا بان طال. طفل زخم برداشتند 8تن ديگر به شمول  23و شدند كشته ) خانم

 .صفحه انترنتي شان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند

نسبت  امكان و نيروهاي طرفدار دولت كه عناصر ضد دولتهاي زميني ميان  درگيري
   81 وجود نداشت ينطرفاز يك هيچ به از آن مشخصاً  برخاستهات ملكي تلف مسئوليت دادن

به ندرت در شليك صداي  .شليك به گوشم رسيدف كه صداي يك در صنصبح بود و استاد فز "
 ،اسلحهشليك پس از شنيدن صداي . نبوديمو هرگز از نزديك شاهد اينگونه صدا شنيده مي شد مكتب 

يك مرمي به پايم اصابت كرد و . كشيدند شاگردان و برخي از استادان فرياد مي. دهليز دويديمسمت به 
كلكين به پايم اصابت  كنم مرمي از طرف فكر مي. اد ندارميه را ب يچيز پس از آن. من به زمين افتادم

از مكتب رخصت نشديم و پس از  ،با آنهم. اصابت كرديك دختر مرمي ديگر به  بعد از من. ه بودكرد
  82".چاشت همان روز شاگردان به صنف هاي شان برگشتند

كه در نتيجه  عناصر ضد دولتملي افغان و ميان پوليس  تيراندازي متعلم هجده ساله مكتب و قرباني -- 
عناصر ضد . اپريل زخم برداشتند 15وزجان به تاريخ شاگر مكتب در شهر شبرغان واليت جآن دو 

مواد سوخت را در نزديك مكتب مورد حمله قرار دادند و پوليس ملي اكماالتي يك كاروان  دولت
  .واكنش نشان داد حمله مذكورافغان نيز به 

                                                             
به بخش عمليات هاي هوائي نيروهاي . رويداد جداگانه تاييد نمود به عنوان يكرخاسته از عمليات هاي هوائي را يوناما تلفات ملكي ب  80

  .امنيتي ملي افغان مراجعه شود
تعداد از افراد ملكي كه از اثر درگيري هاي سنگين و شديد ميان مخالفين ضد دولت و نيروهاي  انتساب مسئوليت، به ويژه تلفات آن  81

در اين راستا، يوناما اقدامات ويژه را به منظور تحقيق در ارتباط با اينگونه . ر دولت ميپيوندند چالش هاي مشخص خود را داردطرفدا
رويداد ها روي دست ميگيرد و با يك تعداد زيادي شاهدان، قربانيان و ساير منابع بحث مينمايد تا تثبيت گردد كه چگونه تلفات اين 

زمانيكه امكان . ه در درگيري ها كشته و زخمي شده اند و تا حد ممكنه وضعيت ملكي اين قربانيان را تثبت نمايدتعداد افراد گيرماند
انتساب تلفات افراد ملكي در تبادل آتش وجود نداشته باشد، يوناما رويداد را هم به نيروهاي طرفدار دولت و مخالفين ضد دولت در يك 

  .نسبت ميدهد "روهاي طرفدار دولتني/ مخالفين ضد دولت"كتگوري بنام 
  .2015اپريل  21مصاحبه يوناما، شهر شبرغان، واليت جاوزجان،   82
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ملكي ميان حوالي ساحات در  ها ، يك تعداد افراد ملكي در نتيجه تيراندازي2015نخست سال در شش ماه 
 470، يوناما 2015جون  30الي جنوري  1از . شدندمتضرر و خساره مند  و نيروهاي امنيتي عناصر ضد دولت

و  صر ضد دولتعناهاي زميني ميان  از درگيري برخاسته) مجروح 377كشته و  93(ملكي افراد مورد تلفات 
به ثبت  ،هيچ يك از طرف ها وجود نداشتمسئوليت آن به نسبت دادن امكان نيروهاي طرفدار دولت را كه 

باشد كه  مي 201483شش ماه نخست در مقايسه با تلفات افراد ملكي درصد كاهش  28نمايانگر رقم اين . رسانيد
  . باشد ميهاي زميني  درگيري از برخاسته ملكيافراد در تلفات اين كاهش در همخواني با كاهش مجموعي 

و نيروهاي طرفدار  عناصر ضد دولتهاي زميني ميان  درگيرياز  برخاستهملكي افراد نمونه هاي از تلفات 
  :به يك گروه مشخص وجود نداشتآن دادن  دولت كه امكان نسبت

ه اردوي ملي افغان، مي، طالبان نيروهاي امنيتي ملي افغان، به شمول نيروهاي ويژ 11به تاريخ  •
ف پاكسازي كه مصرو را پوليس ملي افغان، نيروهاي امنيتي ملي، و گروه هاي مسلح طرفدار دولت

در  .، مورد حمله قرار دادبودندگروه هاي مخالف دولت ولسوالي آقچه واليت جوزجان از وجود 
 2به شمول  يگرفرد ملكي د 11يك طفل كشته و (كشته و زخمي  فرد ملكي 12 ،نتيجه اين حمله

استفاده نموده ن اسنگين به شمول هاوهاي  هر دو طرف از سالح؛ شدند) شد زخمي طفل 3زن و 
از اين  برخاستهملكي افراد مسئوليت تلفات  نشد تا به دليل شدت درگيري، منابع موفق. بودند

 .درگيري را به يكي از اين گروه ها نسبت دهد

پوسته هاي تالشي  بر ناسبك، آر پي جي و هاوهاي  سالحبا  عناصر ضد دولتمي،  24 به تاريخ •
ولسوالي خوگياني واليت غزني حمله ملكي در مزدحم ساحات ي افغان در مل ينيروهاي امنيت

به . زخم برداشتند طفل 3زن و  6فرد ملكي به شمول  12طرفين، ميان  در نتيجه تبادل آتش. نمودند
از  هيچ يكملكي به افراد تلفات نسبت دادن مسئوليت  دليل شدت درگيري، منابع مربوطه موفق به

 .نشداين گروه ها 

                                                             
را به رويداد هاي زميني ميان مخالفين ضد ) مجروح 478كشته و  174(مورد تلفات ملكي  652، يوناما 2014جون  30جنوري و  1بين  83

  .يكي از طرف هاي درگير ممكن نبوده، به ثبت رسانيده است دولت و نيروهاي طرفدار دولت كه انتساب مسئوليت به
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  ن در مناطق مزدحم ملكياراكت و هاوشليك 
  .شدعروسي در شهر غزني مراسم در يك طفل  8 ه شدنباعث كشتن اهاو شليك

مرمي  10اردوي ملي افغان نزديك به  ،افغانملي جون، طي عمليات مشترك نيروهاي امنيتي  5به تاريخ 
در يي  ن به يك منزل مسكوني در قريهاحد اقل يك هاو. شليك نمودزني شهر غحوالي ن را در اهاو

سنين پسر بين  8آن نتيجه كرد كه در حومه شهر غزني كه محفل عروسي در آن برگزار شده بود اصابت 
  . ي شدندپسر زخم 9فرد ملكي ديگر به شمول  10كشته و سال  14الي  8

واليت و سخنگوي والي . ارائه نمودند در اين مورد ي افغان توضيحات ضد و نقيض رانيروهاي امنيت
در عروسي مراسم دو موتر كه از برخورد اين رويداد در اثر  هار نمودند كهدر رسانه هاي اظمقام والي 

منيتي بحث هاي كه با نيروهاي ا .84وقوع پيوسته استه با مواد انفجاري تعبيه شده بحال برگشتن بودند، 
مواد منفجره  آنها با توضيحات ضد و نقيض اين رويداد را ناشي از ،صورت گرفت در اين زمينه افغان

ه مواد ك تعبيه شده دانستند كه در مقابل يك موتر حامل اطفال انفجار نمود و همچنان اظهار داشتند
ادفاً با آن برخورد كرد تص زماني منفجر گرديد كه يك تن از مهمانان  منفجره تعبيه شده در يك منزل

كه يك فرمانده اردوي ملي گفتند منابع در اين محل به يوناما  تعداد از .85باعث تلفات ملكي گرديدكه 
وقوع پيوسته و ناشي از انفجار ن به اكه اين رويداد از اثر شليك هاو حين بازديد از ساحه تصديق نمود

يوناما با يك تعداد منابع به شمول مامورين دولتي، عالوه بر آن،  .86نمي باشد ره تعبيه شدهجمواد منف
تعبيه  كه مواد منفجره تماس گرفت و به اين نتيجه رسيد نيز افراد محلنيروهاي امنيتي افغان، شاهدان و 

  .ه نمي تواندوجود آورده همچو يك رويداد را ب شده در يك منزل

از بين ن، راكت و نارنجك اهاوشليك اثر  ملكي ازافرادي از تعداد زيادي  ،2015در شش ماه نخست سال 
 تفاده اينگونه سالحاز اس برخاسته) مجروح 674كشته و  188(ملكي افراد مورد تلفات  862يوناما  .رفته اند

چهار  2014سال  در مقايسه با شش ماه نخستهر چند اين رقم . ثبت نمودهاي درگير را از سوي طرف ها 
ن طي شش ماه نخست ملكي در افغانستاافراد درصد مجموع تلفات  18ا ام ،87را نشان مي دهددرصد كاهش 

  .مي باشدراكت و نارنجك  ن،اهاوشليك از  برخاسته 2015سال 

                                                             
به گزارش ميرويس عديل، هفت فرد ملكي از اثر تصادم يك موتر به يك ماين در يك محفل عروسي كشته شدند، در خامه پرس  84 

  :بود در صفحه انترنتي ذيل قابل دسترس 2015جوالي  16مراجعه شود كه آخرين بار به تاريخ  015جون  5مورخ 
http://www.khaama.com/7-killed-as-explosion-targets-vehicle-of-wedding-guests-in-ghazni-1173 

عروسي از اثر انفجار ماين كنار جاده كشته شدند، كه آخرين بار در صفحه انترنتي ذيل و آژانس خبر رساني پژواك، هفت مهمان در يك محفل   
   .http://www.pajhwok.com/en/2015/06/05/7-wedding-guests-killed-ghazni-roadside-blast :قابل دسترس بود

  2015جون  8و  6مصاحبه هاي تيلفوني يوناما با پوليس ملي افغان، اردوي ملي افغان، و پوليس ملي سرحدي افغان، بين  85
  .همان 86
ناشي از شليك هاوان، راكت و ) مجروح 694كشته و  204(مورد تلفات افراد ملكي  898، يوناما 2014جون  30جنوري الي  1از   87
  .رنجك توسط طرفين درگيري را ثبت نمودنا
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 392كشته و  118ملكي به شمول افراد تلفات مورد  510مجموعاً (ملكي افراد درصد تلفات  59يوناما 
مورد  295(درصد  34 ،88نيروهاي طرفدار دولتبه  را ن، راكت و نارنجكاهاوشليك از  برخاسته )مجروح

پنج مسئوليت و  نسبت داد عناصر ضد دولترا به  )مجروح 236كشته و  59تلفات افراد ملكي به شمول 
؛ دو درصد به هيچ گروهي نسبت داده نشد) مجروح 37پنج كشته و مورد ديگر به شمول  42(درصد 

 به درگيري هاي) مجروح 9كشته و  6به شمول  ملكيفراد امورد تلفات  15(باقيمانده تلفات افراد ملكي 
  .89فرامرزي نسبت داده شد

از هاي مسلحانه  ظت افراد ملكي در درگيريفحادر مورد ميوناما  )2014( گزارش هاي وسط سال و ساالنه
ن، راكت و نارنجك در اهاوشليك  از برخاستهحكايت مي كند كه مواد منفلق ناشده احتمال موجوديت 

يوناما يك بار ديگر نگراني . مي باشد عناصر ضد دولتغان و نيروهاي امنيتي ملي اف ان درگيري ها ميانجري
 ابير عملياتي راپاليسي و تد افغان تا حالملي دارد كه نيروهاي امنيتي  ابراز مي امر شديد خود را نسبت به اين

كه نمايد  ساحاتيدر مواد منفلق ناشده  لزم به پيگيري، نشاني، و پاكسازيكه آنها را متطبيق نمي كنند 
  .90ه وقوع پيوسته استدر آن ب هاي زميني درگيري

حين  لكي از زيان هاي جنگظت افراد مفامحبه منظور  دارد كه تصريح مي حقوق بشردوستانه بين المللي
ا از و تمامي اقدامات احتياطي بايد در نظر گرفته شود ت صورت گيرد تالش عمليات هاي نظامي بايد

 عناصر ضد دولتدارد كه  يوناما تاكيد مي .91جراحت و زيان رسيدن به افراد ملكي جلوگيري به عمل آيد
مواد منفلق ناشده در  كه احتمال كشت يگيري و نشاني محالترا به منظور پ ياقدامات بايد به شمول طالبان
  . ، روي دست گيرندآن وجود دارد

 ف دولت به شمول طالبانمخالهاي گروه نه هم اي امنيتي ملي افغان و وهنيركه نه نمايد  يوناما اظهار مي
هدف قرار از اثر حمالت بدون تفكيك مورد اً افراد ملكي مستقيم نمي توانند موردي را نشان دهند كه

و آسيب ديده باشند و عاملين آن مورد پيگيري قرار گرفته باشد؛ همچنان، نيرو هاي طرفدار دولت و گرفته 
را ارائه كنند كه در اتخاذ تدابير احتياطي براي محافظت افراد  يخالفت دولت نمي توانند موردگروه م

  . پيگرد قرار گرفته باشندملكي ناشي از سالح هاي غير مستقيم ناكام شده و مورد 

                                                             
رويداد كه به شليك هاوان، نارنجك و راكت از سوي نيروهاي طرفدار دولت نسبت داده شده و باعث تلفات افراد ملكي  123از جمله  88

فدار دولت يا نيروهاي به شمول عمليات ها با حضور گروه هاي مسلح طر(مورد آن به نيروهاي امنيتي ملي افغان  117گرديده است، يوناما 
  .و شش رويداد ديگر را به گروه هاي مسلح طرفدار دولت نسبت داده است) بين المللي

  .به بخش درگيري هاي فرامرزي مراجعه شود  89
  2015مي  12ديدار با مقامات وزارت دفاع در كابل،   90
بط با حفاظت قربانيان نبرد هاي مسلحانه غير بين المللي ژنيو و مرت 1949آگست  12، پروتوكول الحاقي كنوانسيون هاي 13به ماده   91

  .مراجعه شود 1977جون  8، ...)پروتوكول(
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 2014دسامبر  31به تاريخ كه ن اهاودر برابر استفاده  اردوي ملي افغان دم حسابدهيع
كشته (افراد ملكي مورد تلفات  83 باعثواليت هلمند شليك و  در ولسوالي سنگين

  گرديد) فرد ملكي 53مجروحيت زن و طفل و  29شدن 
در يك محفل عروسي در ولسوالي سنگين واليت ن ااصابت يك فير مرمي هاوپس از طبق گزارش ها، 

 20ث كشته شدن باع وصورت گرفت  از سوي اردوي ملي افغان 2014دسامبر  31هلمند كه به تاريخ 
پرسونل خود از  اردوي ملي افغان دو تن از مرد گرديد، 8و زن  9طفل،  37مجروحيت زن و  9طفل و 

 .و قضيه را مورد بررسي قرار دادبازداشت را شليك نموده بود ن اكه هاو اي را همان پوسته

ت عمومي امنيت ملي متشكل از كارمندان وزارت دفاع، وزارت امور داخله و رياسيك هيئت ، اًمتعاقب
كه مواد  آنها به اين نتيجه رسيدند. دثه از ساحه متذكره بازديد به عمل آوردندجهت تحقيق پيرامون حا

همان منزل كه محفل عروسي برگزار گرديده بود قبل  نقليه درواسطه انفجاري جازسازي شده در يك 
رماندهان اردوي تعداد از ف كه يك دندبنابر گزارش ها، آنها پيشنهاد نمو .وده استانفجار نم از وقت

به اساس . كردندخودداري اما از پذيرش مسئوليت اين رويداد  از وظايف تبديل شوند بايد ملي افغان
كه براي مدت  راآن عده افسران از يك طرف  خواست مي با اين كارگزارش ها، هيئت متذكره 

 مردم خواست هاي بهظاهراً از سوي ديگر و ل تبدي ،نموده بودنداجراء ولسوالي وظيفه آن در  طوالني
  .نمايندرسيدگي 

خود را كه در ارتباط با اين رويداد بازداشت شده  ردوي ملي افغان دو تن از پرسونلا بنابر گزارش ها،
  .92مشخص نيست نتايج تحقيق تا هنوز. بودند از بند رها كرد

وقوع حادثه  و بزرگان محلي و قومي پس از فغان،يوناما در مصاحبه كه با شاهدان، نيروهاي امنيتي ا
شليك از سوي اردوي ملي  ،گرديدباعث تلفات افراد ملكي  ن كهاهاوشليك انجام داد تاييد نمود كه 

مذكور حتي باعث يك مورد تلفات عناصر ضد دولت شده حادثه هيچ منبع تائيد نكرد كه . استشده 
 اردوي ملي افغان اعتراف نمودند ،كه حادثه رخ داد نيدارد زما مياذعان الوه بر آن، يوناما ع. باشد
اين شليك شده است ولي افزودند كه از سوي آنها  ن هاي كه در محفل عروسي اصابت نمودهاهاو

  .93صورت گرفته است هاي مسلحانه درگيريشليك در جريان 

جانبه و كامالً شفاف را تحقيق تازه، همه  خواهد تا ما از مقامات افغان ميفوق، يونابا توجه به موارد 
بشردوستانه بين المللي و قانون بين المللي حقوق بشر حقوق پيرامون اين حادثه انجام دهند و اگر واقعاً 

  .عاملين اين رويداد را مورد بازپرس قرار دهند ،ض شده باشدنق
                                                             

 17، شهر كابل، واليت كابل )PICC(قبالً مركز هماهنگي اطالعات رياست جمهوري  ،ديدار با مقامات وزارت دفاع در مركز توحيد 92
 9تا  8هاي مسلحانه مراجعه شود؛ صفحات  اط با حفاظت افراد ملكي در درگيرييوناما در ارتب 2013به گزارش ساالنه سال . 2015جون 

  .پيرامون پيشينه مركز هماهنگي اطالعات رياست جمهوري
  .هاي مسلحانه مراجعه شود يوناما در ارتباط با حفاظت افراد ملكي در درگيري 2014براي جزئيات بيشتر پيرامون رويداد، به گزارش ساالنه  93
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از  را كه در آنهاي رويداد  تماميا اطمينان حاصل نمايند كه خواهد ت مي درگير ييوناما از تمامي طرف ها
و  ، دقيقشود، بدون تاخيرراد ملكي مي باعث تلفات اف و استفاده صورت مي گيردهاي غير مستقيم  سالح

چه از دامات اقاطمينان حاصل گردد كه  دباي ،اينگونه تحقيقاتپس از . يطرفانه مورد تحقيق قرار دهندب
يبي و دمل ها و قواعد و يا هم از طريق تدابير تاطريق تجارب به دست آمده در امر طرح پاليسي ها، طرزالع

  . جزائي اتخاذ مي گردد

مي به شمول نيروهاي امنيتي ملي افغان و طالبان را ملزم  وستانه بين المللي طرف هاي درگيربشرد حقوق
نين چاثرات اهداف غير نظامي در برابر و ملكي ظت افراد فحاممات احتياطي را به منظور تا تمامي اقداسازد 

از هشدار هاي پيشگيرانه به افراد ملكي، انتخاب  چنين اقدامات احتياطي  عبارت. ندگيرحمالت روي دست 
  .مي باشند 94روش هاي مناسب جنگي، و خودداري از موقعيت گرفتن در ساحات ملكي

ساحات در و نارنجك از شليك هاوان خواهد تا  مي طرف هاي درگير مييوناما يك بار ديگر از تما
كه هدف هاي جنگي در ارتباط با استفاده از سالح  و طرزالعمل ها و قواعدخودداري نموده زدحم ملكي م

حقوق تحت به اساس وجايب شان طرف هاي درگير . در نظر داشته باشندرا  ،خود را تعيين كرده نمي تواند
ت و نارنجك ن، راكانند هاوماهاي غير مستقيم تا قبل از شليك سالح مكلفيت دارند  بشردوستانه بين المللي

اثرات : ين موارد عبارتند ازا. به افراد ملكي مورد ارزيابي قرار دهندتلفات كاهش  منظورموارد ذيل را به 
 95.، و تناسب ميان اين دو عاملآن را كسب كندبايد  نظامي كه سالحهدف سالح در جنگ، 

  عمليات ذوالفقار
مناطق شمال در  ذوالفقارعمليات  ي را تحت نامافغان عملياتفبروري، نيروهاي امنيتي ملي  9به تاريخ 

عمليات وسيع نظامي  اولين باري بود كه اين نيروهااين  ،2001پس از سال  ؛دراه انداختنه واليت هلمند ب
اين عمليات در ولسوالي سنگين متمركز . نمودندمي طور مستقل رهبري ه در افغانستان ب را به اين پيمانه

 .96پريل دوام يافتا 8بود و الي 

ولسوالي سنگين ثبت اين عمليات در در را ) مجروح 49كشته و  16(ملكي افراد مورد تلفات  65يوناما 
نسبت داده شد در درصد به نيروهاي طرفدار دولت  37 و عناصر ضد دولتدرصد آن به  48نمود كه 

ملكي افراد تلفات  اكثر. يافتي نسبت آتش ميان طرفين درگير هتبادلبه متباقي درصد  15حالي كه 
از ناشي ملكي افراد تلفات  يونامادر حالي كه  بودسنگين هاي سالح ساير  و انوهاشليك  از برخاسته

                                                             
كميته بين المللي صليب سرخ، قانون بشردوستانه عرفي بين المللي، جلد . ، اقدامات احتياطي در برابر اثرات حمالت24و  23، 22قاعده  94
مطالعه كميته {) 2005كميته بين المللي صليب سرخ، كامبريج /سي يو پي(بيك - جين ماري هينكارتس و لويس دوسوالد. ، قواعد ايد1

  ).بين المللي صليب سرخ
وزارت دفاع بريتانيا، اطالعات . تطبيق اصول رهنمودي، سالح ها، روش هاي جنگ نبرد هاي مسلحانه 6,2,1،.6,2به بخش هاي  95

  .مراجعه شود 2004پوهنتون آكسفورد، اكسفورد 
  .2015اپريل  14ديدار يوناما با مقامات وزارت امور داخله، شهر كابل  96
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نيروهاي امنيتي . نيز ثبت نمود را عناصر ضد دولتنامتناسب توسط مواد انفجاري تعبيه شده و حمالت 
كه از سوي  عمليات ذوالفقار دادند كه خبر 2015سال  اول هنيمدر با يوناما طي مالقات ملي افغان 

 .97ملكي در پي نداشتافراد تلفات  ،بودشده اردوي ملي افغان راه اندازي 

كالً يا منزل مسكوني را در جريان عمليات  50حد اقل  يتي ملي افغاندفتر يوناما تاييد نمود كه نيروهاي امن
قانوني وجود ندارد تا به  ايان داشتند كه هيچ مبناذعمصاحبه شونده گان محلي . قسماً تخريب نمودند

عارض  100و مردم ملكي 99مقامات محلي .98بدهد را اجازه تخريب جايداد مردمنيروهاي امنيتي ملي افغان 
 .كانيزم جبران خسارت روي دست گرفته نشده استهيچ مي ،شدند كه براي تالفي خسارات مردم

 ،101امنيتي ملي افغان آن را مستقالنه طرح و اجراء نمودند كه نيروهايعمليات بزرگ به مثابه نخستين 
اد ملكي به افرملي جهت تقليل آسيب افغان فرصت داد تا تدابير ملي عمليات ذوالفقار به نيروهاي امنيتي 

هر چند . و تقويت نمايندطرح تاثيرات عمليات هاي شان باالي افراد ملكي  را از طريق ارزيابي دقيق
، شدندباعث تلفات افراد ملكي بيشتر در جريان عمليات ذوالفقار  عناصر ضد دولتود كه يوناما تاييد نم

 عناصر ضد دولتادعا نمودند كه و نمودند افغان از بررسي عمليات خودداري ملي امنيتي  نيروهاي
  .102مي باشندافراد ملكي  تلفاتعامل تمامي 

گونه شفاف و ه لي افغان را بوهاي امنيتي منيرعمليات هاي  د تاخواه يوناما از دولت افغانستان مي
به حد اقل رسيده و به افراد ملكي و اموال شان آسيب  تا اطمينان حاصل گردد كه مستقل بررسي نمايند

  .نمايند ت ميرا درياف قانونيو  مناسب اد ملكي متضرر جبران خسارتافر

ممكنه تطبيق به زودترين فرصت  يبه منظور كاهش تلفات ملككه پاليسي ملي كند  پيشنهاد مي يوناما
  ).مراجعه شودذيل افراد ملكي در  ظتفحامش نيروهاي طرفدار دولت و به بخ( شود

                                                             
 17در شهر كابل و ديدار با مقامات وزارت دفاع به تاريخ  2015مي  21و  2015اپريل  7تاريخ  ديدار با مقامات وزارت امور داخله به 97

  .در شهر كابل 2015جون 
 2015اپريل  7در شهر لشكرگاه، با معيين ارشد وزارت امور داخله به تاريخ  2015اپريل  6ديدار يوناما با معاون واليت هلمند به تاريخ  98

  .در شهر كابل 2015مي  21ا رئيس عمليات هاي وزارت امور داخله به تاريخ در شهر كابل و ديدار ب
  .در شهر لشكرگاه 2015اپريل  6ديدار يوناما با معاون واليت هلمند به تاريخ  99

  .2015مصاحبه هاي تيلفوني يوناما با افراد ملكي محل ولسواليهاي سنگين و ناد علي در مارچ و اپريل  100
خود ادامه دادند و اين ابتكار را با انجام  هاي ، نيروهاي دفاعي و امنيتي ملي افغان به عمليات2015نگ هاي آغاز فصل ج قبل از 101

تحت رهبري و هدايت بريد جنرال عبدالخالق، رئيس اركان آن . در شمال واليت هلمند روي دست گرفتند 2015نخستين تهاجم سال 
ات مشترك را به منظور پاكسازي ساحات از وجود شورشيان و مختل ساختن آمادگي وقت، نيروهاي دفاعي امنيتي ملي افغان يك عملي
اردوي ملي افغان بود با حمايت و  215طرح و اجراي اين عمليات به عهده قول اردوي . شورشيان براي جنگ در همان فصل براه انداختند

وزارت دفاع . نيروهاي امنيتي ويژه افغان، و پوليس ملي افغان و قطعات شامل نيروهاي هوائي افغان، 207و  205پشتيباني قول اردو هاي 
قابل دسترس در  5.پي. 2015جون . ارائه گزارش به كانگرس. گزارش پيرامون ارتقاي امنيت و ثبات در افغانستان. اياالت متحده امريكا

  :در دسترس بود 2015جوالي  16صفحه انترنتي ذيل كه اخرين به تاريخ 
http://www.defense.gov/pubs/june_1225_Report_Final.pdf 

  .2015ديدار ها و تبادل ايميل ميان دفتر يوناما و نيروهاي امنيتي ملي افغان، اپريل  102
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 و محافظت افراد ملكي 103عناصر ضد دولت. 3

من در مقابل خانه خود مصروف تماشاي گروه عظيم مردم بودم كه به سمت ميدان ورزشي، جائي كه 
دفعتاً انفجار شديدي رخ داد و همه جا را دود سياه . حال حركت بودندقرار بود مظاهره بر پا شود، در 

پس از يك مدت ديدم كه پوليس به محل رويداد . من خود را در عقب يك ديوار پنهان كردم. گرفت
   "104.آمد تا افراد زخمي و كشته را انتقال دهند

بدن شخص انتحاري كه به يك تن شاهد عيني انفجار مواد منفجره تعبيه شده نوع جاسازي شده در 
را ) به شمول يك پسر(فرد ملكي  19در شهر خوست واليت خوست اتفاق افتاد و  2015اپريل  2تاريخ 

هيچ گروهي مسئوليت اين حمله را به . را مجروح ساخت) به شمول هشت پسر(تن ديگر  61كشت و 
  . عهده نگرفتند

ناشي از ) مجروح 2223كشته و  1213(راد ملكي مورد تلفات اف 3436جون، يوناما  30جنوري الي  1از 
درصد كاهش نسبت به عين  3را ثبت نمود كه اين رقم  105عمليات ها و حمالت تمام عناصر ضد دولت

درصد  70تلفات افراد ملكي كه به عناصر ضد دولت نسبت داده شد، . را نشان مي دهد 2014زمان در سال 
  . جون توسط يوناما ثبت شده است 30جنوري الي  1كه از  تمام تلفات افراد ملكي را تشكيل مي دهد

در رابطه به تلفات افراد ملكي كه به عناصر ضد دولت نسبت داده شد، يوناما مسئوليت اين تلفات را طور 
  : ذيل نسبت داده است

تلفات افراد ملكي ناشي از حمالتي كه مسئوليت آن را به شكل واضح طالبان به 
  1002  عهده گرفتند

تلفات افراد ملكي كه به عناصر ضد دولت به شمول طالبان، شبكه حقاني و 
  2434  حزب اسالمي نسبت داده شد ولي هيچ گروهي مسئوليت آن را به عهده نگرفت

  3436  مجموع تلفات افراد ملكي كه به عناصر ضد دولت نسبت داده شد
ر ضد دولت نسبت داد ولي هيچ گروهي رويدادي را ثبت نمود كه مسئوليت آن را به عناص 1207يوناما 

تن كشته و  954(تن كشته و زخمي  2434مسئوليت اين حمالت را به عهده نگرفتند؛ از اثر اين رويداد ها 
  . 106شدند) تن مجروح 1480

                                                             
  .مراجعه شود 5براي تعريف عناصر ضد دولت، در فوق به پانوشت شماره   103
  .2015اپريل  7كتيا، مورخ مصاحبه تليفوني يوناما با شاهد عيني رويداد در شهر گرديز، واليت پ  104
را به عناصر ضد دولت نسبت ) مجروح 2286كشته و  1242(مورد تلفات افراد ملكي  3528، يوناما 2014در شش ماه نخست سال   105

  .داده بود
ورد تلفات افراد ملكي م 971رويداد ديگر را به قوماندانان وابسته به طالبان نسبت داده كه منجر به  655از مجموع اين رويداد ها، منابع   106

  . گرديد) مجروح 505مرگ و  466(
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  نوع تاكتيك جنگي و حمالت كه بيشترين آسيب را براي افراد ملكي به بار مي آورد
و حمالت بدون تفكيك در مناطق مزدحم غير نظامي و عمداً هدف قرار  انفجار هاي مواد منفجره تعبيه شده

دادن افراد ملكي در سراسر كشور باعث بيشترين تلفات افراد ملكي گرديد كه مسئوليت آن به عناصر ضد 
  . دولت نسبت داده شد

يچيده و درصد افزايش در تلفات افراد ملكي ناشي از حمالت پ 78، يوناما 2015در شش ماه نخست سال 
درصد  57انتحاري را ثبت نمود كه مسئوليت آن به عناصر ضد دولت نسبت داده شد؛ يوناما هم چنان 

ين تاكتيك از قتل هاي هدفمند را نيز ثبت نمود كه در اين صورت ا برخاستهافزايش در تلفات افراد ملكي 
  . ديدمبدل گر 2015افراد ملكي در شش ماه نخست سال  كشتاربه بزرگترين عامل 

درصد كاهش در تلفات  21درصد كاهش در تلفات افرادي ملكي ناشي از درگيري هاي زميني و  46يوناما 
كاهش . از مواد منفجره تعبيه شده را كه به عناصر ضد دولت نسبت داده شد، ثبت نمود برخاستهافراد ملكي 

كه در شش ماه نخست سال  در تلفات افراد ملكي توسط عناصر ضد دولت در جريان درگيري هاي زميني
به ثبت رسيده  2014ثبت گرديد، اساساً بنا بر افزايش در حمالت عليه پروسه انتخابات بود كه در سال  2015

  . هيچ انتخابات سراسري برگذار نشد 2015بود؛ در شش ماه نخست سال 

   
را به راه  2015يمه اول سال عمليات شديدي را در ن كه طالبان و ساير عناصر ضد دولت مالحظه نموديوناما 

درصد كاهش در مجموع  3علي الرغم . انداختند كه پيآمد هاي ناگوار براي افراد ملكي در قبال داشت
درصد تلفات افراد ملكي در شش  70تلفات افراد ملكي، عناصر ضد دولت به شمول طالبان هنوز هم عامل 

وجود دارد كه نشان مي دهد كه عناصر ضد دولت  يوناما دريافت مداركي. مي باشند 2015ماه نخست سال 
  . در رويكرد شان براي راه اندازي درگيري هاي زميني واستفاده از مواد منفجره تعبيه شده تغييرات آورده اند
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درصد مجموع تلفات  33با وجود چنين مدارك، يوناما همچنان مالحظه نمود كه عناصر ضد دولت باعث 
از درگيري هاي  برخاستهدرصد تلفات افراد ملكي  30ي هاي زميني شده و در ناشي از درگيرملكي افراد 

افزون بر آن، مواد منفجره تعبيه شده كه توسط عناصر . زميني توسط نيرو هاي طرفدار دولت نيز سهم داشتند
باقي ماند در حالي  2015تلفات افراد ملكي در نيمه اول سال  بزرگ ضد دولت جاسازي شده دومين عامل

قتل هاي هدفمند كه . درصد افزايش يافت 78كه تلفات افراد ملكي ناشي از حمالت پيچيده و انتحاري الي 
 2014درصد آن را يوناما به عناصر ضد دولت نسبت داد، بزرگترين عامل كشتار افراد ملكي در سال  94
اد ملكي را مشاهده يوناما بعضي پيشرفت ها از جانب عناصر ضد دولت در عرصه كاهش تلفات افر. بود

نموده ولي باز هم اذعان مي دارد كه حين اجراي عمليات اقدامات بيشتر جهت محافظت افراد ملكي روي 
دست گرفته شود كه اين اقدامات شامل توقف بدون تاخير هدف قرار دادن عمدي افراد ملكي در مطابقت 

  . للي مي باشدبا مكلفيت عناصر ضد دولت در راستاي حقوق بشردوستانه بين الم

  رويداد هاي كه منجر به تلفات افراد ملكي شده و طالبان مسئوليت آن را به عهده گرفتند
مورد را علناً به عهده گرفت كه اين رويداد ها منجر به  239، طالبان مسئوليت 2015در شش ماه نخست سال 

 2014در مقايسه با نيمه اول سال گرديد و اين ارقام ) زخمي 743كشته و  259(تن  1002تلفات افراد ملكي 
افزايش در تلفات افراد ملكي ناشي از حمالتي را نشان مي دهد كه طالبان مسئوليت  107درصد 105ميالدي 

  . آن را به عهده گرفتند

 29تلفات افراد ملكي ناشي از رويداد هاي كه طالبان علناً مسئوليت آن را به عهده گرفتند، نشان دهنده 
  . درصد مجموع تلفات افراد ملكي مي باشد 20و  108افراد ملكي توسط عناصر ضد دولتدرصد كل تلفات 

از  برخاستهبيش از نيمي از تلفات افراد ملكي ناشي از حمالتي كه طالبان مسئوليت آن را به عهده گرفتند، 
حم حمالت پيچيده و انتحاري به منظور هدف قرار دادن اهداف ملكي يا اهداف نظامي در ساحات مزد

حمالتي كه طالبان مسئوليت آن را به عهده گرفتند، شامل عمداً هدف قرار دادن افراد . ملكي مي باشد
ملكي، انفجار بدون تفكيك مواد منفجره تعبيه شده، و تلفات افراد ملكي در جريان حمالت طالبان باالي 

  . نيرو هاي امنيتي افغان مي شود

                                                             
درصد در تلفات افراد ملكي ناشي از حمالتي كه طالبان مسئوليت آن را به عهده گرفتند، الزاماً به اين معني نيست كه  105افزايش   107

مي دهد كه طالبان مسئوليت حمالت بيشتر را كه آمار و ارقام نشان . تلفات افراد ملكي توسط طالبان بيشتر از دو برابر افزايش يافته است
حمله را به عهده گرفتند كه  239، طالبان علناً مسئوليت 2015در شش ماه نخست سال . منجر به تلفات افراد ملكي شدند، به عهده گرفتند
  . ت افراد ملكي شد، به عهده گرفتندحمله را كه باعث تلفا 147، طالبان مسئوليت 2014منجر به تلفات افراد ملكي شد؛ در نيمه اول سال 

  . مورد تلفات افراد ملكي را به عناصر ضد دولت نسبت داد 3396جون، يوناما  30جنوري الي  1از   108
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  تعبيه شده انفجاريمواد 
نده كزماني كه به محل رسيدم، ديدم كه مردم در جاده پرا. ودم كه صداي انفجار را شنيدممن در قريه ب

در ميان ساير . و يك پا را ديدم) يكي از مرد جوان و ديگر از مرد پير(من سر دو مرد . ه بودندادافت
  .109اجساد، فقط توته هاي گوشت ديده مي شد

در  2015اپريل  10تعبيه شده نوع فشاري كه به تاريخ  شاهد پس از وقوع رويداد انفجار مواد منفجره -- 
هشت (تن  12ولي محمد شهيد واليت غزني به وقوع پيوست و باعث كشته شدن /ولسوالي خوگياني

   . كه در حال رفتن به يك مراسم فاتحه بودند، شد) مرد و چهار زن

 براي اولين بارازعات مسلحانه، در مورد محافظت افراد ملكي در من 2012گزارش نيمه سال از زمان نشر 
جنوري تا  1يوناما از . 110يوناما شاهد يك كاهش در تلفات ملكي از اثر مواد انفجاري تعبيه شده مي باشد

از اثر مواد انفجاري تعبيه شده ) زخمي 723كشته و  385(مورد تلفات ملكي  1108ميالدي  2015جون  30
هش را در كل تلفات ملكي از اثر اين مواد در مقايسه با همين درصد كا 21را به ثبت رسانيده كه اين خود 

  . 111نشان مي دهد  2014دوره در سال 

  
                                                             

به  2015اپريل  12مصاحبه تليفوني يوناما با شاهد انفجار مواد منفجره تعبيه شده نوع فشاري در شهر غزني واليت غزني كه به تاريخ   109
  . وستوقوع پي

از اثر مواد انفجاري تعبيه شده را ثبت نموده ) زخمي 689كشته و  327(فرد ملكي  1016، تلفات 2012جون  30جنوري تا  1يوناما از   110
سال يوناما در مورد محافظت  اول به گزارش نيمه. نشان مي دهد 2011درصد كاهش را در مقايسه با همين دوره سال  19كه اين خود 
  . مراجعه شود 15تا  13ر منازعات مسلحانه، صفحات افراد ملكي د

از اثر مواد انفجاري تعبيه شده را ثبت ) زخمي 930كشته و  477(مورد تلفات ملكي  1407، يوناما 2014جون  30جنوري تا  1از   111
  . نموده است
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 2015اما مواد انفجاري تعبيه شده تا هنوز دومين عامل پر تلفات براي افراد ملكي در شش ماه نخست سال 
ر افزايش در تعداد كشته و يوناما بخاط. درصد كل تلفات ملكي ناشي از آن مي باشد 23شمرده مي شود كه 

  .از اثر مواد انفجاري تعبيه شده از نوع فشاري نگران مي باشد مخصوصا زخمي هاي ملكي

، كندهار پر آسيب ترين واليت از اثر مواد انفجاري تعبيه شده بوده كه به 2015در شش ماه نخست سال 
  . ناحيه ديده اند دنبال آن واليات هلمند، غزني و ننگرهار بيشترين آسيب را از اين

  
يوناما ياد آور مي شود كه كاهش در شمار تلفات ملكي از اثر مواد انفجاري تعبيه شده لزومأ بدين معني 

بخشي از كاهش در شمار . نيست كه عناصر ضد دولت از مواد انفجاري تعبيه شده كمتر استفاده مي كنند
ن به افزايش توانايي نيروهاي امنيتي افغان در كشف و تلفات ملكي از اثر مواد انفجاري تعبيه شده را مي توا

مواد  5000، بيش از 2015112در شش ماه نخست سال . خنثي نمودن مواد انفجاري تعبيه شده نسبت داد
انفجاري تعبيه شده كشف و خنثي گرديد كه در صورت انفجار مي توانست تلفات و آسيب زيادي را به 

 . افراد ملكي باعث گردد

                                                             
حفاظت افراد ملكي در منازعات  -يوناما به  ايميلي از جانب ماموريت حمايت قاطع ناتو، در پاسخ به يوناما، مأموريت حمايت قاطع  112

  . 2015جوالي  29مسلحانه، دريافت شده به تاريخ 
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  واد انفجاري تعبيه شده كه باعث تلفات افراد ملكي گرديدانواع م

كه منجر به تلفات افرادي ملكي گرديده، يوناما نظر نهاد  در جريان تثبيت واقعات مواد انفجاري تعبيه شده
بشمول كارشناسان امور خنثي سازي مواد انفجاري تعبيه شده و مواد  113هاي امنيتي افغان و بين المللي

 ي  سطح ولسوالي، واليت و كشور جويا شد تا نوعيت مواد انفجاري تعبيه شده در هر حملهمنفجره را در 
 يوناما مواد انفجاري تعبيه شده را بر اساس نحوه فعال شدن آنها دسته بندي مي كند. مشخص، واضح گردد

ه دور، مواد كنترول از راي  بشمول نوعي كه با تماس قرباني فعال مي گردد، مواد انفجاري تعبيه شده 114
در افغانستان معمول ترين نوع بمب تعبيه شده كه توسط . 115انفجاري تعبيه شده در بدن شخص انتحاري

قرباني فعال مي شود نوع مواد انفجاري از نوع فشاري مي باشد و به آن بمب تعبيه شده از نوع فشاري گفته 
سي را بصورت جداگانه ثبت نموده، اما اين هرچند يوناما مواد انفجاري تعبيه شده از نوع مغناطي. 116مي شود

براي . گونه مواد انفجاري در واقع شامل زير مجموعه مواد انفجاري كنترول از راه دور قرار مي گيرد
  . تعريف مواد انفجاري تعبيه شده بر اساس نوعيت فعال سازي به بخش واژه نامه مراجعه كنيد

در مناطق مزدحم ملكي هدف قرار مي مواد انفجاري تعبيه شده كه اهداف نظامي را 
  دهند

يوناما بخاطر استفاده مداوم عناصر ضد دولت از مواد انفجاري تعبيه شده در هدف قرار دادن نيروهاي امنيتي 
افغان در مناطق مزدحم غير نظامي بشمول بازار، ميدان هاي مركز شهر و روستا ها، مساجد، محالت همجوار به 

ران است، زيرا انفجار در چنين محالت بدون تفكيك اثرات بسيار نامتناسبي بر افراد شفاخانه ها يا مكاتب نگ
از اثر ) زخمي 548كشته و  298(مورد تلفات ملكي  846، يوناما 2015در شش ماه نخست سال . ملكي دارد

ي امنيتي افغان مواد انفجاري تعبيه شده را به ثبت رسانيده كه به نظر ميرسد اين مواد با هدف حمله بر نيروها
  . 117نشان مي دهد 2014درصد افزايش را در مقايسه با همين دوره سال  7كارگزاري شده بود و اين رقم 

                                                             
  .  در شهر كابل 2015جون  4در ميان ديگر مسايل، نشست يوناما با فرمانده بخش مبارزه با مواد انفجاري تعبيه شده اردوي ملي به تاريخ   113
فعال مي گردد كه اين سيستم مي تواند از طريق فشار، تلفن موبايل، مخابره، ساعت مواد انفجاري تعبيه شده توسط سيستم مشخص   114

به اظهارات مدير بخش آگاهي دهي مواد انفجاري تعبيه شده مركز . زمان سنج  و يا سيمي باشد كه به مواد منفجره وصل شده است
در ويب سايت ذيل براي دسترسي  2011كه در سپتامبر  ئيآشنائي با مواد انفجاري تعبيه شده ابتداملكي تحت عنوان - همآهنگي نظامي

  : به آن مراجعه شده است، مراجعه شود 2014جون  8گذاشته شده و در تاريخ 
https://www.cimicweb.org/CounterIED/20110912_C-IED_Topical_Report_Introduction_to_IEDs%20-%20draft%20final%5B1%5D.pdf   

  . براي تعريف و شرح انواع مواد انفجاري تعبيه شده به واژه نامه آن مراجعه شود  115
اين گونه مواد . ني، يا عبور وسيله نقليه از روي آن فعال مي شودمواد انفجاري تعبيه شده از نوع فشاري اساسأ با پا گذاشتن قربا  116

  انفجاري تعبيه شده كه توان تفكيك اهداف را ندارد از جمله سالح هاي غير قانوني شمرده مي شود
شده بر ضد از اثر حمالت با مواد انفجاري تعبيه ) زخمي 560كشته و  229(مورد تلفات ملكي  789، يوناما 2014در شش ما نخست   117

  .  نيروهاي امنيتي افغان را ثبت نموده است
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  :در ذيل دو نمونه از انفجار مواد انفجاري تعبيه شده توسط عناصر ضد دولت در مناطق مزدحم ملكي مي باشد

عبيه شده با كنترول از راه دور به هدف اپريل، در شهر پلخمري واليت بغالن يك بمب ت 4به تاريخ  •
فرد  5از بين بردن يك موتر اردوي ملي كه از محل عبور ميكرد انفجار كرد و  باعث كشه شدن 

اين . ملكي بشمول يك زن و يك دختر و زخمي شدن هفت تن ديگر بشمول يك پسر گرديد
 .حمله هيچ آسيبي به نيروهاي اردوي ملي به بار نيارود

  

مارچ، يك بمب تعبيه شده مغناطيسي در ولسوالي محمد آغه واليت لوگر مقابل موتر  31 به تاريخ •
. سوار بر يك موتر ديگر زخمي شدند مرد غير نظامي 6در نتيجه . اردوي ملي انفجار داده شد

  .      118طالبان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند

  

  
  نفجاري تعبيه شده نوع فشاريافزايش در تلفات افراد ملكي ناشي از مواد ا

مورد مرگ يا جراحت افراد ملكي را به ثبت رسانيده كه در اثر  242، يوناما 2015جون  30جنوري تا  1از 
مواد انفجاري تعبيه شده از نوع فشاري . استفاده غير قانوني مواد انفجاري تعبيه شده از نوع فشاري مي باشد

                                                             
  .شود مراجعه http://shahamat-english.com/index.php/news/53744-bombing-in-loger-leaves-two-deadبه صفحه انترنتي   118
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حدود  2014شده كه در مقايسه با همين دوره سال ) زخمي 255و كشته  251(فرد ملكي  506باعث تلفات 
  .119درصد افزايش را نشان مي دهد 38

افزايش شمار تلفات ملكي از اثر مواد انفجاري تعبيه شده از نوع فشاري ريشه در استفاده رو به رشد اين گونه 
بطي ساختن يا توقف پيشروي مهمات توسط عناصر ضد دولت دارد، زيرا از آن به عنوان سالح دفاعي براي 

يوناما بصورت . قبل، در جريان و يا هم بعد از درگيري هاي زميني استفاده مي كنند ؛نيروهاي امنيتي افغان
درصد افزايش در شمار تلفات ملكي ناشي از  153يا ) زخمي 35كشته و  51(مورد تلفات ملكي  86خاص 

در واليت غزني به ثبت رسانيده كه قبل  2015ه نخست سال مواد انفجاري نوع فشاري را در مقايسه با شش ما
اين گونه استفاده از مواد انفجاري . از آغاز عمليات هاي پالن شده نيروهاي امنيتي افغان كار گذاشته شده بود

 حقوقغير قانوني مي باشد و هرگاه اثرات آن محدود نگردد، طبق  120تعبيه شده از نوع فشاري در افغانستان
  . بشردوستانه بين المللي محسوب مي شود اصول حقوقانه بين المللي به معني نقض بشردوست

يوناما موارد زيادي از انفجار مواد انفجاري تعبيه شده در مزارع زراعتي مردم، در مسير رفت و آمد ها و 
مرگ و اين مواد انفجاري تعبيه شده باعث . 121ديگر مناطق مورد استفاده افراد ملكي را به ثبت رساند

معلوليت آن عده از افراد ملكي گرديده كه در مسير رفتن به سوي كار هاي روزمره يا در حال سفر بين 
  . روستا ها و يا مشغول چراندن حيوانات خويش بودند

زماني منفجر مي شود كه شخصي يا وسيله نقليه  مواد انفجاري تعبيه شده از نوع فشاري در افغانستان معموالً
در خود ) 122دست ساز اًاكثر( كيلوگرام مواد انفجاري  25تا  20اين گونه بمب . عبور كند ي از روي آن

دارد كه دو برابر مواد استفاده شده در ماين هاي معمولي ضد تانك مي باشد، اما حساسيت پتاقي آن به 
اندازه يك ماين بدين معني كه يك بمب تعبيه شده از نوع فشاري به . اندازه پتاقي ماين ضد پرونل مي باشد
 هر چند نوع سالح غير قانوني بوده، اما افغانستان عالوه بر اين عضو(سنگين ضد پرسونل عمل مي كند 

و اين گونه ماين توانايي ايجاد تخريب گسترده و سنگين را ) نيز مي باشدكنوانسيون منع ماين هاي ضد نفر 
  . بر افراد و وسايط نقليه دارد

                                                             
مواد انفجاري تعبيه شده از نوع  از اثر حمالت) زخمي 161كشته و  207(مورد تلفات ملكي  368، يوناما 2014نخست  هدر شش ما  119

  .  فشاري را ثبت نموده است
يا معاهده  "ن اوتاواكنوانسيو"( منع استفاده، ذخيره، توليد و انتقال ماين ضد پرسونل و تخريب آن ماين ها 1997كنوانسيون افغانستان   120

از مواد انفجاري تعبيه  فادهاين معاهده استفاده ماين ضد پرسونل ساخت فابريكه هاي ماين سازي و است. را تصويب كرده است) منع ماين
وانسيون كندر  "ماين"تعريف . شده كه با تماس قرباني فعال مي گردد؛ مانند مواد انفجاري تعبيه شده نوع فشاري، را منع قرار مي دهد

يا ساير سطوح زمين تعبيه شده و در اثر عبور يا زمين شامل مواد انفجاري تعبيه شده، مي گردد كه به منظور جاسازي در زير سطح  مذكور
       .تماس شخص يا واسطه نقليه از روي آن، منفجر مي گردد

ير رفت و آمد مردم يا مسير موتر كار مي گذارند كه عناصر ضد دولت مواد انفجاري تعبيه شده بخصوص از نوع فشاري آن را در مس  121
  . در نتيجه باعث مرگ و جراحت افراد ملكي صرفنظر از اينكه پياده، سوار بر بايسكل، بس يا هر نوع موتر ديگر باشند، مي گردد

  .ساخته مي شوندمواد انفجاري دست ساز با استفاده از مواد كيمياوي معمول در خانه ها و ديگر ابزار قابل دسترس   122
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) بدون زره(گونه مواد انفجاري تعبيه شده پاي مي گذارند يا با موتر هاي معمولي افراد ملكي كه روي اين 
از روي آن عبور مي كند هيچ امكان دفاعي در برابر آن نداشته و شانس بسيار كمي براي نجات يا زنده 

  .  123ماندن دارند

  : اريچند نمونه از تلفات ملكي از اثر برخورد با مواد انفجاري تعبيه شده از نوع فش

سرنشين ملكي  12اپريل، در ولسوالي خوگياني واليت غزني يك موتر شخصي با  10به تاريخ  •
در اثر . كه به يك مراسم جنازه روان بود، از روي يك بمب تعبيه شده از نوع فشاري عبور كرد

 .كشته شدند) زن 4مرد و  8(انفجار اين بمب تمام سرنشينان موتر 

سرنشين از روي  7والي خاشرود واليت نيمروز يك موتر شخصي با اپريل، در ولس 22به تاريخ  •
 1پسر، 3شامل (تن  6انفجار آن، ي يك بمب تعبيه شده از نوع فشاري عبور كرد كه در نتيجه 

  . تن ديگر زخمي گرديد 1كشته و ) زن 1دختر و 
براي گرفتن مي، در ولسوالي پسابند واليت غور يك موتر شخصي حامل افراد ملكي  20به تاريخ  •

پاسپورت جهت رفتن به حج به سوي مركز واليت در حركت بودند كه از روي يك بمب تعبيه 
 . تن ديگر زخمي شدند 2سرنشين آن كشته و  8شده از نوع فشاري عبور كرد و در نتيجه 

  كاهش در شمار تلفات افراد ملكي از اثر انفجار مواد انفجاري تعبيه شده كنترول از راه دور 

از اثر مواد ) زخمي 208كشته و  59(مورد تلفات ملكي  267، توانسته 2015اما در شش ماه نخست سال يون
درصد كاهش را در مقايسه با  50انفجاري تعبيه شده از نوع كنترول از راه دور را ثبت نمايد كه اين رقم 

  .124نشان مي دهد 2014عين دوره در سال 

 24نوع كنترول از راه دور هنوز هم ي ات، مواد انفجاري تعبيه شده به رغم كاهش قابل مالحظه در شمار تلف
درصد تلفات ملكي ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده و پنج درصد كل تلفات ملكي در شش ماه نخست 

اگر چه مواد انفجاري با كنترول از راه دور توسط شخص كنترول مي . 125را سبب شده است 2015سال 
د در زمان الزم و مناسب براي خودش آن را انفجار دهد، ولي استفاده مداوم از شود؛ يعني شخص مي توان

اين گونه مواد انفجاري در مناطق پر ازدحام ملكي و در مسير رفت و آمد هاي مردم باعث تلفات زيادي به 
  . افراد ملكي شده است

                                                             
  .  2014مصاحبه هاي يوناما با تيم مبارزه با مواد انفجاري تعبيه شده و خنثي سازي مواد منفجره پايگاه مركزي آيساف، كابل، دسامبر   123
  .ثبت نموده استناشي از مواد انفجاري كنترول از راه دور را ) زخمي 409كشته و  124(مورد تلفات ملكي  533، يوناما 2014در شش ماه نخست   124
جمله در مواردي كه شخص مورد هدف يك از مواد انفجاري تعبيه شده با كنترول از راه دور به عنوان يك روش جهت كشتار هدفمند   125

  .كشتار هدفمند افراد ملكي در بخش هاي بعدي: فرد ملكي بوده استفاده مي شود و اين موضوع در بخش جنايات جنگي قتل عمد آمده است
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مواد انفجاري كنترول از راه دور يوناما همچنين ثبت نموده كه عناصر ضد دولت بشمول طالبان با استفاده از 
را انجام داده اند كه در نتيجه خسارات و تلفات آن بر افراد ملكي بسيار سنگين بوده و 126حمالت نا متناسبي

افراد استفاده كننده از چنين مواد انفجاري تعبيه شده تلفات سنگين ناشي از اين بمب را در تناسب با اهداف 
  .127اين گونه حمالت بايد بطور معقوالنه پيش بيني مي كردند ازناشي مستقيم و معين نظامي 

  : چند نمونه از تلفات ملكي از اثر مواد انفجاري تعبيه شده نوع كنترول از راه دور

فبروري، عناصر ضد دولت در يك كمين بر ضد يك موتر پوليس ملي در ولسوالي  17به تاريخ  •
راه دور را منفجر ساختند، اما در عوض، يك  قره باغ واليت كابل يك بمب انفجاري كنترول از

 2فرد ملكي بشمول  4اين انفجار . موتر ملكي كه از آن مسير مي گذشت با انفجار مواد مواجه شد
 .كودك را زخمي ساخت 1زن را كشته و 

ن يك موتر پوليس ملي در نزديكي شفاخانه دمارچ، عناصر ضد دولت با هدف قرار دا 10به تاريخ  •
الن در شهر پلخمري يك بمب انفجاري كنترول از راه دور را منفجر ساختند كه تلفات واليتي بغ

 . بشمول زنان و كودكان را به همراه داشت) زخمي 13كشته و  2(فرد ملكي  15

صرفنظر از توانايي شخص انفجار دهنده كه مي تواند مواد انفجاري كنترول از راه دور را در زمان دقيق 
م استفاده از آن در مناطق مزدحم ملكي كه احتمال وارد شدن تلفات به افراد و اهداف منفجر نمايد، دوا

استفاده از مواد انفجاري بشمول مواد انفجاري كنترول از راه دور در . ملكي زياد است، بايد متوقف شود
 بر اساس. بشردوستانه بين المللي مطابقت ندارد حقوق مناطق پر ازدحام هرگز با اصول تشخيص و تناسبِ

بشردوستانه بين المللي تمام طرف هاي درگير در جنگ مكلف اند در زمان عمليات هاي نظامي تمام  حقوق
تلفات ناخواسته جانبي را روي دست گيرند و از در يا حد اقل كاهش  براي جلوگيري، و128اقدامات ممكن

  .  اري نمايندحمالتي كه مي تواند باعث تلفات نامتناسب به افراد ملكي گردد، خود د

  كاهش تلفات افراد ملكي ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده مقناطيسي

از اثر مواد انفجاري ) زخمي 58كشته و  6(مورد تلفات ملكي  64، به تعداد 2015يوناما در شش ماه نخست 
ر سال درصد كاهش در مقايسه با عين دوره د 46تعبيه شده مقناطيسي را ثبت نمود كه اين نشان دهنده 

                                                             
انجام هرگونه حمله كه باعث مرگ ناگهاني يا جراحت . عرفي كميته بين المللي صليب سرخ مراجعه شود قواعدمطالعه  14بخش  به  126

افراد ملكي، تلفات و خسارت به اهداف ملكي يا تركيب همه اين ها گردد و در مقايسه با هدف مشخص نظامي كه انتطار ميرود ميزان اين 
  .   منع گرديده است خسارات ملكي بيشتر باشد،

  .   مراجعه شود  "مواد انفجاري تعبيه شده كه اهداف نظامي را در مناطق مزدحم ملكي هدف قرار مي دهند"به بخش بااليي تحت عنوان   127
 در انجام هرگونه عمليات نظامي بايد دقت الزم و. مطالعه قانون عرفي كميته بين المللي صليب سرخ مراجعه شود 15به بخش   128

بايد هرگونه احتياط ممكن صورت گيرد تا از . هميشگي صورت گيرد تا جمعيت ملكي، افراد ملكي و اهداف غير نظامي تفكيك شود
  . هرگونه تلفات احتمالي، مرگ يا حراجت افراد ملكي و يا خسارات به اهداف ملكي جلوگيري شود يا به كمترين حد كاهش يابد
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اگرچه در اكثر موارد عناصر ضد دولت مواد انفجاري مقناطيسي را در موتر هاي . مي باشد129 2014
نيروهاي امنيتي افغان جابجا مي كردند، اما يوناما بازهم موارد مرگ و مجروحيت افرادي ملكي از اثر اين 

يك بمب تعبيه شده  زر شهر قنداپريل در نمك بازا 20به گونه مثال، به تاريخ . حمالت را ثبت نموده است
دختر  1زن،  1فرد ملكي بشمول  21مقناطيسي با هدف از بين بردن پوليس ملي انفجار داده شد كه در نتيجه 

طالبان با گرفتن مسئوليت اين حمله ادعا داشتند كه دو پوليس ملي را كشته و دو . پسر زخمي شدند 1و 
  . 130پوليس ديگر را زخمي نموده اند

          131انتحاري و پيچيدهحمالت  

من در راه رفتن به مراسم جنازه يك فرمانده پوليس محلي بودم كه اوايل همان روز در اثر حمله با  "
بعد از خواندن نماز جنازه راهي قبرستان . مواد انفجاري تعبيه شده با پسر و برادرزاده اش كشته شده بود

به محضي كه با . نفر جمع شده بودند 250رسيديم، حدود  زمانيكه به آنجا. شديم تا او را دفن نماييم
بعد از . ديگر روستائيان به قبرستان نزديك شديم، ناگهان يك انفجار بسيار سنگين در قبرستان رخ داد

برخي از افراد زخمي كه . انفجار متوجه شدم اجساد و اعضاي پراكنده بدن مردم به هر طرف افتاده بود
در اثر اين انفجار، تعداد زيادي از . آويزان بود براي كمك فرياد مي زدند گوشت هاي شان از بدن

  . 132مردم كه اكثريت شان افراد ملكي بودند، كشته و زخمي شدند

چشم ديد يك شاهد عيني از يك حمله انتحاري در جريان مراسم جنازه در شهر مهترالم واليت  -- 
كودك زخمي  3تن ديگر بشمول  34ملكي كشته و فرد  12جنوري كه از اثر آن،  29لغمان به تاريخ 

يك فرد انتحاري مواد انفجاري جاسازي شده در بدنش را زماني منفجر ساخت كه نيروهاي . شدند
  .  امنيتي افغان قبل از ورود به قبرستان براي تالشي او را متوقف ساختند

الت پيچيده جداگانه را ثبت نمود مورد حمله انتحاري و حم 44، به تعداد 2015يوناما در شش ماه نخست 
درصد افزايش را در ميزان  78گرديده و اين ) زخمي 839كشته و  183(فرد ملكي  1022كه باعث تلفات 

. 133نشان مي دهد 2014مرگ و جراحت افراد ملكي ناشي از اين تاكتيك در مقايسه با عين دوره در سال 
ري تعبيه شده، حمالت انتحاري و حمالت پيچيده بعد از درگيري هاي زميني و حمالت با مواد انفجا

                                                             
ناشي از مواد انفجاري تعبيه شده از نوع مقناطيسي ) زخمي 104كشته و  14(مورد تلفات ملكي  118، يوناما 2014در شش ماه نخست   129

  .   را ثبت نموده است
  به صفحه انترنتي   130

http://alemara1.org/?p=8181&utm_source=alemara1.org&utm_medium=pashto+news&utm_campaign=taliban+news  كه آخرين بار به
  . ديده شده مراجعه شود 2015جوالي  6تاريخ 

يعني (ي در تعريف يوناما از حمالت پيچيده به آن گونه حمله عمدي و هماهنگ شده گفته مي شود كه شامل نوعي از حمله انتحار  131
  . در صورتي كه حمله كننده بيشتر از يك نفر باشدو نيز باشد ) مواد انفجاري تعبيه شده در بدن يا در موتر

  .   ، شهر جالل آباد ننگرهار2015جوالي  29مصاحبه تلفوني يوناما با شاهدين عيني به تاريخ   132
ناشي از حمالت پيچيده و حمالت انتحاري را ) زخمي 418و  كشته 156(مورد تلفات ملكي  574، يوناما 2014در شش ماه نخست   133

  . ثبت نموده است
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 44از جمله . بوده است 2015سومين عامل عمده مرگ و جراحت افراد ملكي در شش ماه نخست سال 
  . مورد آن در جنوب و مناطق مركزي رخ داده است 31رويداد اين چنيني كه يوناما ثبت نموده، 

ي رخ داده باعث تلفات سنگيني بخصوص در مناطق حمالت انتحاري و حمالت پيچيده كه در مناطق شهر
مورد حمله  12. شهري مانند كابل، شهر لشكرگاه در هلمند و شهر جالل آباد در واليت ننگرهار شده است

مورد حمله در شهر لشكرگاه  8، )زخمي 260كشته و  42(فرد ملكي  302انجام شده در كابل، باعث تلفات 
، يك حمله در شهر جالل آباد واليت ننگرهار باعث )زخمي 144كشته و  27(فرد ملكي  171باعث تلفات 

  . شده است) زخمي 126كشته و  32(فرد ملكي  158تلفات 
كشته و  87(فرد ملكي  542حمله پيچيده و انتحاري را كه باعث تلفات  27طالبان بصورت علني مسئوليت 

نشان  2014يش را در مقايسه با عين دوره در سال درصد افزا 167شده به عهده گرفتند و اين رقم ) زخمي 455
مي يك انتحاري طالب مواد انفجاري جاسازي شده در موتر خود را در  25به گونه مثال، به تاريخ . 134مي دهد

فرد ملكي  79در نتيجه حمله . داخل محوطه ساختمان شوراي واليتي شهر قالت واليت زابل منفجر ساخت
زناني كه در كورس خياطي به ابتكار رياست امور زنان در ساختمان . شدند كودك زخمي 2زن و  30بشمول 

طالبان ادعا نمودند كه با انجام اين . نزديك شورا اشتراك نموده بودند، از جمله قربانيان اين رويداد بودند
  .    135تن ديگر را زخمي نموده اند 100را كشته و بيش از  "مزدور" 19حمله بر ضد شوراي واليتي 

حمالت انجام شده در ميان جمعيت ملكي و همچنين حمالت انتحاري بدون تفكيك با استفاده از مواد 
بشردوستانه بين المللي بوده كه طرف هاي درگير در جنگ  حقوقانفجاري تعبيه شده به معني نقض جدي 

  . افغانستان ملزم به رعايت آن مي باشند و نقض آن جرايم جنگي شمرده مي شود
  : نه از حمالت انتحاري و حمالت پيچيده كه باعث تلفات افراد ملكي گرديده استچند نمو

اپريل، يك بمبگذار انتحاري طالب مواد انفجاري جاسازي شده در موتر خود را در  10به تاريخ  •
برابر كارواني از نيروهاي نظامي بين المللي در ولسوالي بهسود واليت ننگرهار منفجر ساخت كه 

طالبان با نشر . پسر زخمي شدند 2تن ديگر بشمول  16پسر كشته و  1فرد ملكي بشمول  4در نتيجه 
 .136خبرنامه ي در سايت انترنتي شان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند

مي، يك بمبگذار انتحاري طالب مواد انفجاري جاسازي شده در موتر خود را مقابل  17به تاريخ  •
روپا در افغانستان كه در نزديكي يك ايستگاه بس در نزديك ميدان موتر مأموريت پوليس اتحاديه ا

دختر  2غير نظامي بشمول  3در اثر اين حمله . هوايي بين المللي كابل قرار داشت، منفجر ساخت
عضو  7طالبان با گرفتن مسئوليت حمله ادعا نمودند كه . تن ديگر زخمي شدند 30كشته و 

                                                             
 76(مورد تلفات ملكي  213حمله پيچيده و انتحاري را به عهده گرفتند كه منجر به  20، طالبان مسئوليت 2014در شش ماه نخست   134

  . گرديده است) زخمي 127كشته و 
   .2015جون  4، نشر آخرين مطلب به تاريخ http://twitter.com/balkh_a/status/602779597055270914: اعالميه سخنگوي طالبان در صفحه تويتر  135

-http://www.shahamat-english.com/index.php/news/53913-martyr-attack-on-us-military-convoy-leaves-16: به اين آدرس مراجعه شود  136

invaders-killed, 2015جون  4، نشر آخرين مطلب به تاريخ .  
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طالبان در اعالميه خود . تن ديگر را زخمي نموده اند 5كشته و مأموريت پوليس اتحاديه اروپا را 
اما هرگونه كشتار افراد ملكي در  "شايد چند نفر معدود جراحت سطحي برداشته باشند "گفتند كه 

 .  137اين حمله را انكار نمودند
 

تن  126فرد ملكي و زخمي شدن  32حمله انتحاري در جالل آباد باعث كشته شدن 
  ديگر گرديد 

اپريل، يك بمبگذار انتحاري كه يونيفورم نيروهاي امنيتي افغان را به تن داشت بعد از اينكه  18به تاريخ 
نتوانست وارد يك شعبه كابل بانك در شهر جالل آباد شود، مواد انفجاري تعبيه شده در بدن خود را 

. كودك زخمي شدند 5تن ديگر بشمول  126فرد ملكي كشته و  32در نتيجه اين حمله . منفجر ساخت
  . 138اين انفجار باعث خسارات زيادي به موتر ها، دكان ها و ديگر كسب و كار ها در محل گرديد

در آغاز يك شخص با ادعاي اينكه سخنگوي دولت اسالمي براي افغانستان است، مسئوليت اين حمله 
خود را نماينده اما مدتي بعد تر ادعاي اين شخص توسط يك شخص ديگر كه . را به عهده گرفت

طالبان با محكوم نمودن اين حمله مسئوليت آن را نپذيرفتند و در . 139دولت اسالمي مي دانست رد شد
  . 140را متهم به بهره جويي سياسي از اين حادثه نمودند "اشغالگران خارجي"عوض دولت و 

دينسو بيشترين تلفات ب 2012اگست  14اپريل در مقايسه با هر رويداد جداگانه ديگر از  18حمله تاريخ 
از اثر يك حمله انتحاري هماهنگ شده بر ضد  2012ملكي را در پي داشت؛ در چهاردهم آگست 

فرد ملكي  30چندين هدف پوليس ملي افغان در  مناطق پر ازدحام ملكي در شهر زرنج واليت نيمروز، 
  .    تن ديگر مجروح گرديده بودند 130كشته و 

                                                             
  : آدرس. وي طالبان بنام عبدالقهار بلخي حذف گرديده بوداز صفحه تويتر سخنگ اًاين اعالميه بعد   137

http://twitter.com/balkhi_a?lang=en    
فرد  19ه طالبان يك حمله پيچيده را بر ضد همان شعبه كابل بانك در جالل آباد انجام دادند كه در نتيج 2011فبروري  19به تاريخ   138

طالبان در رسانه ها مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند و ادعا نمودند كه هدف آنها نيرو هاي . تن ديگر زخمي شدند 91ملكي كشته و 
  .امنيتي افغان بوده است

افغانستان دولت اسالمي در "به گفته يوسف از جناح دولت اسالمي در روزنامه ديلي بيست مراجعه شود كه در آن مي گويد   139
   :مراجعه شود به اين آدرس) 2015اپريل  21. (بمبگذاري نه نموده است

http://www.thedailybeast.com/articles/2015/04/21/isis-now-says-it-didn-t-bomb-afghanistan.html.  جون  10نشر آخرين مطلب به تاريخ
براي بررسي مفصل اين ادعا، رد ادعا ها و انكار آن به گفته هاي كالرك ك و عثمان ب تحت عنوان، موج اول حمالت دولت . 2015

  : اسالمي؟ ادعا و رد بمبگذاري هاي جالل آباد به اين آدرس مراجعه شود
https://www.afghanistan-analysts.org/first-wave-of-is-attacks-claim-and-denial-over-the-jalalabad-bombs/,        Afghan Analyst Network, 22 

April 2015   2015جون  10نشر آخرين مطلب به تاريخ .     
    http://shahamat-nglish.com/component/content/?view=featured&start=655  :به اين آدرس مراجعه شود  140

مصاحبه تلفني يوناما با اعضاي خانواده قربانيان شهر جالل آباد واليت ننگرهار به تاريخ . 2014جون  4نشر آخرين مطلب به تاريخ 
  . 2015فبروري 19
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  كشتار هدفمند افراد ملكي: لقت ناشي از جنايت جنگي

بعد از آنكه طالبان پدرم را كشتند، من ديگر مكتب نرفتم و بخاطر حمايت از خانواده شروع به  "
روز بعد در شفاخانه جان  5ساله ام كه زخمي شده بود،  13در اثر آن حمله برادر . مزدوركاري كردم

من نمي دانم . ار افغاني از شفاخانه قرضدار هستيمهز 80رد، بخاطر تداوي اش مبلغ با آنكه برادرم م. داد
بعد از مرگ پدر و برادرم، مادرم از مشكالت رواني . آيا زماني خواهم توانست اين قرض را بپردازم

  141".حاال زندگي ما به يك وضعيت رقت بار تبديل شده است. رنج مي برد

از سوي عناصر ضد دولت  2015فبروي  8خ گفته هاي پسر و برادر قرباني هاي يك قتل هدفمند به تاري --
قربانيان اين . شدساله  13سه فرد ملكي بشمول يك پسر ن در ولسوالي غازي آباد واليت كنر كه باعث كشت

عناصر ضد دولت با شليك . حادثه افراد ملكي بودند كه براي اروي ملي مواد خوراكي تدارك مي ديدند
  . كه در حال انتقال مواد غذايي به اردوي ملي بوند موشك موتر آنها را زماني هدف قرار داد

يوناما . شده است 2015درصد كل تلفات افراد ملكي در شش ماه نخست  14باعث 143 142قتل هاي هدفمند
كه در  144ناشي از كشتار هدفمند را ثبت نموده است) زخمي 247كشته و  440(مورد تلفات ملكي  699

                                                             
  .  2015فبروري 19وناما با اعضاي خانواده قربانيان شهر جالل آباد واليت ننگرهار به تاريخ مصاحبه تلفني ي  141
يا توسط (مرگبار از سوي كشور ها يا نمايندگان آنها كه تحت قوانين مختلف  ينيرو از  با قصد قبلي استفاده  استفاده عمدي يا  142

هرچند در اكثر  .در بازداشت فيزيكي عاملين قرار ندارد مي توانند كهي عمل عليه افراد) گروهاي مسلح منظم  در درگيري هاي مسلحانه
شرايط كشتار هدفمند به معني نقض حق زندگي مي باشد، اما در شرايط استثنايي درگيري هاي نظامي بر اساس حقوقي مي توانند اين 

حكام حقوق  بشردوستانه بين المللي و حقوق بشر رعايت حادثات قانوني باشد ولي بايد نشان دهنده اين باشد كه علي رغم اين حادثه ا
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اگر چه در شش ماه  145.نشان مي دهد 2014ا عين دوره در سال درصد افزايش را در مقايسه ب 57واقع 
درگيري هاي زميني، مواد انفجاري تعبيه شده و حمالت پيچيده و انتحاري باعث تلفات بيشتر  2015نخست 

افراد ملكي شد، اما كشتار هدفمند و عمدي نسبت به هر گونه تاكتيك ديگر باعث مرگ افراد ملكي 
درصد كل واقعات مرگ افراد  28مورد يا  440مورد مرگ افراد ملكي،  1592يان بيشتري شده است كه از م
   146.ملكي را تشكيل مي دهد

درصد را به عناصر  94 ؛ناشي از كشتار هدفمند) زخمي 247كشته و  412(مورد تلفات ملكي  659 از يوناما
مدد رسان، رهبران قومي، برگيرنده كشتار عمدي كارمندان  اين گونه كشتار در. ضد دولت نسبت مي دهد

به گونه مثال در ساعات اوليه . مسئولين ملكي دولت، مال ها و كارمندان ملكي بخش عدلي را شامل مي شود
شدند  "افراد نيازمند"صبح دوم جون، عناصر ضد دولت وارد ساختمان يك سازمان غير دولتي خارجي بنام 

  . وسيله سالح سبك به قتل رسانيدندكارمند ملكي افغان بشمول يك زن حامله را به  9و 

مورد كشتار هدفمند ثبت شده كه به عناصر ضد دولت نسبت داده مي شود، طالبان مسئوليت  395از جمله 
را به عهده گرفتند كه  هگرديد) زخمي 90كشته و  87(فرد ملكي  177مورد جداگانه كه باعث تلفات  96

برابر مي  دو 2014مند توسط طالبان را نسبت به سال اين خود شمار تلفات ملكي ناشي از كشتار هدف
مواردي كه طالبان مسئوليت آنرا به عهده گرفتند شامل قتل بزرگان قومي و كارمندان ملكي دولت  147.سازد

  : به گونه مثال. مي شود

مارچ،  طالبان يك بمب تعبيه شده كنترول از راه دور را در نزديكي خانه يك بزرگ  27به تاريخ  •
جاسازي نمودند كه او در حل اختالفات قومي در ولسوالي شهيد حساس واليت ارزگان  قومي

زماني كه اين بزرگ قومي به خانه باز مي گشت طالبان بمب را منفجر ساخت كه در . دخيل بود

                                                                                                                                                                                      
 14گزارش آقاي فيليپ آلستون گزارشگر ويژه درباره اعدام هاي فراقانوني خودسر يا سريع، در اجنداي سوم، در اين باره به . شده است

از تاريخ  .A/HRC/14/24/Add.6وم از آدند "مطالعات درباره كشتار هدفمند"مين نشست شوراي حقوق بشر مجمع عمومي ملل متحد يا  
   .مراجعه شود 2010مي  10

كتگوري هاي كشتار هدفمند بعضي از كشتار هايي را نيز دربر مي گيرد كه در آن قرباني به مدت كوتاهي در بازداشت عاملين قبل از   143
  .قرباني در بازداشت عامل قتل قرار نداشته است ، برخالف مسئله كشتار هدفمند كه طي آن)مثلن در يك پوسته تالشي. (قتل قرار داشته است

  همان   144
  . ناشي از كشتار هدفمند را ثبت نموده است) زخمي 165كشته و  280(مورد تلفات ملكي  445يوناما ، 2015جون  30جنوري تا  1از   145
فرد  379هاي زميني باعث مرگ فرد ملكي، درگيري  385، مواد انفجاري تعبيه شده باعث مرگ 2015جون  30جنوري تا  1از   146

   . فرد ملكي در افغانستان شده است 183ملكي، حمالت انتحاري و حمالت پيچيده هم باعث مرگ 
) زخمي 28كشته و  55(فرد ملكي   83مورد كشتار هدفمند را كه باعث تلفات  40، طالبان مسئوليت 2014جون  30جنوري تا  1از   147

  .گرديده به عهده گرفتند
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طالبان مسئوليت اين رويداد را در سايت انترنتي خود به . نتيجه باعث مرگ او در محل گرديد
 148.عهده گرفتند

فبروري، طالبان يك كارمند ملكي رياست كار و امور اجتماعي را در ولسوالي انجيل  9به تاريخ  •
طالبان مسئوليت اين رويداد را در . واليت هرات در نزديكي منزل اش به ضرب گلوله كشتند

      149.سايت انترنتي خود به عهده گرفتند

  
اثر كشتار هدفمند را به نيروهاي امنيتي افغان و از ) زخمي 12كشته و  28(مورد تلفات ملكي  40يوناما 

مي يك پوليس محلي يك پسر  3به گونه مثال، به تاريخ  150.گروهاي مليشه طرفدار دولت نسبت داده است
ساله را به اتهام جاسوسي عليه اين نيروها در ولسوالي ارغستان واليت كندهار به ضرب گلوله زخمي  15بچه 
ك گروه از نيروهاي طرفدار دولت در يك پوسته تالشي غير قانوني در ولسوالي مي، ي 29به تاريخ . نمود

سپس . سنچارك واليت سرپل يك بس را متوقف ساختند و به يك مسافر دستور دادند تا از موتر پياده شود
  . وي را در مقابل ديدگان ساير مسافرين به ضرب گلوله كشتند

 

                                                             
-http://shahamat-english.com/index.php/news/53692-ndsوليت اين حمله در صفحه انترنتي طالبان به اين آدرس به نشر رسيده بود مسئ  148

agent-killed-in-char-chinoخبر از سايت برداشته شده بود اين اً، اما بعد.   
-http://shahamat-english.com/index.php/news/52922. مسئوليت اين حمله در صفحه انترنتي طالبان به اين آدرس بـه نشـر رسـيده بـود      149

government-employee-killed-in-injeel،  ه استاين خبر از سايت برداشته شداً اما بعد.   
با استفاده هواپيما هاي بدون سرنشين انجام شده در فصل نيروهاي طرفدار  كشتار هدفمندي كه در جريان عمليات هاي هوايي، معموالً  150

  . اند عمليات هوايي پوشش داده شده/ملكي  دولت و حفاظت افراد
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   ن ملكياكهدف گيري عمدي افراد ملكي و ام

  و نهاد هاي عدلي و قضائي سارنواالن حمالت عليه قضات،

مي، پدرم به من زنگ  19به تاريخ . من و پدرم در رياست هاي مختلف وزارت عدليه كار مي كنيم"  
وقتي در حال . زد و قرار شد ده دقيقه بعد همديگر را مقابل ساختمان وزارت ببينيم و با هم به خانه برويم

در همان لحظه محافظين . كار بودم، ديدم پدرم از در ورودي عمومي رد مي شود بيرون شدن از دفتر
من ديگر . امنيتي در حال تالشي يك موتر در مقابل در وروردي بود كه ناگهان اين موتر منفجر شد

يك بس را . در حاليكه از درون موتر آتش شعله ور بود و من در جستجوي پدرم بودم. پدرم را نديدم
. نتوانستم جسد او را پيدا كنم. به تلفن اش زنگ زدم، اما جواب نمي داد. پدرم داخل آن نبود ديدم اما

وقتي با برادرم به شفاخانه سوم رفتيم . براي يافتن اش به دو شفاخانه سر زدم، اما در هيچ كدام پدرم نبود
آن حمله هر . ش شناختيماو را از طريق كمربند ا. اين جسد پدر ما بود. يك جسد سوخته را آنجا ديديم

روز به يادم مي آيد و هربار سركار مي روم وضعيت رواني ام خرابتر مي شود، زيرا هنوز پدرم را مي 
  " 151.بينم كه در مقابل در ورودي ايستاده است

فرزند يك قرباني حمله انتحاري توسط موتر بر وزارت عدليه به ؛ ساله 27گفته هاي يك شاهد عيني  -- 
  .   تن ديگر گرديد 47فرد ملكي و زخمي شدن  5ي در كابل كه باعث مرگ م 29تاريخ 

، يوناما يك افزايش بسيار سريع را در شمار تلفات ملكي ناشي از حمالت عمدي 2015در نيمه اول سال 
جنوري  1از تاريخ . عناصر ضد دولت بر جان قضات، سارنواالن و نهاد هاي عدلي و قضايي به ثبت رسانيد

قضات، سارنواالن و نهاد  ؛رويداد را به ثبت رسانيده كه طي آن عناصر ضد دولت 25ون، يوناما ج 30تا 
هاي عدلي را با انجام حمالت انتحاري و پيچيده، كشتار هدفمند، جاسازي مواد انفجاري و اختطاف 

) يزخم 135كشته و  43(فرد ملكي  178اين حمالت باعث تلفات . بصورت عمدي هدف قرار داده اند
يوناما اكثر  152.درصد افزايش را نشان مي دهد 249ميالدي،  2014گرديد كه در مقايسه با همين دوره سال 

مورد اين  18طالبان مسئوليت . اين  رويداد هاي مرگ و مجروحيت افراد ملكي را به طالبان نسبت مي دهد
لفات ملكي گرديده است را به مورد ت 174منجر به  كه مورد تلفات ملكي ثبت شده 178 حمالت از مجموعِ

  . عهده گرفته اند

                                                             
  . 2015جون  9مصاحبه يوناما، شهر كابل،   151
رويداد هدف قراردادن قضات، سارنواالن و نهاد هاي عدلي و قضايي را به ثبت رسانيده كه دربر  18، يوناما 2014در همان دوره سال   152

مقايسه شود كه  2013جون  30نوري تا ج 1اين تعداد بايد با دوره ي از . مي گردد) زخمي 36كشته و  15(مورد تلفات ملكي  51گيرنده 
را ثبت نموده و اين رقم نشان دهنده روند مداوم حمالت بصورت ويژه بر ) زخمي 145كشته و  51(مورد تلفات ملكي  196در آن يوناما 

  .  بشردوستانه بين المللي غيرقانوني محسوب مي شود حقوقاهداف ملكي مي باشد كه بر اساس 
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طالبان در مورد هدف قرار دادن قضات، سارنواالن و  2014هرچند در مقايسه با اعالميه تهاجم بهاري سال 
طالبان صراحت كمتري دارد، ولي با اعالم تهاجم بهاري  2015اپريل  22اعالميه مورخ  153،كارمندان قضايي

را در  "و ديگر افراد مضر... مسئولين اين رژيم دست نشانده"ته شده است كه در اين اعالميه گف "عزم"
 19اما طالبان در بيانيه ي كه مسئوليت حمله مورخ  154".مورد هدف قرار مي دهيم 2015فصل جنگ سال 

قضات، سارنواالن و "بر وزارت عدليه را به عهده گرفتند، گفتند كه به حمالت خود عليه  2015مي 
   155".زارت عدليه و نظير آنها ادامه خواهند دادكاركنان و

 مسئولين شامل كهحمالت مستقيم بر افراد ملكي يا اهداف غير نظامي  كه يوناما يكبار ديگر تأكيد مي نمايد
 شمار به جنگي جرايم و بوده المللي بين بشردوستانه اصول حقوق جدي نقض گردد؛ مي محاكم و قضايي

   156.آيند مي

  :مالت بر جان قضات، سارنواالن و نهاد هاي عدلي و قضايي شامل موارد ذيل مي گرددچند نمونه از ح

جنوري، طالبان در شهر جالل آباد يك بمب تعبيه شده از نوع مقناطيسي را كه به موتر  7به تاريخ  •
شخصي يك قاضي محكمه مدني واليت لغمان وصل شده بود منفجر ساختند كه در نتيجه آن 

طالبان با نشر اعالميه ي در صفحه انترنتي . شد و دو دختر او مجروح گرديدند قاضي مذكور كشته
شان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفته و گفتند كه در اين حمله اين قاضي را كشته و دو تن از 

 157.وي را زخمي نمودند "محافظين"

الي شهر مزارشريف را هدف اپريل، طالبان با انجام يك حمله پيچيده دفتر رياست سارنو 9به تاريخ  •
طالبان مسئوليت اين . تن ديگر زخمي شدند 47فرد ملكي كشته و  14قرار دادند كه در نتيجه 

 158.حمله را در صفحه انترنتي شان به عهده گرفتند

مي، يك حمله كننده انتحاري مواد انفجاري جاسازي شده در موتر خود را مقابل  19به تاريخ  •
غير نظامي و زخمي  5دليه در شهر كابل منفجر ساخت و باعث مرگ ورودي پاركينگ وزارت ع

                                                             
به اين آدرس مراجعه شود  "خيبر"رهبري امارت اسالمي در ارتباط به آغاز عمليات ساالنه بهاري تحت نام  اعالميه شوراي"به   153

http:www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/44468-statement-of-leadership-council-of-islamic-emirate-regarding-the-
commencement-of-the-annual-spring-operations-named-‘khaibar’.  

به اين آدرس مراجعه شود  "عزم"اعالميه شوراي رهبري امارت اسالمي در ارتباط به افتتاح عمليات ساالنه بهاري تحت نام "به    154
http:www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/54149-statement-of-leadership-council-of-islamic-emirate-regarding-the-

inaguration-of-the-spring-operations-called-%E2%80%98azm%E2%80%99-resolve.  
به  2015جون  15كه آخرين بار به تاريخ  ,http://justpaste.it/l7w6به اين آدرس  2015مي  19گزارش دهي عملياتي طالبان به تاريخ  155

  . ه شده استآن مراجع
اساسنامه رم ) xii) (e( 8و  )i) (e(8همچنين به ماده هاي . مراجعه كنيد 1949به كنوانسيون ژنو  1پرتكول الحاقي  52و  48به ماده هاي   156

 ، نوشته جان ماري1عرفي بشردوستانه بين المللي، جلدحقوق  قانون كميته بين المللي صليب سرخ، 7همچنين به ماده . مراجعه كنيد
   CU P/ICRC,Cambridge 2005({ICRC Study}(هينكايرتس و لويس دوسوالد بيك مراجعه كنيد 

  http://alemara1.org/index.php/news/61490: شوده عبه اين آدرس مراج  157
-http://shahamat-english.com/index.php/news/53905-at-least-80-high-and-low-level-court-staff-killed-in: به اين آدرس مراجعه كنيد  158

balkh-operation  
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طالبان در صفحات تويتر مربوط  به آنها مسئوليت اين حمله را به عهده . تن ديگر گرديد 47شدن 
  159.گرفتند

  تهديدات و حمالت بر شخصيت هاي مذهبي و اماكن مقدس 

مقدس و عبادتگاه ها ادامه  اكنني و تخريب امعناصر ضد دولت به تهديد و كشتار رهبران دي 2015در سال 
 24افزايش يافت و يوناما  2015حمالت عمدي عليه مال ها و عبادتگاه ها در شش ماه نخست سال . دادند

را طي اين مدت ثبت نمود كه در مقايسه با همين دوره در سال ) زخمي 5كشته و  19(مورد تلفات ملكي 
  160.ا نشان مي دهددرصد افزايش ر 100، اين رقم 2014

مقدس و  اكنيوناما شش مورد قتل مال هاي كه در حمايت از دولت سخن گفته بودند، سه مورد حمله بر ام
. به آتش كشيدن يك مسجد كه توسط يك نهاد طرفدار دولت ترميم شده بود را به ثبت رسانيده است

مورد از اين دست را ثبت نموده كه هرچند خيلي از اين گونه رويداد ها گزارش نمي شود، اما يوناما يك 
در آن عناصر ضد دولت مواد انفجاري تعبيه شده را مقابل خانه يك مال انفجار دادند تا بخاطر خواندن نماز 

  .جنازه يك پوليس محلي او را تهديد نموده و به او هشدار داده باشند

 حقوقها بطور كلي بر اساس هدف قرار دادن عمدي افراد و ملكيت هاي غير نظامي بشمول عبادتگاه 
اين مسئله حمالت مستقيم بر مردم و عبادتگاه هايي را كه جزو ميراث . بشردوستانه بين المللي منع مي باشد

 بشردوستانه بين المللي حقوقعالوه بر آن  161.فرهنگي و معنوي مردم شمرده مي شوند نيز شامل مي شود

انجام تكاليف و عبادات را به شخصيت  زمينه دارد كه طرف هاي درگير در جنگ را بصورت ويژه ملزم مي
بين المللي  نورم هاييوناما ياد آور مي شود كه دولت افغانستان نيز بر اساس  162.هاي ديني فراهم كنند

   163.مكلف است تا شخصيت هاي ديني و عبادتگاه ها را در برابر حمالت محافظت كند

                                                             
 15آخرين بار به تاريخ  http://justpaste.it/17w6: به اين آدرس مراجعه شود 2015مي  19طالبان از تاريخ  به گزارش دهي عمليات  159

  . ديده شده است 2015جون 
  .عبادتگاه ها را ثبت نموده است ناشي از حمالت بر مال ها و) زخمي 5كشته و  7(فرد ملكي  12، يوناما تلفات 2014در شش ماه نخست   160
در  9ماده  "افراد ديني و كارمندان صحي بايد حفاظت و احترام شوند و براي انجام وظايف شان هرگونه شرايط موجود فراهم گردد"  161

كول هاي و پروتو 1949اگست  12خصوص حفاظت از افراد ديني و كارمندان صحي، پرتوكول الحاقي به كنوانسيون هاي ژنو از تاريخ 
ميثاق بين المللي در خصوص حقوق سياسي و  18ماده . 1977جون  8، )2پروتوكول (مرتبط به حفاظت قربانيان درگيري هاي داخلي 

كه به منظور ابطال  2، 4بر اساس ماده . "هر كس از حق آزادي انديشه، وجدان و مذهب برخوردار مي باشد". 1: مدني چنين مي نگارد
به قانون عرفي بشردوستانه بين . "نمي باشد مي تواند بر اساس اين احكام ترتيب شوند 18و  16، 15، 11، )2و  1بند ( 8و  6،7ماده هاي 

) 2005، كامبريج CU P/ICRC(جان ماري هينكيرتس و لويس دوسوالد بك . مراجعه شود 1المللي كميته بين المللي صليب سرخ، جلد 
  .   مراجعه شود 2پروتوكول الحاقي  16به ماده  .}مطالعه كميته بين المللي صليب سرخ{

  همان  162
حمالت عمدي و مستقيم بر ساختمان هايي . آماده است 2پروتوكول الحاقي  9تعهدات براي احترام و حفاظت افراد مذهبي در ماده   163

اساسنامه رم e( (iv)( 8به ماده . ، جرايم جنگي محسوب مي شود)زيرا اهداف نظامي نمي باشند(اختصاص يافته  مسائل مذهبيكه به 
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يوه هاي مداوم كشتار هدفمند مال هايي كه ديدگاه هاي طرفدار يوناما بار ديگر بر نگراني هايش در مورد ش
تأكيد مي  ؛يا تلفات ملكي را محكوم نموده اند و از سوي عناصر ضد دولت كشته شده اند دولت داشته

دولت افغانستان و عناصر ضد دولت مكلف اند تا از حق آزادي  ؛بين المللي نورمهايبر اساس  164.نمايد
  165.اع و مذهب محافظت كنندبيان، انديشه، اجتم

  : چند نمونه از حمالت بر ضد مال ها و عبادتگاه ها

جنوري، در ولسوالي متون واليت خوست يك بمب تعبيه شده در درون يك  16به تاريخ  •
بلندگوي مسجد، زماني انفجار كرد كه مال امام آن را روشن نمود و در نتيجه باعث مرگ او 

ه هاي طرفدار دولت را بيان مي نمود و بار ها بر ضد بمبگذار اين قرباني حمله ديدگا. گرديد
چندين منبع گزارش نموده اند كه عناصر ضد دولت . انتحاري و تلفات ملكي سخن مي گفت

هيچ گروهي مسئوليت . بار ها او را تهديد كرده بودند تا مانع سخن گفتن او در اين باره شوند
 .قتل او را به عهده نگرفت

مارچ، عناصر ضد دولت با ورود به يك خانقاه در شهر كابل يك گروه از  7به تاريخ  •
پسر  1صوفي كشته و  11صوفيان را كه در حال عبادت بودند به رگبار بستند كه در نتيجه 

 . هيچ گروهي مسئوليت اين حمله را به عهده نگرفت. زخمي گرديد

پوسته نيروهاي امنيتي افغان در اپريل، طالبان يك حمله هماهنگ شده را بر چند  4به تاريخ  •
بر اساس منابع محلي، در زمان تالشي خانه ها . ولسوالي پشت رود واليت فراه براه انداختند

كه جزو اين حمله بود، طالبان يك مال را به حمايت از دولت متهم نموده و به قتل 
    166.رسانيدند

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                      
كميته بين المللي . بشردوستانه بين المللي محسوب مي شود حقوقم هاي عرفي وراحترام و حفاظت از افراد مذهبي جزو ن. مراجعه شود

) 2005، كامبريج CU P/ICRC(جان ماري هينكيرتس و لويس دوسوالد بك ، 1عرفي بشردوستانه بين المللي، جلد  حقوقصليب سرخ، 
  .   مذهبي افراد – 27قاعده }مطالعه كميته بين المللي صليب سرخ{

يده؛ محسوب گردآنها صالحيت غير رسمي و به عنوان تعهدات حقوق بشري دارند  كه ميتوانند عناصر ضد دولت نيز در همان حدي  164
  .ستان صدق مي كندثر داشته باشند، طوريكه در بعضي از نقاط افغانؤكنترول م اطقي كههمان منبخصوص در 

  .  161پاورقي شماره  همان،  165
-http://shahamat-english.com/index.php/news/53817-44-killed-and-wounded-in-pust-rod,-11-vehicles: به اين آدرس مراجعه شود  166

destroyed.  طالبان مسئوليت انجام عمليات را به عهده گرفتند، اما مسئوليت كشتن مال را به عهده نگرفتند.  
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بدن، لت و كوب و ساير اعمال  اعدام ها، قطع اعضاي: ساختارهاي عدلي و قضايي موازي
  جرمي 

وقتي به آنجا رسيدم، . طالبان از طريق بلندگو اعالم كردند كه همه در محل جمعه بازار جمع شوند"
سپس يك . طالب مسلح بخاطر تأمين امنيت شان، جمع شده بودند 100نفر ملكي و حدود  600 اًتقريب

ده طالبان در مورد اهميت اجراي قانون شريعت سخن مال آياتي از قرأن را تالوت كرد و بعد يك فرمان
طالبان سه مرد متهم به قتل را به همه نشان دادند و به هر سه دستور دادند تا به جرم خود اعتراف . گفت
. در جريان اعتراف چند بار آب خواستند و آشكار بود كه به اجبار تن به اعتراف داده بودند. كنند

ستند كه هر سه مرد را ببخشند و پيشنهاد كردند كه حاضر اند بخاطر عفو هر بزرگان محل از طالبان خوا
  . سه متهم به خانواده قرباني پول بدهند، اما طالبان درخواست اين بزرگان محلي را نپذيرفتند

. دبعد از نماز دستور دادند تا رو به قبله زانو بزنن. طالبان سپس به هر سه مرد اجازه دادند كه نماز بخوانند
سپس طالبان به جمعيت گفتند همه با صداي بلند اهللا اكبر بگويند و آنگاه قاضي طالبان دستور اجراي 

    167.بجه طالبان اين سه مرد را زير فرياد هاي اهللا اكبر به ضرب گلوله كشتند 11به ساعت . حكم را داد

لبان در ولسوالي بگواه اپريل توسط طا 10گفته هاي شاهد عيني از اعدام صحرايي كه به تاريخ  -- 
    168.طالبان مسئوليت اين اعدام را به عهده گرفتند. واليت فراه اجرا شده بود

رويداد را به ثبت رسانيده كه در اثر آن عناصر ضد دولت بشمول طالبان افراد  19يوناما  2015در شش ماه نخست 
يوناما موارد اعدام هاي صحرايي، . كردند ملكي را به اتهام نقض قانون شريعت، اتهام جرايم و جاسوسي مجازات

يوناما  169.سربريدن، شالق زدن و بازداشت هاي غير قانوني از سوي عناصر ضد دولت را به ثبت رسانيده است
. تأكيد مي كند كه ساختار هاي قضايي موازي غير قانوني بوده و بر اساس قوانين افغانستان هيچ مشروعيتي ندارند

نستان اجراي مجازات از سوي چنين ساختار ها، نقض حقوق بشر و جرايم جنايي بوده و در بر اساس قوانين افغا
  170.بشردوستانه بين المللي جرايم جنگي محسوب مي شوند حقوقبعضي موارد بر اساس 

                                                             
167  2015جون  10واليت فراه به تاريخ  مصاحبه تلفني يوناما با يك شاهد از شهر فراه.   
-http://shahamat-english.com/index.php/news/53917-3: ختطاف كننده در بكوا مراجعه كنيدبه اعالميه طالبان در مورد مجازات سه ا  168

kidnappers-handed-penalty-in-bakwa  شده استبه آن مراجعه  11آخرين بار به تاريخ .  
تمامي رويداد هاي تلفات ملكي از اثر مجازات در سيستم هاي قضايي موازي كه عناصر ضد دولت انجام داده اند، توسط يوناما ثبت   169

يعني اعدام پدر يك (به جنگ ارتباط داشته  اًيوناما موارد مرگ و جراحت اين اقدامات، صرفنظر از اينكه مجازات مستقيم. شده است
كه توسط عناصر ضد دولت ) يعني شالق زدن بخاطر زنا(يا بر عليه يك فرد ملكي در ارتباط به تخلفات غير جنگي ) وي مليسرباز ارد

مشترك كنوانسيون ژنو افراد ملكي را با منع نمودن صريح قتل، خشونت، گذراندن حبس و يا  3ماده  .صورت گرفته را ثبت نموده است
اين گونه اقدامات . محاكمه عادالنه، شكنجه، قطع عضو و ديگر اشكال خشونت محافظت مي نمايد اعدام كردن بدون رعايت معيار هاي

مشترك در افغانستان به بخش  3براي جزئيات بيشتر در خصوص امكان كاربرد ماده . در هر زمان و در هر مكان ممنوع مي باشد
   .اين گزارش مراجعه شودچهارچوب حقوقي 

  .   اين گزارش مراجعه شودچهارچوب حقوقي بخش به  "جرايم جنگي" خصوص براي جزئيات بيشتر در  170
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 6كشته و  29(فرد ملكي  35و شالق زدن از سوي عناصر ضد دولت منجر به تلفات  171مجازات مرگ
  . گرديده است) زخمي

، عناصر ضد دولت افراد ملكي را به اتهام جرايم جنايي تعريف 2015اكثر مواردي ثبت شده در سال  در
به گونه . شده توسط خود عناصر ضد دولت، ظن جاسوسي براي دولت و كار براي دولت اعدام نموده اند

فرد  15ساخته و مي يك بس ملكي را در ولسوالي خاك سفيد واليت فراه متوقف  4مثال، طالبان به تاريخ 
در همان روز، كميسيون طالبان فيصله كرد كه هشت تن . ملكي را به ظن همكاري با دولت اختطاف كردند

طالبان يكي را به . اين افراد ملكي بيگناه اند و دو تن ديگر به اتهام همكاري با دولت گنهكار شمرده شدند
  . مي سربريدند 6مي و دومي را به تاريخ  4تاريخ 

جه به اين واقعيت كه اين گونه مكانيزم ها ذاتاً خالف قانون مي باشند، از نظر يوناما استفاده از چنين با تو
بنابر عين دليل، يوناما باور ندارد كه طرزالعمل هاي كه . ساختار ها و مجازات ها نقض حقوق بشر مي باشد

معيار هاي حقوق بشر كه در سطح گفته مي شود در رسيدگي به اين قضايا رعايت مي شود، در مطابقت با 
  . جهان به رسميت شناخته شده است، قرار داشته باشند، مثالً معيار هاي محاكمه عادالنه

  اختطاف افراد ملكي توسط عناصر ضد دولت  

افراد ملكي توسط عناصر ضد  172يوناما با نگراني عميق شمار رو به افزايش اختطاف هاي مرتبط به جنگ
 196، يوناما 2015جون  30جنوري تا  1از . ام گروگان هاي ملكي را ياد آور مي شوددولت و همچنين اعد

همه توسط عناصر ضد دولت انجام شده بود را به ثبت رسانيده كه اين رويداد ها  اًمورد اختطاف را كه تقريب
رويداد ها  درصد افزايش را در شمار چنين 36شده و ) زخمي 14كشته و  62(فرد ملكي  76منجر به تلفات 

. را نشان مي دهد 173ميالدي  2014درصد افزايش در تلفات ملكي در مقايسه با همين دوره در سال  117و 
شمار اختطاف ها و شمار تلفات ملكي ناشي از آن هر دو از زمان آغاز ثبت منظم چنين رويداد ها توسط 

  . مي باشندميالدي تا اكنون، باالترين رقم هاي ثبت شده  2009يوناما در سال 

                                                             
برخالف ( كه در بازداشتگاه عاملين در حبس بودند  ييوناما به علت گنجانيدن اين گونه كشتار عمدي، با قصد قبلي و خودسر افراد  171

يي كه بخاطر تنبيه يا مجازات انجام مي شوند، مثلن قتل و قتل ها) كشتار هدفمند كه طبق آن قرباني در بازداشتگاه عاملين قرار ندارد
فاتحه يك عضو نيروهاي امنيتي افغان را مالي كه ، نماز جنازه يا ) يكه هشدارهاي در نفي آن صورت گرفته با وجود (رهبران مذهبي 

قابل اجراي  حقوقمي داند، زيرا بر اساس  "لقت"يوناما اين گونه رويداد ها را . خوانده، همه را از اجرائات سيستم قضايي موازي مي داند
  .      تعريف شده است "قتل"بشردوستانه بين المللي در درگيري هاي داخلي افغانستان 

يوناما فقط آن . را منع نموده است "اسير گرفتن"، بطور صريح 2و پروتوكول الحاقي  1949مشترك كنوانسيون ژنو ) بجزء  ( 3ماده   172
اختطاف و اسيرگرفتن ها . ي اختطاف را ردگيري نموده كه توسط يكي از طرف هاي درگير در جنگ رخ داده استعده از رويداد ها

توسط گروه هاي جنايتكار، قومي يا ديگر گروه ها كه هيچ پيوندي به درگيري هاي مسلحانه فعلي ندارد را در اين گزارش اضافه نه 
  .  نموده است

منجر گرديد، ثبت ) زخمي 8كشته و  27(فرد ملكي  35مورد اختطاف را كه به تلفات  143يوناما ، 2014جون  30جنوري تا  1از   173
  . نموده است
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مورد اختطاف را  189مورد اختطاف افراد ملكي كه توسط يوناما ثبت شده، عناصر ضد دولت  196از جمله 
يوناما چهار . مورد تلفات شده است 75منجر به  اين حادثات مورد تلفات ملكي 76 مجموعِانجام داده كه از 

  . مورد ديگر را به نيروهاي طرفدار دولت نسبت مي دهد

ميرسد كه اكثر اختطاف ها از سوي عناصر ضد دولت بخاطر بدست آوردن پول، ارعاب افراد ملكي،   به نظر
عالوه بر آن، . يا امتياز گيري از طرف هاي مقابل جنگ، از جمله بخاطر تبادله گروگان ها انجام شده است

ثبت رسانيده است كه  يوناما شمار رو به افزايش كشتار افراد اختطاف شده توسط اختطاف كنندگان را به
دليل آن، برآورده نشدن خواست هاي اختطاف چيان و حفظ سلطه و كنترول باالي ساير افراد اختطاف شده 

  . بوده است ويا هم هدف اختطاف از همان آغاز، كشتن فرد اختطاف شده بوده است

ي ها، اعضاي خانواده افراد ملكي، كارمندان ملكي دولت، قرارداد ؛عناصر ضد دولت در اكثر اختطاف ها
كارمندان دولت، افرادي كه گويا از دولت يا نيروهاي امنيتي حمايت مي كنند و همچنين اعضاي ملكي 

در اكثر رويداد ها، عناصر ضد . پوليس ملي و اعضاي پيشين نيروهاي امنيتي افغان را هدف قرار داده اند
توسط دولت، توافق قربانيان براي دست كشيدن دولت بعد از ميانجيگري توسط بزرگان محلي، امتياز دهي 

در بعضي موارد، . از فعاليت هاي مشخص و يا هم با پرداخت جزيه، اختطاف شدگان را آزاد كرده اند
عناصر ضد دولت بدون پذيرفتن مسئوليت اختطاف يا دادن معلومات در مورد سرنوشت افراد مفقود شده، 

  . نگهداشته اند افراد مشخصي را اختطاف و نزد خود مخفي

( اكثر حوادث جراحت و مرگ ناشي از اختطاف زماني رخ داده كه عناصر ضد دولت اختطاف شدگان را 
كشته اند و در بعضي موارد قربانيان اختطاف مقاومت نموده و در نهايت ) اكثر به جرم جاسوسي براي دولت

ئيس اداره احصايه ولسوالي پشت رود مي ر 11به گونه مثال، عناصر ضد دولت به تاريخ . كشته شده اند
بعضي قربانيان . واليت فراه را از منزلش ربوده و به يك ساختمان متروك انتقال داده و در همانجا سر بريدند

مي در ولسوالي علينگار  17به گونه مثال، به تاريخ . وقتي قصد فرار را داشتند به شدت لت و كوب مي شدند
باالي يك سرباز پوليس ملي كه در ايام رخصتي به سر مي برد و مي  واليت لغمان، عناصر ضد دولت

عناصر ضد دولت آن . ساله زخمي شد 12خواست از آنها فرار كند، فير نمودند كه در نتيجه يك دختر 
  .  سرباز پوليس ملي را اسير گرفتند كه تا زمان تهيه اين گزارش، هنوز هم در اسارت آنها قرار داشت

موارد ضرب و شتم، مجازات، اخازي و ديگر اعمال جرمي عناصر ضد دولت عليه گروگان  يوناما همچنين
جون شش فرد ملكي  28به گونه مثال عناصر ضد دولت به تاريخ  174.هاي ملكي را نيز ثبت نموده است

. شامل پنج روستايي و يك رضاكار يك سازمان بشردوستانه را در ولسوالي گرديز واليت پكتيا اسير گرفتند
                                                             

. به استثناي چهار مورد اختطاف توسط نيروهاي طرفدار دولت، عناصر ضد دولت باعث تمامي اختطاف هاي مرتبط به جنگ شده اند  174
به . ط اعضاي جنبش خيزش مردمي در ولسوالي مقر واليت غزني ثبت نموده استيوناما مرگ يك فرد ملكي را ناشي از اختطاف توس

پوليس ملي دو فرد . مارچ، دو عضو اين جنبش يك راننده ملكي را بخاطر دزدي موترش اختطاف نمودند و بعد او را كشتند 1تاريخ 
  .  گرد قضايي آنها جريان داردمارچ بازداشت نمود كه پي 7عضو مظنون اين جنبش را در ارتباط به اين حادثه در 
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كارمندان يك سازمان . عناصر ضد دولت پنج روستايي را آزاد نمودند اما كارمند رضا كار را نگهداشتند
 او هاي پا و ها دست كه دادند گزارش منبع چندين كهجون پيدا نمود  30بشردوستانه جسد او را به تاريخ 

  .  بود شده شكستانده شود، كشته گلوله ضرف به آنكه از قبل

ده نموده كه عالوه بر صدمات مستقيمي كه در نتيجه كشتن يا زخمي شدن افراد ملكي در جريان يوناما مشاه
يا بعد از اختطاف وارد مي شود، نفس عمل اختطاف باعث صدمه هاي بسيار شديد جسمي و رواني مي  و

ي با تقليد قربانيان را براي مدت طوالني در اسارت خود نگه ميدارند و گاه اًعناصر ضد دولت اكثر. شود
يوناما در . عمل اعدام، تهديد به مرگ يا ديگر برخورد هاي نادرست رواني آنها را آزار و اذيت مي كنند

  .با رهايي شان به پايان نمي رسد اًمصاحبه با چندين اسير آزاد شده متوجه شده است كه مشكالت آنها لزوم
يا ملكيت از قربانيان يا اعضاي خانواده آنها  در چندين رويداد ثبت شده، عناصر ضد دولت به اخاذي نقدي

ادامه داده، حتي رفت و آمد هاي آنها را رد گيري نموده و يا هم بخاطر اطمينان از حمايت مالي خانواده اين 
  . افراد را تهديد نموده اند

ايط جسمي او و عالوه بر آن، اعضاي خانواده قربانيان از عدم اطالع در مورد زنده بودن يا مرگ قرباني،  شر
در موارد ديگر، بخاطر دريافت پول يا انجام ديگر شرايط . اينكه آيا آزاد خواهد شد يا خير رنج مي بردند

  . براي آزادي قرباني، اختطاف كنندگان با اعضاي خانواده قرباني تماس مي گرفتند

  اختطاف افراد ملكي از مليت هزاره

صر ضد دولت در ده رويداد جداگانه در جريان شش ماه نخست يوناما با نگراني ياد آور مي شود كه عنا
به استثناي يك رويداد، بقيه تمام نه . فرد ملكي از مليت هزاره را اختطاف نموده اند 97حد اقل  2015سال 

كه در آن جمعيت هزاره و غير هزاره در غزني، بلخ، سرپل، فارياب،  هرويداد ديگر در ساحاتي اتفاق افتاد
 67هزاره ربوده شده  97يوناما تثبيت نموده است كه از جمله اين . غور مشتركاً زندگي مي كردندارزگان و 

انگيزه براي اين اختطاف ها مختلف بوده كه شامل گرفتن پول، تبادله با زندانيان و  175.تن آنها آزاد شده اند
در . زه اختطاف مشخص نشده استظن اينكه اعضاي نيروهاي امنيتي افغان بوده اند، اما در بعضي موارد انگي

فبروري در  23يك رويداد ديگر كه توجه زياد همگان را به خود جلب كرد، عناصر ضد دولت به تاريخ 
كابل در حركت بودند،  - مسافر هزاره را از دو بس كه در مسير هرات 30ولسوالي شاه جوي واليت زابل، 

ن آنها را در بدل رهايي يك تعداد افرادي كه در ت 19مي عناصر ضد دولت  11به تاريخ . اختطاف كردند
   177.اسير هزاره ديگر تا هنوز مشخص نيست 11سرنوشت  176.حبس دولت بودند، رها ساختند

                                                             
ممكن عناصر ضد دولت افراد اختطاف شده را آزاد نموده باشند، اما تائيد خبر اين رهايي ها مشكل مي كه يوناما ياداشت نموده   175

  . باشد، زيرا اكثر اوقات شرط رهايي قربانيان اين است كه هيچ خبري در مورد اختطاف شدن خود را پخش نه كنند
  . 2015مي  11شهر گرديز واليت پكتيا به تاريخ از ه تلفني يوناما با قوماندان امنيته ولسوالي جاغوري مصاحب  176
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  بشردوستانه  نهادهاي اختطاف كارمندان

رويداد جداگانه اختطاف طي شش ماه نخست  15يوناما با نگراني عميق مي نگارد كه عناصر ضد دولت در 
فرد اختطاف شده در نتيجه حمالتي  44از ميان . بشردوستانه را هدف قرار داده اند نهادهاي مندانكار 2015

تن آنها  6كه كارمندان كمك رسان بشردوستانه و كارمندان سازمان هاي غير دولتي هدف قرار گرفته اند، 
اگانه اختطاف كه سازمان سه رويداد جد. تن ديگر رها شده اند 37تن هنوز در اسارت قرار دارد و  1كشته، 

. همه آزاد شدند اًتن گرديد كه بعد 34هاي بشردوستانه ماين پاكي را هدف قرار داده بود منجر به اختطاف 
 1را به تاريخ  "كودكان را نجات دهيد"كارمند افغان سازمان غير دولتي  5طالبان  ؛در يك رويداد مشابه

اپريل، مسئولين دولت، بعد از  10به تاريخ . طاف نمودندمارچ در ولسوالي ترين كوت واليت ارزگان اخت
  . آنكه طالبان به خانواده هاي قربانيان محل اجساد را خبر دادند، اجساد را از همان محل بدست آوردند

  اختطاف با هدف تبادله با زندانيان يا گروگان ها

ن، عناصر ضد دولت افراد ملكي ، هشت رويدادي را به ثبت رساند كه طي آ2015يوناما در شش ماه نخست 
به گونه . را بخاطر تبادله با زندانياني كه در بند نيروهاي طرفدار دولت قرار داشتند، اختطاف نموده بودند

مثال، بعد از اينكه پوليس ملي افغان دو عضو مخالف دولت را دستگير نمودند، اين عناصر مخالف دولت به 
مارچ، از اثر ميانجيگيري  11به تاريخ . يس محلي را اختطاف نمودندفرد ملكي و يك پول 7مارچ  10تاريخ 

  . بزرگان محل، دو جنگجوي مخالف دولت در بدل آزادي اسيران آزاد شدند

  اختطاف افراد ملكي توسط نيروهاي طرفدار دولت

به يوناما چهار مورد اختطاف افراد ملكي توسط نيروهاي طرفدار دولت، به شمول يك رويداد اختطاف 
مي، اعضاي  29به تاريخ . منظور تبادله با اسيراني كه در بند عناصر ضد دولت بودند، را به ثبت رسانيده است

. فرد ملكي را كه گمان مي كردند وابسته به طالبان اند، اختطاف نمودند 18يك گروه مسلح طرفدار دولت، 
چهارسده واليت غور را اختطاف قبل از آن، در همان روز، طالبان يك عضو رياست معارف ولسوالي 

نموده بودند و به نظر ميرسيد كه نيروهاي طرفدار دولت افراد ملكي را كه كه باور داشتند وابسته به طالبان 
سپس با . اند، اختطاف نمودند تا با استفاده از آنها، كارمند رياست معارف را از نزد طالبان آزاد كنند

  178.مي تبادله نمودند 31ران خود را به تاريخ ميانجيگري بزرگان محلي، طرفين اسي

                                                                                                                                                                                      
يوناما معلومات معتبر اما تائيد نه شده اي را بدست آورده كه عناصر ضد دولت سه شخص تحت بازداشت خود را اعدام نموده اند اما   177
و  افرادي كه توسط دولت توقيف شده بودهويت . بس بودند در اثر مرگ طبيعي مرده انددو تن ديگر زماني كه در ح ي؛گفته  ربنا ب

همچنين اتهامي كه بر اساس آن دولت آنها را بازداشت نموده تائيد نشده اما يوناما معلوماتي را دريافت نموده كه افراد بازداشت شده 
  . توسط دولت شامل زنان و كودكان مي باشند

  .2015جون  15تا  11و مسئولين دولت در واليت غور از  بزرگان محلييوناما با مصاحبه تلفني   178
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اسير گرفتن، حرمان از آزادي بطور  ؛حقوق بشر بين المللي نورم هايبشردوستانه بين المللي و  حقوق
يوناما از تمام طرف هاي درگير در جنگ مي  179.خودسرانه و ناپديد كردن اجباري افراد را منع نموده است

  . اف، دست از گروگان گرفتن افراد ملكي بردارندخواهد تا صرفنظر از اهداف اختط

حقوق بشر بين المللي، مكلف است ناشي از يوناما به دولت افغانستان ياد آور مي شود كه بر اساس تعهدات 
  . كه حق زندگي آزادي، سالمت جسمي و آزادي رفت و آمد افراد ملكي را در داخل قلمرو اش حفاظت كند

  : اختطافچند نمونه از رويداد هاي 

فبروري، عناصر ضد دولت يك راننده را در ولسوالي شيب كوه واليت فراه اختطاف  16به تاريخ  •
مارچ، بعد از اينكه پول داده نشد، افراد  16به تاريخ . نمودند و در بدل آزادي او پول خواستند

 .محل جسد او را در ولسوالي قلعه كاه واليت فراه يافتند

واليت غزني  جرستانمرد ملكي هزاره را در ولسوالي ا 14اصر ضد دولت اپريل، عن 14به تاريخ  •
ربودند و گفته مي شد كه هدف شان تبادله با فرماندهان ارشدي بود كه در همان روز از سوي 

بر اساس منابع دولتي، بعد از اينكه دولت درخواست . نيروهاي طرفدار دولت دستگير شده بودند
تن  10تن از افراد اختطاف شده را سر بريدند و اما بعدتر  4دولت  آنها را رد نمود، عناصر ضد
 . اسير باقي مانده را رها نمودند

ساله يك افسر پوليس ملي را در شهر فراه واليت فراه  17جون، عناصر ضد دولت پسر  28به تاريخ  •
 6به تاريخ خانواده قرباني جسد او را . اختطاف كردند و مدتي بعد او را به ضرب گلوله كشتند

 . جوالي بدست آورد
 

ه ثر ساختأپذيرفتن مسئوليت از سوي طالبان در خصوص حمالتي كه افراد ملكي را مت
  است

فرد  1002مورد حمله را كه باعث تلفات  239طالبان بصورت علني مسئوليت  2015در شش ماه نخست 
ت فقط شامل مرگ و زخمي شدن اين تلفا. گرديده بود، به عهده گرفتند) زخمي 743كشته و 259(ملكي 

افراد ملكي در نتيجه همان حمالتي مي باشد كه طالبان مسئوليت آن را در سايت انترنتي يا تويتتر خود به 

                                                             
 به. عرفي بشردوستانه بين المللي مي داند حقوقمنع نموده و آن را خالف  اًمشترك كنوانسيون هاي ژنو اسير گرفتن را صريح 3ماده   179

   ,http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule96:به اين آدرس نگاه كنيد 96عرفي بشردوستانه بين المللي، قاعده حقوق
در خصوص منع ناپديد  98عرفي بشردوستانه بين المللي، ماده  حقوقهمچنين به . بازديد شده است 2015جون  22آخرين باز به تاريخ 

 2آخرين بار به تاريخ  http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule98. اجباري به اين آدرس مراجعه كنيد شدن
به  در خصوص منع محروميت از آزادي 99عرفي بشردوستانه بين المللي قاعده  حقوقبه آن مراجعه شده است و همچنين  2015اگست 

آخرين باز به تاريخ  http://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter32_rule99: به اين آدرس مراجعه كنيد شكل خود سرانه 
  .  به آن مراجعه شده است 2015اگست  2
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مورد آن عليه نيروهاي امنيتي افغان،  132مورد حمله به نظر ميرسد كه  239از جمله  180.عهده گرفته اند
مورد حمله ديگر آن اهداف  107ح طرفدار دولت بوده، اما نيروهاي نظامي بين المللي و گروه هاي مسل

 ملكي بشمول بزرگان قومي، كارمندان ملكي دولت و سكتور عدلي و اهداف ملكي مرتبط به كارمندان
براي جزئيات و تفكيك حمالت بشمول انواع اهداف . انكشافي خارجي را هدف قرار داده است نهادهاي

  . اين گزارش مراجعه كنيد 1عهده گرفته اند، به ضميمه كه طالبان مسئوليت آنها را به 

  :چند نمونه از حمالت عمدي بر افراد ملكي كه طالبان مسئوليت آنها را به عهده گرفته اند

 كه ديني بزرگ يك طالبان جنوري 12 تاريخ به :قتل عمدي بزرگ ديني در واليت هلمند •
 به هلمند واليت لشكرگاه شهر در اش هخان نزديكي در را بود نيز علما واليتي شوراي عضو

 181.گرفتند عهده به را حمله اين مسئوليت طالبان. كشتند گلوله ضرب
  

مي يك حمله كننده  10به تاريخ  :حمله انتحاري بر بس عمله ادارة لوي سارنوالي در كابل •
منفجر  انتحاري خود را با هدف قرار دادن يك بس حامل كارمندان دفتر لوي سارنوالي در كابل

فرد ملكي  19و زخمي شدن ) بشمول سه زن(سارنوال  5اين انفجار باعث مرگ . ساخت
كارمند دفتر لوي سارنوالي، يك راننده  6در ميان زخمي شدگان . ديگر گرديد) زن 4بشمول (

كارمند دفتر  18طالبان با گرفتن مسئوليت اين حمله ادعا نمودند كه . رهگذر ملكي بودند 12و 
  182.والي را كشته اندلوي سارن

 
 افراد روي به طالب كننده حمله يك مي 13 تاريخ به : لس در شهر كابلاحمله بر هوتل پارك پ •

ملكي  14مرگ  باعث و گشود آتش بودند، شام صرف حال در پالس پارك هوتل در كه ملكي
ه، ادعا طالبان با قبول نمودن مسئوليت اين حمل. تن ديگر گرديد 7زن و زخمي شدن  3بشمول 

  183.اهداف مشروع براي طالبان مي باشندو نمودند همه افراد ملكي كشور هاي عضو ناتو 

 
جون، طالبان يك حمله پيچيده را با  22به تايخ  :حمله پيچيده بر پارلمان افغانستان در شهر كابل •

تحاري اين حمله كه شامل يك عراده موتر ان. هدف گيري پارلمان در شهر كابل به راه انداختند
تعبيه شده با بمب، سالح هاي سبك و راكت انداز مي گرديد باعث كشته شدن يك زن و يك 

                                                             
عناصر ضد دولتي قرار  كتگوريكه يوناما به طالبان نسبت داده و طالبان هم مسئوليت آن را نگرفته تحت چتر  آنعده از تلفات ملكي را  180

  . گرفته است
-http://shahamat-english.com/index.php/news/52213-police-officer: طالبان مسئوليت حمالت را در سايت انترنتي خويش پذيرفته اند  181

kills-nawzad-governor-police-chief-and-intelligence-director استاز سايت آنها حذف شده اً اما اين لينك بعد.  
جوالي به آن مراجعه شده  1آخرين بار به تاريخ  http://justpaste.it/l1tg: مراجعه كنيد 2015مي  10ن از به گزارش دهي عملياتي طالبا  182

  .است
  .http://alemara1.org/?p=12202: به اعالميه طالبان مراجعه كنيد  183
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اعضاي پارلمان با . گرديد) كودك 5زن و  9بشمول (فرد ملكي ديگر  39دختر و زخمي شدن 
مصئونيت از محل انتقال داده شدند اما اكثر قربانيان افراد رهگذر در نزديكي ساختمان پارلمان 

  184.طالبان مسئوليت اين حمله را به عهده گرفتند. بودند

بشردوستانه بين المللي هرگونه حمالت مستقيم بر افراد ملكي  حقوقيوناما يكبار ديگر تأكيد مي نمايد كه 
مگر اينكه و يا زمانيكه اهداف (و اهداف ملكي ) مگر اينكه و يا زمانيكه در مخاصمت مستقيم سهم بگيرند(

يوناما يكبار . اين گونه حمالت جرايم جنگي محسوب مي شوند. را منع نموده است) يندنظامي به حساب بيا
بشردوستانه بين  حقوق ديگر ياد آور مي شود كه همه طرف هاي درگير بشمول طالبان ملزم به رعايت

  .المللي مي باشند

     بر نيروهاي امنيتي  186يا نامتناسب 185حمالت بدون تفكيك

حمله بر نيروهاي امنيتي را كه باعث تلفات ملكي گرديد به  132، طالبان مسئوليت 2015شش ماه نخست  در
اين حمالت در مناطق عمومي و با استفاده از سالح هاي بدون تفكيك مانند حمالت انتحاري . عهده گرفتند

اهداف ملكي را بدون و ديگر انواع مواد انفجاري تعبيه شده صورت گرفت كه اهداف نظامي، افراد و 
كه تلفات ملكي چنين حمالت در  هم حمله با اين توقع صورت گرفتهو يا  187هتفكيك صدمه رسانيد

  . به مراتب بيشتر باشدكه به دست مي آيد؛ مقايسه با مقصد يا اهداف مستقيم نظامي 

  : ي نظامي رخ داده استدر ذيل چند نمونه از خسارات نامتناسب مي باشد كه در نتيجه هدف قرار دادن نيروها

جون، يك بمب تعبيه شده كنترول از راه دور كه هدف آن موتر پوليس ملي در  1به تاريخ  •
ولسوالي قالت واليت زابل بود، اندكي دير منفجر شد و در نتيجه چهار فرد ملكي سوار بر يك 

 188.موتر ديگر را به قتل رسانيد
  

وان و سالح هاي سبك بر يك پوسته امنيتي نيروهاي جون، طالبان با استفاده از ها 10به تاريخ  •
منابع گزارش دادند كه در . افغان و مركز اداري ولسوالي حصارك واليت ننگرهار حمله نمودند

                                                             
  ./http://shahamat-english.com/martyardam-attack-underway-on-parliament-in-heart-of-kabul-city: به اعالميه طالبان مراجعه كنيد  184
 اًكه مستقيم) الف: (حمالت بدون تفكيك عبارت اند از. مراجعه كنيد 12في كميته بين المللي صليب سرخ قاعده عر حقوقبه مطالعه   185

) ت(روش ها يا ابزار هايي را بكار ميبرد كه نمي تواند متوجه يك هدف خاص نظامي باشد، ) ب(به سمت هيچ هدف نظامي نباشد؛ 
بشردوستانه بين المللي محدود باشد و در نتيجه در هر  حقوقان آن نمي تواند بر اساس روش يا ابزار هاي جنگي را بكار مي برد كه اثر

  .   يك از اين موارد و يا ماهيت هر يك طوري است كه اهداف نظامي و ملكي يا افراد ملكي را بدون تفكيك هدف قرار مي دهند
انجام . تحت عنوان تناسب در حمالت مراجعه كنيد 14، قاعده عرفي بشردوستانه بين المللي، كميته بين المللي صليب سرخ حقوقبه   186

خسارت به اهداف ملكي و يا جمعي از اين ها  ،يك حمله كه انتظار ميرود باعث تلفات ناگهاني يا مرگ افراد ملكي، جراحت به قربانيان
  . گردد و در مقايسه با يك هدف يا نتايج پيش بيني شده نظامي بيشتر باشد، منع شده است

  . براي جزئيات بيشتر به بخش هاي مربوط به مواد انفجاري تعبيه شده و حمالت انتحاري و پيچيده اين گزارش مراجعه كنيد  187
   http://alemara1.org/?p=15081: به اعالميه طالبان به اين آدرس مراجعه كنيد  188
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اين حمله باعث مرگ دو فرد ملكي . فير هاوان پرتاب نمودند 100تا  80جريان حمله طالبان بين 
هاوان . دختر گرديد 1پسر و  3زن،  5گر بشمول فرد ملكي دي 18و زخمي شدن ) يك زن و شوهر(

ها بر مناطق مسكوني اصابت نمودند و در نتيجه چند خانه يك مكتب و ادارات دولتي تخريب 
طالبان با پذيرفتن مسئوليت ادعا نمودند كه اعضاي نيروهاي امنيتي افغان را در اين حمله . گرديد

   189.كشته اند

ي امنيتي افغان را هدف قرار داده، اما استفاده از مواد انفجاري تعبيه شده و نيروها اًهرچند اين حمالت ظاهر
سالح هاي غير مستقيم مانند هاوان، نارنجك و راكت كه اثرات تخريبي گسترده دارد در نزديكي مناطق 

 حقوقمزدحم ملكي مي تواند باعث حمالت نامتناسب و بدون تفكيك گردد و بنابرين نقض جدي 
يوناما يكبار ديگر از طالبان مي خواهد تا  190.بين المللي بوده و جرايم جنگي محسوب مي شودبشردوستانه 

  . از انجام حمالت در مناطق مزدحم ملكي به روش هاي نامتناسب خود داري نمايند

  اعالميه هاي طالبان در ارتباط با حفاظت افراد ملكي در درگيري هاي نظامي 

 191اعالميه علني در مورد حفاظت افراد ملكي در درگيري هاي نظامي 40، طالبان 2015در شش ماه نخست 
اين اعالميه اگر  192.بشمول يك اعالميه در خصوص حفاظت حقوق زنان مطابق اصول اسالمي منتشر نمودند
را به شكل  "ملكي"چه در عرصه هاي خاصي نشان دهنده پيشرفت هاي مثبت مي باشند، اما هنوز هم افراد 

   193.بين المللي مطابقت ندارد نورم هايكه با  تعريف مي كنند

                                                             
    http://shahamat-english.com/12-minions-killed-in-country-east: مراجعه كنيدبه اعالميه طالبان   189
ن بكار حمالت بدون تفكيك به حمالتي گفته مي شود كه متوجه يك هدف مشخص نظامي نبوده و چنان ابزار هاي جنگي در آ  190

محدود ميرود كه نمي تواند متوجه يك هدف خاص نظامي باشد و يا روش يا ابزار هاي جنگي را بكار مي برد كه اثرات آن نمي تواند  
ماهيت آن طوري است كه  ، در هر يك از اين موارداً متعاقبو . ايجاب مي نمايدبشردوستانه بين المللي  باشد يعني آن طوريكه حقوق

عرفي بشردوستانه بين المللي، كميته بين المللي صليب سرخ،  حقوقبه . ر اهداف نظامي و اهداف ملكي تأثير يكسان داردبدون تفكيك ب
  .  مراجعه كنيد 12قاعده 

رهنمود هاي ويژه رهبري امارت اسالمي در خصوص اقدامات پيشگيرانه براي جلوگيري "به گونه مثال به اعالميه طالبان تحت عنوان   191
-http://shahamat: به اين آدرس مراجعه كنيد 2015جنوري  4از تاريخ "فات ملكي در زمان جهاداز تل

english.com/index.php/paighamoona/51926-special-instruction-of-the-islamic-emirate%E2%80%99s-leadership-regarding-precautionary-

means-to-prevent-civilian-casualties-in-the-ongoing-jihad  همچنين به . به آن مراجعه شده است 2015نوري ج 15آخرين بار به تاريخ
به اين آدرس مراجعه  2015فبروري  19اظهارات سخنگوي امارت اسالمي در واكنش به گزارش يوناما در مورد تلفات ملكي از تاريخ 

  .  جوالي به آن مراجعه شده 6آخرين بار به تاريخ  http://alemara1.org/?p=2204: كنيد
متن كامل اعالميه انجام شده توسط هيئت دفتر سياسي امارت اسالمي در كنفرانس تحقيقي پگواش در "اعالميه طالبان تحت عنوان   192

-http://shahamat-english.com/full-text-of-the-statement-delivered-by-the-delegation: به اين آدرس مراجعه كنيد 2015مي  5پشاور از تاريخ 

of-political-office-of-the-islamic-emirate-in-the-international-pugwash-research-conference/  به آن  2015جون  27آخرين بار به تاريخ
   . مراجعه شده است

  . مراجعه كنيد 77تا  70يوناما در مورد حفاظت افراد ملكي در درگيري هاي نظامي صفحات  2014به گزارش ساالنه   193
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را اعالم كردند و اظهار داشتند كه  "عزم"اپريل، طالبان يك اعالميه صادر و در آن آغاز حمالت  22به تاريخ 
به هدف قرار دادن مسئولين رژيم دست نشانده و ديگر افراد مضر ادامه مي دهند و در ضمن ادعا نمودند كه 

در اين اعالميه از مسئولين ملكي و كارمندان  194.اد ملكي را حفاظت و تضمين مي كنندزندگي و اموال افر
دست نشانده خواسته شده تا از موقف هاي دولتي شان استعفا كنند و در بدل آن شرايط  به اصطالح رژيمِ

   195.شود تأمين مي ،زندگي آرام و مصئون براي همه مسئولين و افرادي كه از صفوف دشمن استعفا داده اند

به رغم اين گونه به رسميت شناختن آشكار موقف ملكي كارمندان دولت، يوناما هنوز هم تلفات ملكي 
بشردوستانه  حقوقناشي از حوادثي را ثبت مي نمايد كه طالبان مسئوليت آن ها را به عهده گرفته و بر اساس 

به گونه مثال، طالبان در اعالميه شان كه . هدف قرار داده اند اًبين المللي افراد و اهداف ملكي را مستقيم
متعهد شده اند كه  "مي بر وزارت عدليه در كابل را به عهده گرفته اند،  19مسئوليت حمله انتحاري تاريخ 

  196.ادامه مي دهند "به هدف قرار دادن قضات، سارنواالن و كارمندان مزدور وزارت عدليه و نهاد هاي مشابه
پاليسي  ؛ان هم در ارتباط به اعالميه هاي علني و هم در فعاليت هاي ثبت شدهتاريخچه فعاليت هاي طالب

  . هدف قرار مي دهد اًبين المللي افراد ملكي را مستقيم نورمهايطالبان را نشان مي دهد كه برخالف 

ميه بر اعال "عزم"اپريل طالبان در مورد عمليات نظامي  22يوناما همچنين ياداشت نموده كه اعالميه تاريخ 
مجاهديني كه در حفظ و مراقبت از زندگي و اموال "طالبان تاكيد مي كند كه بر اساس آن  197هاي قبلي

افراد ملكي بي تفاوت اند و عمليات نظامي شان باعث مرگ يا تلفات ملكي گردد، بر اساس احكام شريعت 
در خصوص نتايج  تا كنون طالبان هيچگونه اطالعات آشكار 198".و مقررات جهادي مجازات مي شوند

  . تحقيقاتي را كه اين كميسيون انجام داده، ارائه نكرده اند

  اعالميه هاي طالبان كه در آن حفاظت از حقوق زنان تعهد شده است 

مي يك نسخه از اعالميه ي را نشر كردند كه توسط نماينده شان در كنفرانس بين المللي  5طالبان به تاريخ 
از اقدامات شان براي حفاظت حقوق بشر و چندين اقدام ديگر براي حفاظت از قطر ارائه شده بود و در آن 

همه حقوقي كه در تمام عرصه هاي "بصورت مشخص، طالبان براي حمايت از . حقوق زنان گفته شده بود
                                                             

به اين آدرس نگاه  2015اپريل  22از تاريخ  "عزم"بنام  "عمليات بهاري"افتتاح به اعالميه شوراي رهبري امارت اسالمي در مورد   194
-http://shahamat-english.com/paighamoona/54149-statement-by-the-leading-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inaguration: كنيد

of-spring-operation-called-%E2%80%98azm%E2%80%99-resolve  خه پشتوي آن به مراجعه شده و نس 2015اپريل 24آخرين بار به تاريخ
  . مراجعه شده است 2015جوالي  6كه آخرين بار به تاريخ  http://alemara1.org/?p=8338اين آدرس موجود است 

  همان  195
   . به آن مراجعه شده 2015جون  27آخرين بار به تاريخ  ,http://justpaste.it/18ct: به اين آدرس 2015مي  19گزارش دهي عمليات طالبان از   196
، گزارش شش ماهه يوناما در 37-36يوناما در مورد حفاظت افراد ملكي در درگيري هاي نظامي صفحات  2013به گزارش ساالنه   197

يوناما در مورد حفاظت افراد ملكي در درگيري  2014النه و گزارش سا 30مورد حفاظت افراد ملكي در درگيري هاي نظامي، صفحه 
  . مراجعه كنيد 74 - 73هاي نظامي صفحات 

  . مراجعه كنيد 4ايضاء و پاورقي   198
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بشمول حق زندگي، حق انتخاب در ازدواج،  "زندگي مطابق دين مقدس اسالم به زنان داده شده است
   199.يراث و آموزش در چهارچوب شريعت و سنت اسالمي وعده داده بودندشغل، دارايي، م

وفاداري شان به تعهداتي كه در اعالميه  ؛يوناما از طالبان مي خواهد تا از طريق اقدامات مشخص و سازنده
نشان دهند تا زنان بتوانند از اين حقوق اليتغيير در زندگي  را شان براي حفظ حقوق زنان ابراز كرده اند

يوناما همچنين طالبان را ترغيب مي نمايد تا هريك از تعهدات شان در برابر . بصورت كامل استفاده كنند
  . حقوق زنان را بصورت مفصل تر شرح داده و اجرا كنند

  200داعش دولت اسالمي يا 

بنام در يك تحول تازه، گروه هاي كه با سازمان تروريستي و خود خوانده دولت اسالمي كه در افغانستان 
شروع به پذيرفتن مسئوليت تلفات ملكي  2015نيز مشهور است، بيعت نموده اند، در شش ماه نخست داعش 
شده به اين گروه ) زخمي 3كشته و  7(فرد ملكي  10رويدادي را كه باعث تلفات  10يوناما تا حال . نمودند

هاي رسانه ي دولت اسالمي در اين گروه ها از روش . در شرق كشور رخ داده است اًنسبت داده كه عمدت
گروه هاي . ديگر كشور ها تقليد مي كنند و از طريق رسانه هاي جمعي فلم هاي سربريدن را نشر مي كنند

ضد دولت، نيز مرتكب تلفات  رقيبِ وابسته به دولت اسالمي در زمان درگيري هاي زميني با ديگر عناصرِ
  . ملكي شده اند

  : ه گروه هاي وابسته به دولت اسالمي نسبت داده مي شودچند نمونه از تلفات ملكي كه ب

جون، يك گروه وابسته به دولت اسالمي يك بزرگ قومي و رهبر شوراي محلي  19به تاريخ  •
يك حساب كاربري . ولسوالي بتي كوت واليت ننگرهار را به اتهام همكاري با طالبان سر بريدند

 .تصاوير اين سربريدن را نشر نمود در صفحه تويتتر مربوط دولت اسالمي همان روز
  

مي، در زمان درگيري زميني ميان يك گروه وابسته به دولت اسالمي و طالبان يك فير  10به تاريخ  •
هاوان شليك شد و به يك خانه شخصي اصابت نمود كه در نتيجه سه فرد ملكي بشمول دو 

 . كودك زخمي شدند

 
  

                                                             
زنان بر اساس انتخاب  ":در ارتباط به حقوق زنان بخصوص ازدواج، آموزش، اشتغال و حق مالكيت اعالميه تصديق مي نمايد كه   199

در ارتباط به امنيت شخص، اين  ".از حق آموزش و كار برخوردار مي باشد. او حق ملكيت و ميراث را دارد. ندخويش حق ازدواج دار
  . با وجود همه، زندگي زنان كه حق اساسي شان است در معرض خطر قرار دارد "اعالميه مي نگارد كه 

در بعضي از بخش هاي افغانستان اين . مي شود پيوسته اند نيز ناميده "داعش"در افغانستان، گروه ها به دولت اسالمي كه در عربي   200
دولت اسالمي "به معني كامل  "داعش"كلمه . اصطالح براي اشاره به هرنوع جنگجوي خارجي صرفنظر از تابعيت شان گفته مي شود

  . مي باشد "عرق و شام
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 اد ملكي نيروهاي طرفدار دولت و حفاظت از افر. 4

، نيروهاي طرفدار دولت به ويژه نيروهاي امنيتي افغان باعث تلفات رو به رشد به 2015در شش ماه نخست 
به دست نيروهاي طرفدار دولت ) زخمي 562كشته و  234(مورد تلفات ملكي  796يوناما . افراد ملكي شدند

درصد افزايش را نشان مي  60ميالدي  201 2014را به ثبت رسانده است كه در مقايسه با همين دوره در سال 
اكثر تلفات ملكي كه نيروهاي طرفدار دولت باعث شده اند در زمان درگيري هاي زميني بخصوص از . دهد

  . اثر استفاده از مواد انفجاري مانند هاوان، موشك و بمب  دستي به وقوع پيوسته است

مورد تلفات ملكي  87به نيروهاي امنيتي افغان، را ) زخمي 480كشته و  174(مورد تلفات ملكي  654يوناما 
 26كشته و  29(مورد تلفات ملكي ديگر  55را به مليشه هاي طرفدار دولت و ) زخمي 56كشته و  31(

  . به نيروهاي بين الملي نسبت داده است اًرا منحصر) زخمي

  
  توصيه براي طرح پاليسي ملي در مورد كاهش تلفات افراد ملكي

فزايش تلفات افراد ملكي ناشي از عمليات هاي زميني نيروهاي امنيتي افغان به ويژه استعمال با توجه به ا
سالح هاي غير مستقيم، يوناما توصيه مي كند تا دولت يك پاليسي ملي در مورد كاهش تلفات افراد ملكي 

مي توان . رح نمايدرا كه باالي تمام وزارت ها، رياست ها و بخش هاي نيرو هاي مسلح قابل تطبيق باشد، ط
وزارتي طرح نمود، آن را در قانون افغانستان مسجل ساخت و از  مياناين پاليسي را توسط يك گروه كاري 

  . طريق يك پالن كاري براي نيل اهداف مشخص مورد تطبيق قرار داد

                                                             
توسط نيروهاي طرفدار دولت را به ثبت ) زخمي 291مرگ و  206(مورد تلفات ملكي  497، يوناما 2014جون  30جنوري تا  1از   201

  . رسانيده است
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  : عناصر كليدي پاليسي بايد شامل موارد آتي باشند

در مورد رويداد هاي تلفات افراد  پويشگرايانهانه و جمع آوري معلومات به گونه مستقل، بيطرف •
 ؛باشد داراي منابع، ظرفيت و حمايت كافييكه توسط نهاد مربوطه ملكي و اتهامات

 وزارتي در جمع آوري معلومات و پاسخدهي؛ميان همآهنگي  •

 طرح ميكانيزم ها به منظور حصول اطمينان از بازبيني و تحليل تجارب به دست آمده؛ •

 و شامل ساختن آن در قواعد درگيري و طرزالعمل هاي معياري عملياتي؛ بير پيشگيرانهطرح تدا •

 تقويت ميكانيزم هاي حسابدهي؛ •

جبران خساره، خدمات صحي و رواني براي قربانيان و خانواده هاي قربانيان به گونه واضح و  •
 شفاف؛ 

 ي و بين المللي؛غير دولت ، نهادهايهمآهنگي با كميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان •

دولت را در طرح و تطبيق اين  ؛يوناما همچنان توصيه مي كند كه جامعه جهاني به ويژه مأموريت حمايت قاطع
يوناما همچنان از اقدام وزارت دفاع در راستاي طرح پاليسي جلوگيري از تلفات . پاليسي همكاري مي كند

  .  اطع و يوناما تامين مي كند، استقبال مي نمايدافراد ملكي كه مساعدت تخنيكي آن را مأموريت حمايت ق

  پوليس محلي افغان
تو بايد خانه و اين منطقه را ترك ! او زن هرزه"فرمانده پوليس محلي افغان نزد من آمد و برايم گفت 

او نخست با قنداق سالح خود و بعداً با بيل مرا لت  ".كني در غير آن تمام خانواده ات را خواهم كشت
من از . من فرياد كشيدم و جيغ زدم مگر هيچ سودي نداشت. او در كمر، سر و شانه ام زد. كردو كوب 

  202.اثر لت و كوب  از هوش رفتم و بعد از دو ساعت دوباره به هوش آمدم

توسط يك فرمانده پوليس محلي در واليت كندز مورد لت و كوب  2015يك زن در ماه فبروري  -- 
     .قرار گرفت

. فعاليت دارند در خط مقدم جبههافغان در ساحات دور دست افغانستان به عنوان نيروي دفاعي پوليس محلي 
ولسوالي  154نفر مي رسيد كه  28400، شمار مجموعي منسوبين پوليس محلي افغان به 2015جون  15الي 

   203.واليت تحت پوشش قرار مي دهند 29را در 

رويداد  27را در ) مجروح 30كشته و  11(فات افراد ملكي مورد تل 41، يوناما 2015در شش ماه نخست سال 
با آن كه تلفات افراد ملكي كه به پوليس محلي نسبت . كه در آن پوليس محلي دخيل بود، ثبت كرده است

                                                             
   2015فبروري  4مصاحبه يوناما با قرباني، شهر كندز واليت كندز،   202
برنامه پوليس محلي در واليات باميان، خوست، نيمروز، پنجشير و . 2015جون  15مالقات يوناما با رياست پوليس محلي در كابل،   203

  .سمنگان وجود ندارد
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كاهش يافته، يوناما تخطي هاي جدي توسط اين نيرو ها را  2014داده مي شود نسبت به عين زمان در سال 
  . ن آنها در واليات كندز، بدخشان، سرپل و كندهار اتفاق افتاده  استثبت نموده كه بد تري

معمولترين تخطي هاي حقوق بشري كه به پوليس محلي افغان نسبت داده مي شود، شامل لت و كوب هاي 
يوناما قتل هاي هدفمندي را كه . شديد، از بين بردن جايداد، سرقت، تهديد، ارعاب و آزار و اذيت مي شود

يوناما . ليس محلي ارتكاب يافته، و دستگيري هاي غير قانوني افراد ملكي را نيز ثبت نموده استتوسط پو
  . تلفات افراد ملكي ناشي از درگيري هاي زميني توسط پوليس محلي را كماكان ثبت مي نمايد

ات نگران اذيت افراد ملكي توسط پوليس محلي به منظور تهديد، ارعاب، انتقام و مجاز و يوناما از آزار
فرد ملكي را به هدف تهديد، آزار و اذيت و  18، پوليس محلي عمداً 2015در شش ماه نخست سال . است

درصد افزايش در تلفات افراد ملكي برخاسته از اين  36مجروح نموده كه اين رقم نمايانگر  204؛ارعاب
ثبت نموده كه پوليس محلي افغان در رابطه به آزار و اذيت و ارعاب، يوناما مواردي را  205.تاكتيك مي باشد

افراد ملكي را به اتهام همكاري با عناصر ضد دولت يا به دليل ايستادگي در برابر سرقت و يا ساير تخطي 
جون،  15به گونه مثال، به تاريخ . هاي پوليس محلي افغان به شدت مورد لت و كوب قرار داده است

زمانيكه سه . تربوز را از كشتزار يك دهقان دزدي نمايندمنسوبين پوليس محلي افغان كوشش كرده اند تا 
پسر دهقان كوشش به متوقف ساختن آنان كردند، پوليس محلي به لت و كوب آن ها پرداخت؛ زمانيكه 

دهقان به مقام ولسوالي، قومانداني . مادر سه پسر مداخله كرد، پوليس محلي با مرمي به دستش شليك كردند
لي ولسوالي شكايت كرد ولي مقامات الي نشر اين گزارش هيچ اقدامي را روي دست امنيه پوليس و امنيت م

  .  نگرفته اند

افزايش يافته است؛  2015قتل هاي عمدي و هدفمند توسط پوليس محلي افغان در شش ماه نخست سال 
مورد  14 پوليس محلي افغان افراد ملكي را در هشت واقعه تأييد شده مورد هدف قرار دادند كه منجر به

  . ه استگرديد 206)مجروح 6كشته و  8(تلفات افراد ملكي 

                                                             
تهديد، ارعاب و آزار و اذيت شامل كتگوري مي شود كه توسط يوناما جهت ثبت وقايع تهديد به مرگ يا ضرر، ارعاب و آزار و   204

اذيت استفاده مي شود كه منجر به نقض حقوق بشري مي شود؛ به عنوان مثال، محدوديت غير قانوني در سير و سفر يا ممانعت در آزادي 
اين كتگوري همچنان شامل خشونت هاي فيزيكي مي گردد . ولي نه  لزوماً، باعث مرگ يا مجروحيت مي گرددبيان، اعمالي كه ممكن 

، البته زماني كه مقصد از آن تهديد، تخويف يا آزار و اذيت افراد ملكي باشد؛ به عنوان مثال، مجازات، انتقام يا ساير اشكال كشتار عمدي
  .فين درگير عليه يك فرد ملكي انجام مي شودحمله يا مجازات هاي كه توسط يكي از طر

ناشي از تهديد، ارعاب و آزار و اذيت توسط ) زخمي 13كشته و  1(مورد تلفات افراد ملكي  14، يوناما 2014جون  30جنوري و  1از   205
  . پوليس محلي افغان را ثبت نمود

ناشي از قتل هاي هدفمند توسط پوليس محلي ) زخمي 1كشته و  9(مورد تلفات افراد ملكي  10يوناما  2014جون  30جنوري و  1بين   206
  . ه استافغان را ثبت نمود
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 14، يوناما تا اكنون 2015در سال  207.وضعيت در مناطق شمال و شمال شرقي همچنان مايه نگراني مي باشد
مورد تلفات افراد ملكي  13را در حوزه شمال شرق و )  مجروح 12كشته و  2(مورد تلفات افراد ملكي 

  . را در حوزه شمال كشور توسط پوليس محلي افغان ثبت نموده است) مجروح 11نفر كشته و 2(

) 2014سال (يوناما از طريق گزارش ساالنه خود در مورد محافظت از افراد ملكي در درگيري هاي مسلحانه 
خاطر نشان نمود كه بسياري  از مردم از ثبات، بهبود وضعيت امنيتي و فرصت هاي شغلي در منطقه شان كه 
همه اين ها را به پوليس محلي نسبت مي دهند، استقبال نمودند؛ آنها مشخصاً از استخدام و اعزام پوليس محلي 

در ساير مناطق، پوليس محلي كه از ساير مناطق استخدام شده اند، از . در همان منطقه اظهار خرسندي نمودند
اپريل،  14به گونه مثال، به تارخ . ي كنندموقف خود براي حل و فصل دعاوي محلي عليه رقباي خود استفاده م

فرد ملكي به شمول دو پسر بچه را در ولسوالي صياد واليت سرپل  8نفري پوليس محلي افغان  10يك گروه 
حمله، گفته شده كه  پس از. پس از منازعه باالي زمين با قنداق تفنگ به شدت مورد لت و كوب قرار دادند

قربانيان به يوناما . انع دريافت مراقبت هاي صحي براي افراد متضرر شدندپوليس محلي براي چندين ساعت م
اطالع دادند كه پوليس محلي آنها را به منظور مجازات مورد لت و كوب قرار دادند زيرا چندي قبل مواشي 

  208.قريه افراد قرباني محصوالت زراعتي در قريه عضو پوليس محلي را خساره مند ساخته بود

  :از تلفات افراد ملكي توسط پوليس محلي ساير مثال ها

ي يك واسطه باربري در  جنوري، يك عضو پوليس محلي افغان پس از آن باالي راننده 9به تاريخ  •
ولسوالي سنگين واليت هلمند شليك كرد كه راننده از انتقال وي در واسطه خويش ابا ورزيد؛ از 

 . سر سه ساله وي كشته شداثر شليك عضو پوليس محلي، راننده مذكور مجروح و پ

) آر پي جي(اپريل، منسوبين پوليس محلي در ولسوالي چپرهار واليت ننگرهار راكت  21به تاريخ  •
دو مرمي راكت آر پي جي به يك . را طي درگيري زميني عليه عناصر ضد دولتي شليك نمودند

يك پسر و  منزل مسكوني اصابت نمود كه باعث كشته شدن يك پسر و يك دختر و مجروحيت
 . يك دختر ديگر شد

  نظارت و پاسخگوئي پوليس محلي افغان
  209 ".بدون پاسخگو بودن، پوليس محلي براي مملكت و محافظت افراد ملكي كشنده خواهد بود"

يكي از مقامات وزارت امور داخله كه مسئوليت نظارت از پوليس محلي را در سراسر افغانستان به  -- 
 .عهده دارد

                                                             
در گزارش ششماهه و ساالنه  "گروه هاي مسلح طرفدار دولت"براي دريافت معلومات در مورد پيشينه اين موضوع، به بخش هاي   207

   .مراجعه گردد 2014و  2013يوناما در مورد محافظت افراد ملكي در درگيري هاي مسلحانه سال 
  ؛ 2015اپريل  15و  14مصاحبه هاي يوناما با قربانيان، بزرگان قوم، و مقامات دولتي، به تاريخ   208
  .2015مصاحبه با مقامات وزارت امور داخله، كابل، جون   209
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يق نظارت و حسابدهي پوليس محلي افغان، يوناما به مشورت و حمايت خود از رياست پوليس به منظور تشو
رياست مذكور مرجع اصلي نظارت از برنامه پوليس محلي مي . محلي در وزارت امور داخله ادامه مي دهد

است پوليس محلي يوناما به گونه منظم اتهامات عليه منسوبين پوليس محلي افغان را به گونه كتبي با ري. باشد
كه توسط اين رياست و مقامات وزارت امور داخله روي دست گرفته مي تعقيبي شريك ساخته و اقدامات 

  .  شوند را در سطح واليتي تحت نظر دارد

به اتخاذ اقدامات جهت ترويج پاسخگوئي منسوبين  2015كه رياست پوليس محلي در سال ه يوناما دريافت
بنا بر درخواست يوناما، دولت افغانستان . ي هاي انجام شده، ادامه مي دهدپوليس محلي در برابر تخط

به منظور رسيدگي به تخطي  2015معلومات در مورد تحقيقات و پيگرد عدلي كه در شش ماه نخست سال 
دولت پنج قضيه . هاي حقوق بشري توسط منسوبين پوليس محلي روي دست گرفته شده است را ارائه نمود

    210.فتاري پوليس محلي افغان و دو قضيه محكوميت آنها در محكمه ابتدايه را گزارش دادجداگانه گر

يوناما موارد دستگيري و محكوميت پوليس محلي را در پيوند به قتل و مجروح ساختن افراد ملكي در حوزه 
سوبين تحقيق، دستگيري و محكوميت من ؛هر چند يوناما 211.هاي شمال شرق، شمال و شرق ثبت كرده است

خال هاي جدي در  اما پوليس محلي افغان را كه مرتكب نقض حقوق بشري مي شوند، استقبال مي كند،
كه مسئولين از اتخاذ تدابير  هيوناما همچنان مشاهده نمود. جلوگيري از چنين رويداد ها همچنان وجود دارد

ت و ساير بد رفتاري ها عليه در اكثريت مواردي كه اعضاي پوليس محلي در تهديد، ارعاب و آزار و اذي
فبروري، يك فرمانده پوليس محلي و  3به گونه مثال، به تاريخ . افراد ملكي دخيل است، عاجز هستند

افرادش به منزل يك فرد ملكي در دشت ارچي، واليت كندز داخل شده و دو مرد، يك زن و يك بچه را 
ليس محلي در يك اقدام تالفي جويانه خانواده منابع گفتند كه فرمانده پو. مورد لت و كوب قرار دادند

متذكره را پس از آن مورد لت و كوب قرار داد كه خانواده مذكور جهت به دست آوردن مجدد زمين شان 
پوليس ملي گزارش داد كه چند . كه از طرف فرمانده مذكور غصب شده بود، به محكمه مراجعه كردند

خود عليه پوليس محلي انصراف دادند و پوليس ملي تحقيقات  از آن رويداد قربانيان از شكايت سروز پ
   212.خود را متوقف ساخت

 2014هر چند يوناما در گزارش ساالنه خود در مورد محافظت افراد ملكي در درگيري هاي مسلحانه سال 
شاهد پيشرفت هاي از طرف رياست پوليس محلي افغان در تحقيق تخطي هاي حقوق بشري توسط پوليس 

جون  5به تاريخ . اين دفتر از بابت كاهش احتمالي صالحيت هاي رياست مذكور نگران است اما بود،محلي 
                                                             

دهار زماني به ضرب گلوله به ساله را در ولسوالي ژيري واليت كن 19جون يك پوليس محلي يك مرد  16به گونه مثال، به تاريخ   210
عضو پوليس محلي به شمول قوماندان پوسته  4پوليس ملي . قتل رسانيد كه موصوف از پيوستن به صفوف پوليس محلي افغان اباء ورزيد

  .طبق گزارشات، تحقيقات ادامه دارد. را در اين پيوند گرفتار كرد
در شهر ميمنه واليت  2015تي، و اعضاي باشندگان محالت در جريان ماه جون مصاحبه يوناما با پوليس ملي افغانستان، مقامات دول  211

  فارياب، شهر جالل آباد واليت ننگرهار، و شهر كندز واليت كندز؛ 
  . 2015فبروري  8سارنوال پوليس ملي، در شهر كندز واليت كندز به تاريخ مصاحبه يوناما با   212
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، وزارت امور داخله يادداشتي را به رئيس رياست پوليس محلي ارسال نمود كه طي آن صالحيت 2015
تمام وزارت امور داخله يادداشت مذكور را به  213ه استاجراي تحقيقات را از اين رياست سلب كرد

بحث روي اينكه كدام ارگان دولتي  ؛حين ترتيب يادداشت فوق الذكر. قوماندانان امنيه واليات ارسال كرد
صالحيت نظارت از برنامه هاي پوليس محلي افغان و ارسال شكايات جهت تعقيب عدلي را به عهده خواهد 

حلي در چارچوب نيروهاي هر چند يوناما تقويت سوق و اداره و تنظيم پوليس م. گرفت، جريان داشت
خالي نظارتي و حسابدهي باعث بروز اما منظم پوليس ملي تحت اثر وزارت امور داخله را تشويق مي كند، 

  . نگراني هاي جدي شده است

متشكل از وزارت داخله، وزارت دفاع،  ي، رييس جمهور افغانستان دستور داد تا كميسيون2015در ماه جون 
رياست امنيت ملي ارزيابي مشترك تمام واحد هاي پوليس محلي افغان را روي رياست ارگان هاي محل و 

دست گرفته تا مشخص شود كه در كدام محالت بيشتر به پوليس محلي نياز بوده و در كجا ها اين نيرو ها 
ر كه در جريان روند ارزيابي، دولت بايد پاسخگوئي در براب اظهار ميدارديوناما  214.بيشتر مشكل ساز بودند

مين و نيز اطمينان حاصل نمايد كه مرتكبين نه تنها از موقف هاي شان برطرف يا تبديل أهر نوع تخطي را ت
در . مي شوند بل در صورتي كه تخطي ايشان جنبه جرمي داشته باشد، مورد تعقيب عدلي قرار مي گيرند

ياز تاكيد كرد كه حكومت بايد از جريان روند بررسي و ارزيابي برنامه پوليس محلي افغان، يوناما روي اين ن
رعايت كامل قواعد و مقررات آزمايشي و آموزشي پوليس محلي به ويژه در صورتي كه اين بررسي و 

  . ارزيابي منتج به ايجاد واحد هاي جديد پوليس محلي گردد، اطمينان حاصل نمايد

                                                             
  2015خله، كابل، جون ادمصاحبه يوناما با مقامات وزارت امور   213
  همان 214
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هنگ تلفات افراد ملكي، نقض حقوق بشر و فر: 215گروه هاي مسلح طرفدار حكومت
 از مجازات

تقريباً هر كس به شمول پوليس ملي ولسوالي و حكومت محلي در مقابل اين مليشه هاي مسلح ضعيف "
آن ها ترس و . آن ها هر چه بخواهند انجام مي دهند و هيچكس آن ها را متوقف ساخته نمي تواند. هستند

به پرداخت ماليه غير قانوني به مليشه هاي  اقارب من مجبور. وحشت را در بين افراد ملكي پخش مي نمايند
حتي منحيث يك افسر بلند رتبه پوليس ملي، من نتوانستم . مسلح شدند و من نتوانستم مانع اين عمل شوم

سطح  در اين مليشه ها از روابط خوبي چه. مانع باج گيري مليشه هاي مسلح از اقارب نزديك خود شوم
اگر شما براي گرفتاري آنها اقدام نماييد، از طرف افراد زورمند . باشندملي برخوردار مي  در سطحواليات يا

ظرف چند دقيقه تليفون دريافت مي كنيد كه به سادگي براي تان مي گويد كه شخصي را كه گرفتار كرده 
   ".ايد، از جمله افراد من است و بايد فوراً رها سازيد

 ؛ چنينندز كه از ذكر نام ولسوالي خودداري نمودقت پوليس ملي در والي سابقِيك مقام بلند پايه ي  -- 
  216.ه استاظهار داشت

، يوناما به ثبت موارد نقض حقوق بشري توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت 2015در شش ماه نخست 
كه اين تخطي هاي شامل قتل هاي عمدي، لت و  هكه از معافيت از مجازات برخوردار هستند، ادامه داد

يوناما نگران استفاده اي روز افزون از گروه هاي مسلح . عاب و سرقت اموال مي شوندكوب، اخاذي، ار
طرفدار دولت در عمليات هاي نظامي توسط نيرو هاي ملي امنيتي در امر مبارزه عليه عناصر ضد دولت به 

. اشدويژه در حوزه هاي شمال و شمال شرق و افزايش تلفات افراد ملكي ناشي از چنين عمليات ها مي ب
يوناما شاهد ناتواني متداوم مقامات دولتي افغان در امر محافظت ساحات غير نظامي از تخطي و نقض حقوق 

 . بشري توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت و عدم پاسخگويي در برابر چنين اعمال مي باشد

                                                             
به يك شخص مسلح غير دولتي سازمان يافته اطالق مي شود كه در جنگ دخيل بوده و  "گروه هاي مسلح طرفدار دولت "اصطالح   215

وده گروه هاي مسلح طرفدار دولت شامل پوليس ملي افغانستان نب. از نيرو هاي دولتي، شورشيان و گروه هاي جنايت كار متمايز مي باشد
گروه . اين گروه ها ي مسلح هيج مبناي قانوني در قوانين افغانستان ندارند. داردنتحت سوق و اداره وزارت امور داخله افغانستان قرار  و

نيرو ها به خاطر رسيدن به اهداف سياسي، ايديولوژيكي يا  هاي مسلح داراي توانايي هاي مي باشند كه مي توانند اسلحه را در استفاده از 
اقتصادي به كار ببرند و آن ها در داخل تشكيل رسمي نظامي دولت ها، ائتالفات دولت ها يا سازمان هاي بين الحكومتي قرار نداشته و 

در برخي از موارد، گروه هاي مسلح حمايت كشور ميزبان يا . تحت كنترول دولت هاي نمي باشند كه در قلمرو آن ها عمليات مي نمايند
تعريف اين اصطالح شامل گروه هاي ذيل شده ولي محدود به آن نمي . به گونه مستقيم يا غير مستقيم دريافت مي نمايندساير دولت ها را 

، و نيرو هاي دفاع از افراد ملكي و گروه هاي شبه نظامي )اساس مليتي، قبيلوي يا طور ديگر(خيزش هاي مردمي، مليشه هاي محلي : شود
  ). ضح تحت كنترول دولت نباشدزمانيكه اين نيرو ها بصورت وا(

  2015مي  18جلسه يوناما در شهر كندز واليت كندز،   216
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رويداد  69را در  217)زخمي 56كشته و  31(مورد تلفات افراد ملكي  87جون، يوناما  30جنوري الي  1از 
 3(زن  16اين رقم شامل . ه استجداگانه كه گروه هاي مسلح طرفدار دولت در آن دخيل بودند، ثبت كرد

  . مي شود) زخمي 21كشته و  8(طفل  29و ) زخمي 13كشته و 

درصد تلفات افراد ملكي مي باشند كه به نيرو هاي طرفدار  11گروه هاي مسلح طرفدار دولت مسئول 
جنوري  1تلفات افراد ملكي توسط گروه هاي مسلح طرفدار حكومت از . سبت داده شده استحكومت ن

ثبت شده بود، بيشتر از دو برابر افزايش  2014در مقايسه با آمار كه در شش ماه نخست  2015جون  30الي 
ه هاي مسلح تلفات افراد ملكي بيش از مجموع تلفات افراد ملكي توسط گرواين يافته كه نشان مي دهد كه 

   218.مي باشد 2014طرفدار دولت در طول سال 

مورد ديگر تلفات افراد ملكي   64به استثناي پنج واقعه كه در واليات كنر، غور، غزني و كاپيسا اتفاق افتاد، 
و تخطي ها در حوزه هاي شمال و شمال شرق عمدتاً در واليات كندز و فارياب و نيز در واليات بغالن، 

  . ه وقوع پيوستسرپل و بلخ ب

  تلفات افراد ملكي ناشي از عمليات هاي گروه هاي مسلح طرفدار دولت 
كه گروه هاي مسلح به گونه روز افزون در عمليات هاي  ه است، يوناما مالحظه كرد2015در طول سال 

هاي  اكثريت تلفات افراد ملكي توسط گروه. تحت رهبري نيرو هاي ملي امنيتي افغانستان سهم فعال دارند
مسلح طرفدار دولت برخاسته از درگيري هاي زميني عليه عناصر ضد دولت يا ساير گروه هاي مسلح مي 

بيش از دو برابر تعداد تلفات افراد ملكي ناشي از چنين رويداد ها را كه در  2015باشد چنانچه يوناما در سال 
مورد  48جون، يوناما  30ري الي جنو 1از  219.ثبت شده بود، را به ثبت رساند 2014شش ماه نخست سال 

ناشي از عمليات هاي گروه هاي مسلح طرفدار دولت، در ) مجروح 41كشته و  7(تلفات افراد ملكي 
  . حمايت از نيرو هاي ملي امنيتي افغان، ثبت كرد

سير  2015تلفات افراد ملكي برخاسته از درگيري هاي زميني ميان گروه هاي مسلح طرفدار دولت در سال 
شده كه ) مجروح 19كشته و  7(مورد تلفات افراد ملكي  26ودي داشته چنانچه اين درگيري ها باعث صع

                                                             
تعداد مجموع تلفات ملكي كه توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت بوجود آمده است شامل دو واقعه مي شود كه در ولسوالي اندر   217

ناما كه در مورد محافظت از افراد ملكي در جنگ مسلحانه يو 2014در گزارش ساالنه اتفاق افتاده و  2015واليت غزني در جنوري 
  90-88، صفحات منعكس شده است

  درصد 34و  54الترتيب بگروه هاي مسلح طرفدار دولت در حوزه هاي شمال و شمال شرق كشور مسئول اكثريت مطلق تلفات افراد   218
  . حوزه ذكر شده به گونه رو به افزايش ثبت شده استدر دو  2014بوده و رويداد ها و تلفات افراد ملكي در شش ماه نخست 

ناشي از درگيري هاي زميني را به گروه هاي ) زخمي 41كشته و  7(مورد تلفات افراد ملكي  48، يوناما 2015در شش ماه نخست   219
ناشي از گيري ) زخمي 11 كشته و 7(مورد تلفات افراد ملكي  18، يوناما 2014در شش ماه نخست سال . مسلح طرفدار دولت نسبت داد

  . هاي زميني را به گروه هاي مسلح طرفدار دولت نسبت داده بود
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تمام اين درگيري ها . نشان مي دهد 2014درصد افزايش را در مقايسه با شش ماه نخست سال  160اين رقم 
  . در حوزه هاي شمال و شمال شرق كشور اتفاق افتيده است

مورد به گونه عمدي دست به هدف قرار دادن و قتل افراد ملكي زده  13لت در گروه هاي مسلح طرفدار دو
يوناما همچنان چهار عمليات تالشي . گرديد) زخمي 3كشته و  16(مورد تلفات افراد ملكي  19كه منجر به 

 3(مورد تلفات افراد ملكي  10غير قانوني از جانب گروه هاي مسلح طرفدار دولت را ثبت نمود كه منجر به 
  . گرديد) زخمي 7كشته و 

افزايش تلفات افراد ملكي ناشي از درگيري هاي زميني كه به گروه هاي مسلح طرفدار دولت نسبت داده 
مي شود، اكثراً برخاسته از اعزام چنين نيرو ها براي سركوب ساختن حمالت طالبان توسط اين نيرو ها در 

ناشي از درگيري هاي  2در فصل  "حمله كندز"بخش  به(واليت كندز در ماه هاي اپريل و مي مي باشد 
به نظر مي رسد كه سهم مستقيم گروه هاي مسلح طرفدار دولت در درگيري ها طرحي ). زميني مراجعه شود

ميالدي  2015شش ماه نخست به گونه مثال، يوناما در . جديد عمليات هاي نيرو هاي ملي امنيتي افغان باشد
گروه هاي مسلح طرفدار دولت را در واليت كندز ثبت نمود كه برخاسته  فرد ملكي توسط 22مجروحيت 

اگر مقايسه شود، تمام تلفات افراد ملكي در واليت كندز در  220.از درگيري هاي زميني عليه طالبان مي باشد
. ، از اثر رقابت و درگيري ميان گروهاي مسلح طرفدار دولت به وقوع پيوسته است2014شش ماه نخست 

مورد تلفات افراد ملكي در واليت كندز كه از اثر درگيري هاي گروه  هاي مسلح طرفدار دولت  22تمام 
بوده ) هاوان، راكت، نارنجك(عليه عناصر ضد دولتي به وقوع پيوسته، ناشي از استفاده سالح هاي انفجاري 

  .  سازد كه خطرات به كارگيري از گروه هاي مسلح غير منظم در عمليات نظامي را برجسته مي

 كشتار و ساير موارد نقض حقوق بشري توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت

چيزي كه . من از كشتن دشمنانم لذت مي بردم ولي كشتن آنها ديگر عطش مرا مرفوع نمي كرد"او گفت 
. مي باشد، روزمره كشتن چهار يا پنج فرد ملكي و آويزان كردن اجساد شان زدمرا راضي و خرسند مي سا

اين عمل در بين مردم وحشت خلق . ن را گزارش مي كردند و من در ساحه مشهور مي شدمآداً رسانه ها بع
اين چيزي بود . مي كرد، عطش مرا براي كشتن مرفوع مي ساخت و قدرت مرا در منطقه افزايش مي بخشيد

   ".كه من مي خواستم

از (طرفدار دولت در واليت كندز  يك بزرگ قومي كلماتي را كه از يك قوماندان گروه هاي مسلح -- 
  221.شنيده بود، نقل قول مي كرد) مي شودذكر ولسوالي خودداري 

                                                             
گروه هاي مسلح طرفدار دولت در شش ماه مورد تلفات افراد ملكي ديگر در واليت كندز كه از اثر جنگ داخلي بين  10يوناما   220

  . به وقوع پيوسته بود را ثبت نمود 2015نخست 
  . 2015مي  28شهر كندز، واليت كندز، مالقات يوناما،   221
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مورد جداگانه را ثبت نمود كه طي آن گروه هاي مسلح طرفدار دولت عمداً افراد ملكي را هدف  13يوناما 
. چنين اعمال عميقاً نگران استيوناما از عدم پاسخگوئي در برابر  نيز قرار داده و آنها را از بين برده است و

اپريل، اعضاي گروه مسلح طرفدار دولت به يك مكتب در ولسوالي خان آباد  14به گونه مثال، به تاريخ 
واليت كندز داخل شدند، يك استاد را از مكتب بيرون كشيده و وي را در مقابل چشمان شاگردان به 

نكردن  هاين افراد معلم مذكور را به دليل برآوردمنابع گزارش دادند كه . ضرب گلوله به قتل رساندند
يوناما پنج واقعه اختطاف را نيز ثبت نمود كه يك مورد آن . دستورات فرمانده گروه شان به قتل رساندند

مورد تهديد، ارعاب و آزار و اذيت افراد  29افزون بر آن، يوناما . منجر به قتل فرد اختطاف شده گرديد
كار اجباري، لت و كوب، اخاذي و سرقت توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت را ملكي و همچنان موارد 

اپريل، اعضاي گروه هاي مسلح طرفدار دولت يك سارنوال را از  3به عنوان مثال، به تاريخ . تثبيت نمود
واليت بدخشان در حالي اختطاف كردند كه از طريق ولسوالي خان آباد واليت كندز مي گذشت؛ آنها 

  . ل مذكور را پس از دريافت پول رها كردندسارنوا

يوناما مالحظه كرد كه گروه هاي مسلح طرفدار دولت در ساحات تحت اثر شان به ويژه در حوزه هاي 
در شش ماه . شمال و شمال شرق به گونه دوامدار از فرهنگ معافيت از مجازات مستفيد بوده و فعاليت دارند

قض حقوق بشري توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت را در ولسوالي ، يوناما موارد متداوم ن2015نخست 
پشتون كوت واليت فارياب، ولسوالي سانچارك واليت سرپل، و ولسوالي خان آباد واليت كندز ثبت 

در حوزه شمال و  2014و  2013اين تخطي ها بدون پيگرد و به ادامه نقض حقوق بشر در سال هاي . نمود
يوناما يك بار ديگر موارد متعدد  2015به عنوان مثال، در شش ماه نخست . ستشمال شرق صورت گرفته ا

نقض فاحش حقوق بشر افراد ملكي توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت را در ولسوالي خان آباد واليت 
   222.كندز و ولسوالي پشتون كوت واليت فارياب ثبت نمود

ثيرات آن باالي افراد ملكي، يك تن از ألت و تبراي ارائه مثال از نفوذ گروه هاي مسلح طرفدار دو
جون منبع آب بند سر حوض را در ولسوالي پشتون  3فرماندهان گروه هاي مسلح طرفدار دولت به تاريخ 

از اثر اين امر، ميمنه . كوت واليت فارياب بست و بيشرين قسمت هاي اين ولسوالي را از آب محروم ساخت
طبق گزارش ها، فرمانده مذكور منبع آب را . دين روز از آب محروم شدمركز واليت فارياب نيز براي چن

بست تا انتقام يك كاروان مساعدت هاي بشر دوستانه را كه يك روز قبل توسط يك گروه مسلح طرفدار 
دولت غارت شده بود، بگيرد؛ كاروان مذكور قرار بود مساعدت هاي بشردوستانه را به قريه فرمانده مذكور 

ثير منفي ديگر روي رفاه باشندگان محل، محصوالت و باغ ها از اثر نبود آب از بين أبه عنوان ت. دانتقال ده
فرمانده منبع آب را پس از ميانجيگري مقامات ولسوالي و واليت به تاريخ . رفتند يا شديداً خساره مند شدند

  . پيگرد قرار نگرفت به هر حال، فرمانده مذكور براي اين عمل مورد 223.جون دو باره باز كرد 13

                                                             
  .يوناما در مورد محافظت از افراد ملكي در درگيري هاي مسلحانه مراجعه شود  2014گزارش ساالنه  87-84به صفحات   222
   .2015جون  13-10مالقات يوناما، شهر ميمنه، واليت فارياب،   223
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، يوناما موارد نقض حقوق بشري توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت را در ولسوالي 2015در نيمه نخست 
جنوري  1از . هاي ثبت نمود كه قبالً موارد اندك يا هيچ مورد نقض حقوق بشري در آنجا ثبت نشده بود

توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت را  مورد جداگانه نقض حقوق بشري 13، يوناما 2015جون  30الي 
هيچ مورد نقض حقوق بشر ثبت  2014در ولسوالي سانچارك واليت سرپل ثبت كرد در حاليكه در سال 

موارد نقض حقوق بشري شامل كشتار هاي عمدي، لت و كوب جدي، ماليات غير قانوني و ساير . نشده بود
روميت از دسترسي به مراقبت هاي صحي، غصب زمين اشكال اخاذي، كار اجباري، توقيف غير قانوني، مح

 8تخطي ها توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت در ولسوالي سانچارك باعث . و تخريب ملكيت مي باشد
آنچه مايه افزايش نگراني مي باشد، اين است كه . گرديد) زخمي 2كشته و  6(مورد تلفات افراد ملكي 

كه گروه مسلح طرفدار دولت در ولسوالي سانچارك از پسر بچه هاي  هيوناما گزارشات متعددي را دريافت
  224.مي كنند) بچه بازي(سوء استفاده جنسي  16كه زير سن 

 عدم پاسخگو بودن گروه هاي مسلح طرفدار حكومت در برابر نقض حقوق بشر 

يوناما  طوريكه در گزارش هاي قبلي محافظت از افراد ملكي در درگيري هاي مسلحانه ثبت شده است،
مالحظه نمود كه گروه هاي مسلح طرفدار دولت در اكثريت مطلق تخطي هاي حقوق بشري به گونه مستمر از 

مصاحبه شوندگان پيوسته به يوناما گزارش دادند كه مقامات دولتي نمي . معافيت از مجازات برخوردار هستند
حت كنترول در آورند چرا كه آنها تحت خواهند يا نمي توانند فعاليت هاي گروه مسلح طرفدار حكومت را ت

در بعضي (حمايت چهره هاي متنفذ سياسي قرار دارند، تعداد نيرو هاي امنيتي ملي افغانستان كافي نيست 
، يا دولت باالي )ولسوالي ها تعداد نيرو هاي ملي امنيتي افغان كمتر از گروه هاي مسلح طرفدار دولت است

مقامات دولتي به يوناما اعتراف نمودند كه . ه عناصر ضد دولت اعتماد مي كندچنين گروه ها در امر مبارزه علي
  225.فرماندهان اين گروه نمي توانند آنها را خلع سالح، منحل يا مورد پيگرد قرار دهند ؛بنا بر روابط سياسي

كرد كه دو مورد را ثبت  2015هر چند اكثر ناقضين مورد پيگرد قرار نگرفتند، يوناما در شش ماه نخست 
دولت تالش نمود تا بعضي از گروه هاي مسلح طرفدار دولت را به دليل نقض حقوق بشري مورد پيگرد 

به گونه مثال، پوليس ملي يك عضو يك گروه مسلح طرفدار دولت را كه گويا شخصي را به . قرار دهد
به ضرب گلوله كشته  ماه مي به دستور يك فرمانده مهم در ولسوالي پشتون كوت واليت فارياب 26تاريخ 

در . اما پوليس ملي اين فرمانده را كه گويا دستور قتل را داده بود، دستگير نكرده بود. بود، دستگير نمود
فبروري پوليس ملي دو عضو نهضت  1به تاريخ . زمان نشر اين گزارش تحقيقات در اين مورد ادامه داشت
ام دستبرد و سپس قتل يك مردي ديگر دستگير خيزش مردمي در ولسوالي گالن واليت غزني را به اته

  . در زمان نشر اين گزارش تحقيقات در اين مورد نيز جريان داشت. نمود
                                                             

قومندانان و ساير اشخاص با نفوذ صورت گرفته و معموالً به بهره برداري  بچه بازي عملي است كه در برخي از نقاط افغانستان توسط 224 
   .http:www.aihrc.org.af/home/research_report/3324, last accesses 6 June 2015.  و سوء استفاده جنسي از بچه هاي نوجوان اطالق مي شود

  . 2015جون  6دسترسي اخير 
 . 2015مارچ  4ور داخله در جلسه يوناما با مقامات وزارت ام  225
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يوناما از خالي موجود ميان تعداد وسيعي از تخلفات ثبت شده توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت و 
ي اين گروه ها به شدت نگران مي تعداد كم تحقيقات و پيگرد هاي قانوني در مورد نقض حقوق بشر از سو

بين المللي حقوق بشر، دولت مكلف است تا از حق زندگي محافظت نموده و در  نورم هايبر اساس . باشد
به . مورد هر گونه كشتار غير قانوني بشمول موارد كشتار توسط گروه هاي مسلح طرفدار دولت تحقيق نمايد

لغو و خلع سالح گروه هاي مسلح غير قانوني، يوناما  رغم تعهدات مطرح شده دولت در سطح ملي براي
بر  226.هيچ اقدامي صورت نگرفته است 2015متوجه شده كه براي اجراي اين پاليسي در شش ماه نخست 

عكس، يوناما گزارش هاي معتبري دريافت نموده كه گويا نيروهاي امنيتي واليتي در واليت كندز بخاطر 
  . ين گروه ها حمايت نموده استمبارزه با عناصر ضد دولت از ا

يوناما تأكيد مي نمايد؛ هرگونه معافيت در برابر تخطي هاي حقوق بشري و جنايت اين گروه ها خطر تداوم 
اشكال مختلف . بد امني را در پي داشته و باعث تضعيف محافظت افراد ملكي و حاكميت قانون مي گردد

باعث تضعيف مشروعيت دولت و تقويت چرخه خشونت بدرفتاري و معافيت گروهاي مسلح طرفدار دولت 
  .در كشور مي گردد

يوناما پيشنهادات قبلي اش در خصوص منحل و خلع سالح نمودن هرچه سريع اين گروه هاي مسلح را 
تكرار نموده و از دولت مي خواهد تا در مورد تخلفات حقوق بشري و ديگر جنايات تحقيق نموده و عاملين 

  .  و مجازات قرار دهد آن را مورد پيگرد

  عمليات هوايي
ناشي از ) زخمي 45كشته و  32(مورد تلفات ملكي  77ميالدي  2015جون  30جنوري الي  1يوناما از 

حمالت هوايي نيرو هاي نظامي بين المللي و نيرو هاي امنيتي افغاني را به ثبت رسانيده كه در مقايسه با همين 
 49مورد تلفات ملكي، يوناما  77از مجموع  227.زايش را نشان مي دهددرصد اف 88ميالدي  2014دوره سال 

) زخمي 23كشته و  5(مورد ديگر  28آن را به نيرو هاي نظامي بين المللي و ) زخمي 22كشته و  27(مورد 
  . را به نيرو هاي امنيتي افغان نسبت داده است

 عمليات هاي هوايي نيرو هاي نظامي بين المللي

از . به عمليات هاي هوايي خويش ادامه داده اند 2015نموده كه نيرو هاي بين المللي در سال يوناما مالحظه 
 27(مورد تلفات ملكي  49عمليات هوايي نيروهاي نظامي بين المللي باعث  2015جون  30جنوري تا  1

                                                             
رئيس جمهور افغانستان در يك ويديو كنفرانس با مقامات واليت كندز يك بار ديگر بر پاليسي دولت تأكيد نموده و اظهار داشت   226
 –هند شد و اگر از قانون پيروي نكنند با برخورد قانوني روبرو خوا"گروه هاي مسلح غير قانوني به هيچ وجه قابل تحمل نمي باشند"كه 

آخرين بار . مراجعه شود http://president.gov.af/en/news/40136رئيس جمهور از دفتر رياست جمهوري به اين آدرس  مطبوعاتي اعالميه به
 . ديده شده است 2015جنوري  11به تاريخ 

ناشي از عمليات هوايي نيرو هاي نظامي بين ) زخمي 13كشته و  28(مورد تلفات ملكي  41وناما ، ي2014جون  30جنوري تا  1از   227
  . المللي در افغانستان را ثبت نموده است
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افغانستان و با اينكه اين گزارش اقدامات جاري از سوي نيروهاي امنيتي . گرديده است) زخمي 22كشته و 
را مي پذيرد، ولي باز هم  228نيرو هاي امنيتي بين المللي جهت كاهش تلفات ملكي ناشي از عمليات هوايي

درصد افزايش  23نشان مي دهد كه شمار تلفات ملكي ناشي از عمليات هوايي نيرو هاي نظامي بين المللي 
ن اتفاق افتاده و روند رو به كاهشي را كه از طريق حمالت توسط هواپيما هاي بدون سرنشي اًكه اكثر 229يافته

    230.قبالً يوناما ثبت نموده، دوباره افزايش بخشيده است

ت اقببشر دوستانه بين المللي تمام طرف هاي درگير را مكلف به اتخاذ مر كه حقوق يوناما يادآور مي شود
تمام اقدامات امكان پذير را جهت  هاي دائم مي نمايد تا افراد غيرنظامي، افراد و اهداف ملكي آسيب نبيند و

جلوگيري و به حد اقل رسانيدن تلفات و جراحت هاي احتمالي افراد ملكي و آسيب به اهداف ملكي روي 
  .   بشردوستانه بين المللي بطور كامل قابل اجرا مي باشد حقوقدر ضمن يوناما تذكر مي دهد كه . دست بگيرند

  
 

 

 

                                                             
يك سلسله آموزش هاي الزامي را براي ) و مأموريت قبلي آن بنام آيساف(به گونه مثال، مأموريت حمايت قاطع در افغانستان   228

: حمايت قاطع غير محرمانه/جوابيه ناتوايميل . اتي دخيل در بكارگيري و اعزام مهمات هوايي معرفي نموده استكارمندان مركز عملي
مواصلت  2015جوالي  9در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه كه به تاريخ  يوناما، پاسخ مأموريت حمايت قاطع به يوناما

   .  ورزيده است
ناشي از عمليات هوايي نيرو هاي نظامي بين ) زخمي 13كشته و  27(مورد تلفات ملكي  40، يوناما 2014ن جو 30جنوري تا  1از   229

  .المللي را ثبت نموده است
  .  مراجعه شود 60و 59يوناما در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات مسلحانه؛  صفحات  2014به گزارش نيمه ساله    230
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  يتي افغانستانعمليات هوايي نيرو هاي ملي امن
بعد از ظهر بود كه طالبان با استفاده از سالح هاي سبك، ماشيندار هاي سنگين و راكت  2حوالي ساعت 

من از مركز . انداز چندين حمله را بصورت همزمان بر پوسته هاي نيروهاي امنيتي افغان آغاز نمودند
ردم كه در همان حال دو فروند ولسوالي حدود دو كيلومتر دور تر از محل اين جنگ را تماشا مي ك

طالبان يكي از اين . هليكوپتر اردوي ملي براي حمايت از نيروهاي امنيتي افغان به محل جنگ رسيدند
هليكوپتر ها را با استفاده از ماشيندار ثقيل هدف قرار دادند، اما هليكوپتر دوم كه مجهز به ماشيندار بود 

له هاي شليكي شده از هليكوپتر حين برخورد به زمين انفجار به نظر ميرسيد گلو. بر طالبان آتش گشود
يكي از گلوله هاي هليكوپتر كه ماشيندار طالبان را هدف قرار داده بود به خانه يك فرد . مي كردند

   231.فرد ملكي در آن منزل زخمي شدند 5ملكي اصابت كرد كه در نتيجه 

 4انستان در ولسوالي پشت رود، واليت فراه در گفته هاي شاهد عيني عمليات هوايي اردوي ملي افغ -- 
 . كودك زخمي شدند 3فرد ملكي بشمول  5كه در اثر آن  2015اپريل 

 10ناشي از ) زخمي 23كشته و  3(مورد تلفات ملكي  28ميالدي  2015جون  30جنوري تا  1يوناما از 
نيروهاي هوايي افغانستان به . است رويداد جداگانه عمليات هوايي نيروهاي هوايي افغانستان را ثبت نموده

عنوان بخشي از اردوي ملي، مسئوليت عمده حمايت هوايي نزديك و عمليات هاي تهاجمي هوايي در 
    232.به عهده گرفته است 2015حمايت از نيروهاي ملي امنيتي افغانستان را در آغاز سال 

نزديك هوايي و عمليات هاي تهاجمي بخاطر حمايت هاي  ، 2015نيروهاي هوايي افغانستان در طول سال 
 5فروند هواپيما بشمول  20مي  30نيروهاي هوايي افغانستان تا . هوايي كار ظرفيت سازي خويش را ادامه داد

فروند  10و  MD-530فروند هليكوپتر تهاجمي خفيف از نوع  Mi-35 ،5فروند هليكوپتر تهاجمي از نوع 
-Miهليكوپتر هاي  233.ماشيندار هاي ثابت را مورد استفاده قرار داده اندمجهز به  Mi-17هليكوپتر نقليه از نوع 

نيروهاي هوايي . نيرو هاي هوايي افغانستان مي تواند سيستم موشك هاي رهبري ناشده را بكار ببرد 35
   234.چندين هواپيماي نظامي ديگر را نيز بكار بگيرد 2016و اوايل  2015افغانستان در نظر دارد در سال 

                                                             
  . 2015جون  23ندز، قندز، واليت قمصاحبه تلفني يوناما، شهر   231

 ، به اين آدرس در2015، جون 60صفحه  "گزارش در مورد بهبود امنيت و ثبات در افغانستان"وزارت دفاع اياالت متحده،   232
http://www.defense.gov/pubs/june_1225_Report_Final.pdf  

: به اين آدرس، 2015، جون 68تا 63صفحه  "گزارش در مورد بهبود امنيت و ثبات در افغانستان"اياالت متحده، وزارت دفاع   233
http://www.defense.gov/pubs/june_1225_Report_Final.pdf, پيماي نوع هوايك ن يهمچن. ديده شده 2015جوالي  1ين بار به تاريخ آخر

30 Mi-5VS  توسط  مأموريت ويژه تحت امر وزارت دفاع ملي قابليت تهاجمي جنگ افزاري اش معلوم نيست، وجود دارد و با اينكه
  . مراجعه شود 75تا  72در اين باره به صفحات . استفاده شده است

نيروي هوايي افغانستان، هليكوپتر هاي  "گزارش در مورد بهبود امنيت و ثبات در افغانستان"اياالت متحده،  بر اساس وزارت دفاع  234
در اين خصوص به صفحات . را اعزام مي نمايد A-29 "سوپر توكانو"و هواپيما هاي بال ثابت تهاجمي سبك از نوع  MD-530بيشتر از نوع 

  . اين گزارش مراجعه شود 69تا  63
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  : نمونه از رويداد هاي ناشي از عمليات هوايي كه به نيروهاي امنيتي افغان نسبت داده شدهچند 

اپريل، يك فروند هليكوپتر اردوي ملي به ولسوالي پشت رود واليت فراه اعزام شد تا از  4به تاريخ  •
اين . دنيروهاي امنيتي افغانستان كه مورد تهاجم يك گروه بزرگي از طالبان قرار داشت حمايت كن

هليكوپتر در جريان عمليات بر يك منطقه مزدحم ملكي آتش گشود كه در نتيجه باعث زخمي 
 . دختر گرديد 1زن و  1فرد ملكي بشمول  5شدن 

اپريل، يك هليكوپتر اردوي ملي با هدف قرار دادن طالبان در منطقه گورتيپه شهر  29به تاريخ  •
. ساله گرديد 10پسر بچه  1زن و  1بشمول فرد ملكي  4كندز آتش گشود و باعث زخمي شدن 

 .مسئولين دولتي ادعا نمودند كه در اين عمليات جنگجويان طالب نيز كشته و زخمي شدند

مي، يك فروند هليكوپتر اردوي ملي كه براي حمايت از نيروهاي امنيتي افغان در يك  11به تاريخ  •
گرديده بود، در جريان جنگ باعث تخريب درگيري زميني با طالبان به ولسوالي بغالن جديد اعزام 

ساله كشته و چندين منزل  3در اين حمله يك دختر . گرديد چندين منزل مسكوني افراد ملكي
طبق گزارش ها پوليس ملي قول تحقيق در مورد اين رويداد را به بزرگان . مسكوني تخريب گرديد

  235.محل داده بود
 

لت و نيروهاي طرفدار دولت، بخصوص در مناطق پرجمعيت با توجه به تداوم جنگ ميان عناصر ضد دو
ثر خدمه هوايي و پيلوت هاي نيروهاي هوايي ؤملكي، ابتكار نيروهاي نظامي بين المللي براي آموزش م

يوناما نيروهاي . افغانستان جهت كاهش تلفات احتمالي افراد ملكي يك امر ضروري بوده و بايد ادامه يابد
ترغيب مي نمايد، بخاطر كاهش تلفات ملكي در  عمليات هاي هوايي؛ با آموزش و نظامي بين المللي را 

هاي هوايي افغانستان وكمك به تقويت قواعد جنگ و درگيري به حمايت هاي خود از تقويت ظرفيت نير
  . ادامه دهند

 

گ را مكلف بشردوستانه بين المللي طرف هاي درگير در جنكه حقوق  يوناما يك بار ديگر تأكيد مي نمايد
مي سازد تا بخاطر كاهش ميزان مرگ و جراحت احتمالي افراد ملكي و بخاطر جلوگيري از خسارت به 
اهداف ملكي هرگونه اقدامات پيشگيرانه ممكن را بخصوص در زمان عمليات هاي هوايي روي دست 

    236.بگيرند

                                                             
  .  ، در شهر كندز2015مي  13احبه يوناما با بزرگان قومي، مص  235
قانون عرفي بشر دوستانه بين المللي، . اقدامات احتياطي در زمان حمله 25تفكيك ميان افراد ملكي و جنگجويان و قاعده  -1قاعده   236

  . 2005كامبريج، بك، كميته بين المللي صليب سرخ،  - تهيه كننده جن موري هنكارت دوسوالك. ، قواعد1جلد 
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  چارچوب حقوقي. 5
ت شامل حقوق بشر بين المللي، حقوق بشر دوستانه چارچوب حقوقي كه براي اين گزارش استفاده گرديده اس

بين المللي، حقوق جزاي بين المللي و قطعنامه هاي نافذ شوراي امنيت سازمان ملل متحد در افغانستان، مي 
تمام اسناد فوق الذكر مكلفيت محافظت افراد ملكي در جريان درگيري ها در افغانستان را الزامي   237.گردد

  . لفيت ها در بخش بعدي تشريح مي گردندمي سازد كه اين مك

 مسؤوليت هاي حقوقي طرف هاي درگير در جنگ مسلحانه

يوناما بر اين نظر است كه جنگ افغانستان يك نبرد داخلي بوده كه در آن دولت افغانستان و نيروهاي امنيتي 
گزارش و در داخل  هاي امنيتي ملي افغان تحت حمايت نيروهاي نظامي بين المللي كه در اينونير(آن 

كه در (عليه گروه هاي مسلح غير دولتي ) ياد مي شود "نيروهاي طرفدار حكومت"افغانستان از آن به عنوان 
. مصروف جنگ مي باشند) ياد مي شود "عناصر ضد دولت"اين گزارش و در داخل افغانستان از آن به عنوان 

  .مراجعه شود اصطالحاته بخش براي تعريف نيرو هاي طرفدار حكومت و عناصر ضد دولت ب

نيرو هاي نظامي افغان، نيرو هاي نظامي بين المللي و گروه هاي (تمام طرف هاي دخيل در جنگ هاي مسلحانه 
  . بين المللي مكلف به محافظت افراد ملكي مي باشند نورمهايبه اساس ) مسلح غير دولتي

ه كه تمامي كشور ها مكلف هستند تا نورم هاي تذكر داد)2000سال ( 1325شوراي امنيت در قطعنامه شماره 
بين المللي حقوق بشري و انساني مربوط به زنان و دختران را رعايت و اقدامات ويژه را به منظور حفاظت آنها 

  238.در برابر خشونت هاي جنسيتي در جريان درگيري هاي مسلحانه روي دست گيرند

)i (لملليمكلفيت ها بر اساس حقوق بشر دوستانه بين ا  

مي باشد كه در آن  1977239ژنيو و عضو پروتوكول الحاقي دومِ  1949افغانستان عضو كنوانسيونهاي چهارگانه 
اين پروتوكول حمله عليه افراد . به حفاظت افراد ملكي در درگيري هاي مسلحانه داخلي پرداخته شده است

  . است را منع قرار مي دهدملكي و بر اهدافي كه موجوديتش براي نجات جمعيت غيرنظامي ضروري 

                                                             
شوراي امنيت ملل متحد مسؤوليت هاي تمام طرفهاي درگير در افغانستان را جهت رعايت حقوق بين  2015سال  2210قطعنامه شماره . 237

برجسته ساخته و نيز از طرفهاي درگير مي خواهد كه اقدامات مناسبي را  "به شمول حقوق بشري و حقوق بشردوستانه بين المللي"المللي
   .دست گيرد تا از محافظت افراد ملكي اطمينان حاصل گردد روي

238  S/RES/1325  ؛ همچنان به 2000سالS/RES/1820  2008سال ،S/RES/1888  2009سال ،S/RES/1889  و 2009سال ،S/RES/1960  سال
  .مراجعه شود 2010
 2009دسمبر  24نمود كه پروتوكول مذكور به تاريخ  تصويب 2009نومبر  10را به تاريخ  1977افغانستان، پروتوكول الحاقي دوم .  239

  .  نافذ گرديد
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ژنيو، حداقل معيارهايي را مشخص مي سازد كه طرف هاي  1949مشترك در كنوانسيونهاي چهارگانه  3ماده 
، خشونت، قتل 240قتل ؛مشترك 3ماده . درگير به شمول دولت و طرفهاي غير دولتي بايد آن ها را رعايت كنند

  .را در هر زمان و مكان صراحتاً ممنوع قرار مي دهد 241خشونت هاي فرا قضائي، تعذيب، قطع اعضاء و ساير انواع

و ساير قواعد متعددي مشابه به آن در پروتوكول هاي الحاقي،  1949محتويات كنوانسيون هاي چهار گانه 
مرتبط ترين اصولي كه بر اعمال طرفين درگير در  242.بخشي از حقوق عرفي بين المللي را تشكيل مي دهد

  :تان قابل اعمال مي باشد، به شرح ذيل مي باشندجنگ داخلي افغانس

  243.جمعيت غير نظامي و همچنين افراد ملكي نبايد مورد حمله قرار گيرند: اصل تشخيص يا تفكيك •

حمله اي كه طي آن احتمال تلفات غير عمدي افراد ملكي، جراحت به غيرنظاميان، ": اصل تناسب •
جود داشته باشد، كه اين خسارات از دستآورد صدمه به اهداف ملكي و يا تركيبي از آنها و

   244".محسوس و مستقيمي كه از بعد نظامي به دست مي آيد، فراتر باشد، منع گرديده است

غيرنظاميان در برابر هر گونه خطر ناشي از عمليات هاي نظامي بايد از ... ": اصل احتياط در حمله •
بايد توجه متداوم مبذول "عمليات نظامي،  حين اجراي "245.مصئونيت همه جانبه برخوردار باشند

                                                             
قتل "در مورد جرم جنگي قتل، طوريكه در اساسنامه روم در مورد محكمة جنائي بين المللي، تعريف گرديده است، يوناما اصطالح . 240

شود تاعملي را توصيف كند كه به حد  را طوري استفاده مي نمايد كه اصطالح متذكره شامل قتل هاي هدفمند "عمدي افراد ملكي
قتل توسط افراد خصوصي خارج از حيطة منازعات مسلحانه، متمايز   جنايت ناشي از جرايم جنگي ناشي از قتل  ميرسد و طوريكه از 

ردد كه قتل بعضي موقع به اين خاطر استفاده مي گ "قتل عمدي"و  "قتل هاي فرا قضائي"، "قتل هاي هدفمند"اصطالحاتي چون . گردد
قتل هدفمند محدود به . عمدي افراد ملكي توسط طرفهاي جنگ مسلحانه در حيطة منازعات مسلحانة داخلي در افغانستان را توضيح دهد

  .افراد ملكي نيست، بلكه يك نيروي رزمنده نيز مي تواند هدف يك قتل هدفمند قرار گيرد
در . بر يك جنگي كه خصيصه بين المللي ندارد، قابل اعمال مي باشد 1949اگست  12مشترك در كنوانسيون چهارگانه  3ماده . 241

صورت بروز جنگ مسلحانة داخلي در قلمروي يكي از دولت هاي طرف كنوانسيون ، هر يكي از طرف هاي درگير بايد بر اعمال حداقل 
اعضاي نيروهاي مسلحي كه سالح هاي شان  اشخاصي كه به شكل فعال در جنگ سهم نمي گيرند، بشمول) 1: معيارهاي ذيل ملزم باشد

را به زمين گذاشته اند و كسانيكه بخاطري مريضي، جراحت، توقيف شدن يا ساير عوامل، غير نظامي تلقي مي گردند؛ بايد با آنها در تمام 
مايه يا ساير معيارهاي حاالت برخورد انساني صورت بگيرد، بدون اينكه تمايزي از لحاظ نژاد، زنگ، مذهب، دين، جنس، تولد يا سر

: بدين لحاظ رفتارهاي ذيل بايد هميشه و در هر زمان و مكاني بخاطر احترام به افراد فوق الذكر، ممنوع تلقي گردد. مشابهي، قابل گردد
گيري؛ گروگان ) خشونت عليه حيات و تماميت افراد، و بطور مشخص تمام انواع قتل ها، قطع عضو، رفتار ظالمانه و شكنجه؛ ب) الف

تعيين مجازات و اجراي اعدام بدون اينكه جزاي مربوطه توسط )تخطي عليه كرامت انساني، و بطور مشخص تحقير و توهين كردن؛ د) ج
يك محكمة منظم مبتني بر قانون اعالن شده باشد و  نيز اعدام هايي كه بدون در نظرداشت فرايند محاكماتي، و نيز بدون فراهم نمودن 

  .كه آن تضمينات بطور عموم حياتي تلقي مي گردد، صورت گرفته باشد تضمينات قضائي
 CU(به كميته بين المللي صليب سرخ، حقوق عرفي بشر دوستانه بين المللي، نويسندگان، جان ماري هينكارتز و لويس دوسوالد بك .  242

P/ICRC, Cambridge 2005 (مطالعه كميته بين المللي صليب سرخ، مراجعه گردد .  
  ؛13ماده ) 2(، بند 2پروتوكول الحاقي  . 243

 CU(نويسندگان، جان ماري هينكارتز و لويس دوسوالد بك كميته بين المللي صليب سرخ، جلد اول حقوق بشردوستانه بين المللي، .  244

P/ICRC, Cambridge 2005 (؛مطالعه كميته بين المللي صليب سرخ  
  ؛13ماده ) 1(، بند 2پروتوكول الحاقي .  245
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و از هر گونه احتياط ممكن  "گردد تا جمعيت غير نظامي و افراد و اهداف ملكي تفكيك شوند
هر نوع تلفات غير عمدي بر افراد ملكي، جراحت به آنها و صدمه به اهداف "كار گرفته شود تا از 

   "246.غير نظامي جلوگيري شده و يا به حداقل رسانده شود

همه كشورهايي كه در تشكيل نيروهاي نظامي بين المللي در افغانستان فعاليت دارند، عضو كنوانسيونهاي 
هرچند تمام كشور هاي كمك كننده نظامي، عضو پروتوكول الحاقي دوم . ژنيو مي باشند 1949چهارگانه 

حقوق عرفي بين المللي را تشكيل  نيستند، ولي تمام اين نيروها به آن قواعد حقوقي مربوطه كه بخشي از 1977
  .مي دهد، مقيد مي باشند

)ii (مكلفيت ها به اساس قواعد بين المللي حقوق بشر  

قواعد بين المللي . قواعد بين المللي حقوق بشر هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابل اعمال مي باشد
  .مم و مكمل هم ديگر يكجا تطبيق مي گردندحقوق بشر همراه با حقوق بشر دوستانه بين المللي به شكل مت

به شمول كنوانسيون بين المللي حقوق 247افغانستان عضو تعداد زيادي از معاهدات بين المللي حقوق بشر
سياسي و مدني مي باشد كه اين كنوانسيون دولت افغانستان را ملزم مي سازد تا حقوق بشري تمام شهروندان 

 .يت شان تأمين نموده و از آن محافظت نمايدرا در داخل سرحدات يا حوزه صالح

هر چند طرف هاي غير دولتي در افغانستان به شمول گروه هاي مسلح غير دولتي نمي توانند به صورت 
رسمي طرف معاهدات بين المللي حقوق بشر قرار گيرند، اما طرف هاي غير دولتي مانند طالبان كه به شكل 

ند، به طور روزافزوني ملزم به تعهدات بين المللي حقوق بشر پنداشته غير رسمي بر بعضي ساحات كنترل دار
  248.مي شوند

                                                             
  ؛)2005سال ( حقوق بشر بين الملليعرفي  نورمهايمطالعه كميته بين المللي صليب سرخ در مورد  21الي  15قواعد  . 246
ميثاق بين . 1983اپريل  24ميثاق بين المللي حقوق سياسي و مدني، مصوب : افغانستان عضو كنوانسيون ها و معاهدات ذيل مي باشد.  247

اگست  5ميثاق بين المللي محوي هرگونه تبعيض نژادي مصوب . 1983اپريل  24صادي، مصوب المللي حقوق فرهنگي، اجتماعي و اقت
كنوانسيون منع شكنجه و انواع رفتار ظالمانه، برخورد يا . 1983مارچ  5كنوانسيون منع هر گونه خشونت عليه زنان، مصوب . 1983

پرتوكول اختياري . 1994اپريل  27حقوق كودكان مصوب كنوانسيون . 1987جون  26مجازات تحقير آميز يا غير انساني، مصوب 
و همچنين پرتوكول اختياري . 2002اكتوبر  19كنوانسيون حقوق كودك در مورد فروش، هرزه گري و هرزه نگاري كودكان، مصوب 
  : منبع. 2003سپتمبر  24بر كنوانسيون حقوق كودك در مورد مشاركت كودك در درگيري هاي نظامي مصوب 

http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html.   
 188، پراگراف 2011مارچ  31به گزارش هيئت از كارشناسان سرمنشي عمومي ملل متحد در بخش پاسخ دهي در سريالنكا، مورخ .  248

همچنين به گزارش كميسيون بين المللي بازرسي سرمنشي عمومي ملل متحد در مورد تحقيق بر تمامِ تخلفات از مقررات . مراجعه كنيد
 . مراجعه كنيد 2011جون  1مورخ  A/HRC/17/44حقوق بشر دوستانه بين المللي در جمهوري عربي ليبيا تحت عنوان 
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بر اساس قواعد بين المللي حقوق بشر، دولت ها مكلف اند تا استفاده از نيروي ها كشنده توسط نيرو هاي 
ليتي كه از م با مسؤوأاين مكلفيت تو249.شان به ويژه آناني كه مجري قانون هستند، را مورد بررسي قرار دهند

ثريت ؤبه منظور حصول اطمينان از م 250.از حق حيات سرچشمه گرفته است عدم انجام آن ناشي مي شود،
خير صورت گرفته و نيز أتحقيق كه از جانب دولت صورت مي گيرد، اين تحقيق بايد تا حد امكان بدون ت

مسئوليت دولت در قبال 252.ته باشندبوده و عامه مردم قابليت ارزيابي آن را داش 251جامع، بي طرفانه و مستقل
كه در جريان منازعات  يتحقيق اين گونه قضايا، در برگيرنده تمام اشكال تنفيذ قانون به شمول قضاياي

  253.مسلحانه به ميان مي آيد، مي باشند

)iii (اساس حقوق جزاي بين المللي رمكلفيت ها ب  

عني جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت و كشتار افغانستان در برابر تحقيق و پيگيري جرايم بين المللي ي
ميالدي  2003از آنجائي كه افغانستان در سال . جمعي در حوزه قضايي محاكم خود مسؤوليت اوليه دارد

اساسنامه روم در مورد محكمه جزايي بين المللي را امضا و عضو آن شد، در صورتي كه افغانستان نمي تواند 
مي  شويش را اعمال كند، محكمه جزايي بين المللي با توجه به صالحيتو يا نمي خواهد صالحيت هاي خ

  .كه در افغانستان صورت گرفته، رسيدگي نمايداي قضيه  هتواند ب

                                                             
 24اصول ملل متحد در مورد تحقيقِ قتل هاي خود سرانه و غير قانوني و جلوگيري مؤثر از آن كه به تاريخ  17و  10، 9 به پاراگراف. 249

هم چنان به قطعنامه هاي . به تصويب رسيد، مراجعه گردد) 65/1989(توسط قطع نامه شوراي اجتماعي و اقتصادي 1989ماه مي سال 
ملل متحد در مورد درگيري هاي مسلحانه داخلي مراجعه شود كه طي آن از تمام كشور هاي شوراي امنيت ملل متحد و مجمع عمومي 

  . بين المللي حقوق بشر را رعايت نمايند حقوقعضو خواسته شده تا 
  :مراجعه نماييددر ذيل به توضيحات عمومي كميته حقوق بشر ملل متحد  .250

UNHRC, General Comment No. 31 (2004), § 15; UNHRC, General Comment No. 6 (1982), § 4; ECtHR, McCann case, § 169; ECtHR, Kaya 
case, § 86; ECtHR, Ergi v. Turkey, Application No. 23818/94, Judgment of 28 July 1998, §§ 82, 86; ECtHR, Isayeva v. Russia, Application No. 
57950/00, Judgment of 24 February 2005, §§ 208-9, 224-5; IACiHR, Abella (La Tablada) case, § 244; IACiHR, Alejandre case, § 47; ACiHPR, 
Civil Liberties case, § 22. 

  :رجوع شود به 251
IACiHR, Abella (La Tablada) case# 412; ECtHR, ozkan case# 184; ECtHR, orhan v. Turkey, Application No. 25656/94, judgement of 18 June 

2002, # 335; ECtHR, Isayeva et al. case# 210-11; ECtHR, McCann case.  
  :رجوع شود به. 252

C. ECtHR, Hugh Jordan v. the United Kingdom, Application No. 24746/94, Judgment of 4 May 2001, # 109; ECtHR, Ozkan case, # 187; 
ECtHR, Isayeva et al. case # 213; ECtHR, Isayeva case # 214.  

همچنان به اصول و رهنمود هاي اساسي در مورد حق جبران خساره و برگشت مجدد به قربانيان نقض قانون بين المللي حقوق بشر و نقش 
  : جدي حقوق بشر دوستانه در ويب سايب ذيل مراجعه شود

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx   
  : رجوع شود به. 253

C. Droege, “Distinguishing Law Enforcement from Conduct of Hostilities” P57-63 Expert Meeting “Incapacitating Chemical Agents” Law 
Enforcement, Human Rights Law and Policy Perspectives Montreux, Switzerland 24 To 26 April 2012  Available at 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf; Nils Melzer, "Conceptual Distinction and Overlaps between Law 
Enforcement and the Conduct of Hostilities," in The Handbook of the International Law of Military Operations (Oxford: Oxford University 
Press, 2010), pp. 43-44.Nils Milzer, Human Rights Implications Of The Usage Of Drones And Unmanned Robots In Warfare, Directorate-

General For External Policies Of The Union, Policy Department (2013) Available at   
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92953  
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كشورهايي كه نيروهاي نظامي شان در تشكيل نيروهاي نظامي بين المللي طرف درگيري در افغانستان 
دعا شده را كه ممكن توسط اتباع شان در افغانستان صورت هستند، نيز مسؤوليت دارند تا جرايم بين المللي ا

   254.گرفته باشد، تحقيق و مورد پيگيري قرار دهند

اساسنامه روم در مورد  محكمه  8ماده ) 2(بند ) e(و ) i(كشور هاي عضو مسؤوليت دارند تا نقض فقره هاي 
قره هاي ماده متذكره چنين تصريح جزايي بين المللي را تحقيق و مورد تعقيب عدلي قرار دهند زيرا در ف

حمالتي كه به شكل عمدي عليه جمعيت غير نظامي صورت مي گيرد و يا اگر اين گونه ": گرديده كه
، در جنگ داخلي جرايم "حمالت عليه افراد ملكيِ كه مستقيماً در درگيري ها دخيل نيستند، صورت گيرد

  .جنگي به شمار مي آيد

)iv (تعريف افراد ملكي  

بين  نورمهايابطه به درگيري هاي مسلحانه، يوناما يك بار ديگر اظهار مي دارد كه افراد ملكي به اساس در ر
نظامي يا اعضاي گروه مسلح سازمان  شبه/افرادي كه اعضاي نيرو هاي نظامي: المللي چنين تعريف شده است

مصئونيت را از دست مي دهند كه  افراد ملكي زماني اين. يافته كه مستقيماً در درگيري دخيل هستند، نباشد
  255.مستقيماً در منازعات و درگيري ها سهيم شوند

مجروحين، بيماران، كشتي شكستگان، توقيف شدگان يا (همچنان، افرادي خارج از صف محاربه 
  .يا كارمندان صحي و مذهبي نيروهاي مسلح بايد از اينگونه حمالت مصئون باشند) شده جنگجويان تسليم

طرفين درگيري را ملزم مي سازد كه حين علميات هاي نظامي شان ميان افراد  ؛المللي بشردوستانهبين  حقوق
  .ملكي و جنگجويان يا افرادي كه در منازعات سهم دارند، تفكيك قايل شوند

   256.افرادي كه مستقيماً در درگيري هاي شامل نيستند، بايد محافظت شده و نبايد مورد هدف قرار گيرند

                                                             
صرف نظر از اينكه دولت ها اساسنامه روم را امضا كرده باشند يا خير، آنها بر اساس حقوق عرفي مسؤوليت دارند تا نقض جدي .  254

ي باشد فعاليت مي كنند، حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بين المللي را وقتيكه در قلمرو افغانستان كه عضو محكمه بين المللي عدالت م
  .همانطوركه بر اساس حقوق جزاي بين المللي چنين مسؤوليت دارند. مورد تحقيق قرار دهند

 2015جوالي  8رين بار به تاريخ [بوده و آعرفي بين المللي بشردوستانه كه در ويب سايت ذيل قابل دسترس  حقوق ،5قاعده شماره   255
   :به آن مراجعه شده بود

https://www.icrc.org/customary-ih/eng/docs/v1-rul-rule6  

در درگيري هاي مسلحانه داخلي، گروه هاي مسلح سازمان يافته نيرو هاي مسلح غير دولتي طرف جنگ را تشكيل مي دهند و صرف   256
افرادي كه به طور متداوم در درگيري هاي . ظيفه اصلي شان اشتراك متداوم در درگيري هاي مسلحانه مي باشدشامل افرادي مي شود كه و

ميلزر از كميته بين المللي صليب سرخ در مورد رهنمود تفسيري در رابطه . به نوشته ان. مسلحانه دخيل نيستند، افراد ملكي محسوب مي شوند
  . مراجعه شود) 2009كميته بين المللي صليب سرخ، ژنيو، (لحانه تحت حقوق بشردوستانه بين المللي به اشتراك مستقيم در درگيري هاي مس
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ش حمالت عليه افرادي را ثبت نموده كه فعاليت هاي روزمره آنها اشتراك مستقيم شان در اين گزار
كارمندان و مامورين دولت، معلمين، : درگيري ها محسوب نشده و اين ها شامل افراد ذيل مي گردند

 پرسونل كلينيك هاي صحي، كاركنان انتخاباتي و ساير افرادي كه در عرضه خدمات عامه دخيل هستند،
سسات غير دولتي، همچنان منسوبين ملكي پوليس كه مستقيماً ؤشخصيت هاي سياسي، كارمندان دفاتر و م

  .در منازعات اشتراك نداشته و در عمليات هاي مسلحانه دخيل نيستند

افراد يعني يوناما مشاهده نموده كه ساير فعالين و طرف هاي درگير در منازعات مسلحانه افغانستان اين واژه 
  257.ي را به نحوي خود تعريف نموده اند چنانچه در اين گزارش توضيح شده استملك

 

 

 

                                                             
  .كه در اين گزارش توسط طالبان مورد استفاده قرار گرفته، مراجعه گردد "افراد ملكي"به تعريف   257
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  واژه نامه. 6
حمله هوائي، مهمات قابل شليك از طياره، بشمول حمايت هوايي نزديك توسط : حمله هوائي

ي را و نيز حمالت. را مي گويند) هليكوپترها( هواپيماهاي بال ثابت و حمالت جنگي نزديك توسط بالگردها
بدون سرنشين يا طياره هاي بي پيلوت كه از راه دور   جنگي هوايي  مي گويند كه  با استفاده از وسايط
 . كنترول مي شوند، صورت مي گيرد

ABP :پوليس سرحدي افغان  

 رويدادي كه يك طرف درگيري مسلحانه فرد: را چنين تعريف مي كند "اختطاف"يوناما واژه : اختطاف
افراد توقيف شده را مجبور سازد يا  ا به جبر و خالف ميل با خود مي برد تا جانب ثالث فردافراد ملكي ريا 

در اكثر موارد، . افراد دست به انجام عمل زده يا از انجام عملي دست بكشديا  تا به منظور رهائي فرد
جرمي آدم ربائي واژه مذكور همچنان شامل عمل . افراد نيز صورت مي گيرديا  اختطاف به منظور قتل فرد

مي شود كه توسط يك طرف منازعه يا فردي كه در درگيري مسلحانه مستقيماً دخيل است، صورت مي 
  . گيرد

ALP :پوليس محلي افغان 

ANA :اردوي ملي افغان 

ANP :پوليس ملي افغان  

ANCOP :پوليس ملي نظم عامه  

ANSF :وليس سرحدي، اردوي ملي، پوليس نيروهاي امنيتي ملي افغان يك اصطالح عام بوده كه شامل پ
  .ملي، نيروهاي ويژه افغان و رياست عمومي امنيت ملي ميگردد

اين اصطالح تمامِ افراد و گروه هاي مسلح و يا مخالفين مسلحي را كه در حال حاضر : عناصر ضد دولت
اين . در بر مي گيرد در درگيري هاي نظامي عليه دولت افغانستان و يا نيروهاي نظامي بين المللي سهم دارند،

يا افراد و گروه هاي منسجم و مسلح غير  "طالبان"اصطالح، همچنين به كساني اطالق مي شود كه به عنوان 
شوند، دولتي كه به شكل مستقيم در جنگ ها سهم گرفته و با مشخصات يا هويت هاي مختلف شناخته مي

اتحاد جهاد اسالمي، لشكر طيبه و جيش محمد مانند شبكه حقاني، حزب اسالمي، جنبش اسالمي ازبكستان، 
و ديگر گروه هاي  شبه نظامي و گروه هاي مسلحي كه به دنبال اهداف سياسي، ايدئولوژيك يا اقتصادي 
مي باشند، به شمول گروه هاي مسلح جنايت كاري كه به طور مستقيم در اعمال خصمانه به نمايندگي از 

 .فعاليت مي نمايند ،يك طرف درگير
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نيروهاي مسلح سازمان يافته غير دولتي را گويند كه در منازعات دخيل مي باشند و از : روه مسلحگ 
گروه . اين گروه ها تحت قوانين افغانستان داراي هيچ مبناي حقوقي نمي باشند. نيروهاي دولتي متمايز هستند

ين الحكومتي نمي باشند؛ اين هاي مسلح  شامل تشكيالت نظامي دولتي، اتحاديه هاي دولتي يا سازمان هاي ب
در بعضي از قضايا، با آنكه . گروه ها تحت امر دولتي كه در  آن اين گروه ها فعاليت مي نمايند نمي باشند

گروه هاي مسلح ممكن حمايت هاي مستقيم يا غير مستقيم را از دولت ميزبان  يا دولت هاي ديگر دريافت 
گروه هاي مخالف شورشي، شبه : ه و به آن محدود نمي شوداين تعريف شامل موارد زيرين بود. نمايند

دارند، شورشيان، تروريست ها، پارتيزان ها، و ) كه اساس مليتي، قبيلوي يا طور ديگر(نظاميان محلي 
زماني كه چنين گروه ها بصورت واضح تحت كنترول دولت (نيروهاي دفاع ملكي و گروه هاي شبه نظامي 

  258).نباشند

د دولت را  در اين گزارش منحيث گروه هاي مسلح غير دولتي مي شناسد اما اين گروه ها يوناما عناصر ض
  .  را به اساس مخالفت مسلحانه شان عليه دولت افغانستان از هم متمايز مي داند

AXO - به مهمات انفجاري گفته مي شود كه در جريان جنگ هاي مسلحانه استفاده : انفجاري بجا مانده مواد
بجا مانده يا اينكه در انبار، زباله داني يا آشغال داني انداخته شده ، طوريكه مواد متذكره از تحت نگرديده، 

مهمات انفجاري بجا مانده ممكن داراي . كنترول نيروهايي كه آنها را بجا گذاشته و رها نموده، خارج باشد
انفجار باشد، ويا نباشد يا اينكه طور  باشد ويا نباشد، ممكن داراي فيوز فعال يا اينكه آماده) پتاقي(چاشني 

  ). vكنوانسيون مربوط به سالح هاي مشخص متعارف، پروتوكول . (ديگري براي استفاده آماده شده باشد

شامل كشته شدگان و زخمي شدگان افراد ملكي مي گردد و ميتوان آن را  به دو : افراد ملكي  تلفات
 : دسته ذيل تقسيم نمود

اتي كه بطور مستقيم از درگيري ها ناشي ميشود و شامل تلفات برخاسته از عمليات هاي تلف: تلفات مستقيم
مثالً رويداد هاي محافظت . نظامي انجام شده توسط نيروهاي دولتي و نيروهاي نظامي بين المللي مي گردد

هاي ضد  از نيرو، حمالت هوايي، عمليات هاي تالشي و دستگيري، مبارزه در مقابل شورشيان يا عمليات
اين گونه تلفات شامل مواردي نيز ميگردد كه در نتيجه فعاليت هاي گروه هاي . تروريزم را شامل مي شود

، تلفات ناشي از  مواد منفجره جاسازي شده و يا )ترور(مسلح غير دولتي ، مانند كشتارهاي سازمان يافته 
 .درگيري هاي مستقيم با نيروهاي طرفدار دولت، صورت مي گيرد

تلفاتي كه بصورت غير مستقيم از درگيري : ساير عوامل يا اسباب كه منجر به تلفات مي گردد/ر مستقيمغي
تلفات ناشي از مواد منفجره باقي مانده از دوران جنگ، مرگ در ": ها ناشي مي شود، قرار ذيل مي باشند

                                                             
گيرارد مك هاگ و منول بيسلر، دفتر ملل متحد راهنمائي براي اشخاص ذيدخل، : مذاكرات بشردوستانة ملل متحد با گروه هاي مسلح 258

  . در مورد مشخصات گروه هاي مسلح مراجعه شود 2,3به بخش . 2006، نيويورك، جنوري )OCHA(در امور هماهنگني امور بشري 
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اي نظامي رخ مي دهد و زندان، مرگ ناشي از بدتر شدن احتمالي اوضاع بهداشتي كه در جريان عمليات ه
اين گونه تلفات مي تواند مرگ . يا زماني كه دسترسي به مراقبت هاي صحي ممنوع گرديده يا موجود نباشد

  .ناشي از حوادثي را نيز شامل گردد كه طرف مسئول آن را با اطمينان نمي توان مشخص ساخت

مشمول بدوِ (سال  18كه زير سن  به كسي گفته مي شود "طفل"بر اساس كنوانسيون حقوق طفل، : اطفال
از سوي  2003اساسنامه روم در مورد محكمه جنايي بين المللي كه در سال . باشد) سال 17تولد تا ختم 

سال در نيروهاي مسلح  15افغانستان نيز به تصويب رسيده ، خدمت اجباري يا شامل نمودن اطفال زير سن 
اده از اطفال براي مشاركت فعال در جنگ ها را جنايت دولتي و يا گروه هاي مسلح غير دولتي و استف

مراجعه  8ماده  2فقره پنجم بند ) vii(و جزء  8ماده ) 2(بند ) ب(فقره ) xxvi(به جزء . (جنگي شمرده است
 ).شود

محسوب مي شوند  "افراد ملكي"به موجب مقررات حقوق بشر دوستانه بين المللي، كساني : افراد ملكي
نظامي يا شبه نظامي نبوده و يا عضو گروه هاي مسلح سازمان يافته يكي از طرف هاي كه عضو نيروهاي 

در صورتي كه افراد ملكي بطور مستقيم در درگيري هاي نظامي . نباشند 259درگير و يا جزئي از قيام گسترده
  . شركت كنند، محافظت خويش را مي توانند از دست بدهند

مجروحين، بيماران، كشتي شكستگان، (ج از صف محاربه افراد خار: افراد خارج از صف محاربه
و كارمندان صحي يا مذهبي نيروي هاي نظامي بايد مورد هدف قرار ) توقيف شدگان يا جنگجويان تسليمي

  . نگيرند

COM-RS :فرمانده ماموريت حمايت قاطع تحت رهبري ناتو و ساير نيرو هاي امريكائي در افغانستان.  

EOF Incidents :ات مربوط به افزايش عكس العمل نيروها در مقابل يك پديده مشكوك است، كه حادث
زماني كه افراد در هنگام نزديك شدن به كاروان هاي : نيز ياد شده است "محافظت از نيرو"تحت عنوان 

ين نظامي يا سبقت گرفتن از آن به هشدار افراد نظامي توجه نكنند و يا از دستورالعمل ها سرپيچي نمايند، ا
يك پروسه دفاعي «: آيساف افزايش عكس العمل نيرو را چنين تعريف مي كند. حوادث اتفاق مي افتد

است كه هدف آن تعيين وجود يك تهديد، تعيين حدود نهايي آن تهديد بوده و در صورت ضرورت 
 260".رويارويي با تهديد از طريق پاسخ دفاعي مناسب به آن براي حفاظت از نيرو مي باشد

                                                             
با دشمن به ساكنان يك سرزمين اشغال نشده، كه در رويارويي ": در مورد قيام گسترده در كنوانسيون سوم ژنيو اشاره شده است  259

سرعت اسلحه به دست مي گيرند تا در مقابل نيروهاي متجاوز مقاومت كنند، بدون آنكه وقت داشته باشند كه خود را در قالب واحدهاي 
  "))6) (1( 4ماده . (مسلح منظم در آورند، مشروط به اينكه آنها سالح را علناً حمل نموده و مقررات و عرف هاي جنگ را رعايت كنند

  .، كابل2014جنوري  31حبه يوناما با آيساف، مصا  260



  
  
  
  

100 

 مسلحانه در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات 2015گزارش شش ماهه سال 

ERW : بقاياي مواد انفجاري از دوران جنگ كه به نام مواد منفجر ناشده و مواد انفجاري متروك نيز ياد مي
  . گردد

سالح . بين المللي تعريف نشده است مقررات سالح هاي انفجاري به گونه واضح در: سالح هاي انفجاري
ه بوده تاثيرات تخريبي آن هاي انفجاري در كل شامل سالح پوچك دار كه حاوي مقادير زياد مواد منفجر

هاوان، توپ، بم هاي هواپيما، راكت و . اساساً ناشي از موج انفجار و پارچه هاي سالح است، مي گردد
بعضي از انواع سالح هاي انفجاري . موشك و اكثر مواد منفجره تعبيه شده تحت چتر اين واژه قرار مي گيرد

مل ضد تانك، و سيستم هاي راكت انداز، سيستم هاي قابل مانند خمپاره انداز دستي، موشك انداز قابل ح(
شامل كتگوري سالح سبك مي ) ميلي متر 100حمل موشك ضد هواپيما، و هاوان هاي داراي قطر كمتر از 

اكثر سالح هاي انفجاري مانند بم هاي هواپيما، سيستم هاي راكتي، توپ و هاوان هاي بزرگ شامل . شوند
  261.ندكتگوري سالح سنگين مي شو

درگيري هاي زميني شامل عمليات زميني متحرك، حمالت راكتي و هاوان، تير : در گيري هاي زميني
درگيري هاي زميني شامل حمالت يا عمليات . اندازي و درگيري هاي مسلحانه بين جوانب منازعه مي شود

وان مثال هاوان ها و يا سيستم هاي اسلحه جات ساحوي، به عن/هاي مي شود كه سالح خفيفه، سالح ثقيله و
  .راكت ها انداخت مي شوند

به پيمانه زيادي استفاده مي شود، تعريف مشخص  "سالح هاي سنگين"هر چند واژه : سالح هاي سنگين
مثال هاي عمده سالح سنگين شامل هاوان  262.كه مورد موافقت تمام كشورهاي جهان باشد، وجود ندارد

  .)به بخش سالح هاي انفجاري در فوق مراجعه شود. (مي گردد هاي سنگين، سيستم هاي راكتي و توپخانه

مركزي كه توسط نيرو هاي نظامي يا امنيتي به منظور به كار : استقرار سالح هاي انفجاريمراكز 
گيري از سيستم سالح هاي كه مواد منفجره به شمول سالح هاي سنگين در آن استفاده مي شود به كار 

  . ، مي باشدگرفته مي شود

IDP :بيجا شدگان داخلي.  

مواد . بمبي كه برخالف روش متعارف نظامي ساخته و يا جاسازي شده باشد:  مواد انفجاري تعبيه شده
مواد انفجاري تعبيه شده كنترول از طريق راديو : در كل شامل چهار كتگوري مي شوند انفجاري تعبيه شده

                                                             
طرح آجنداي : افزايش محافظت افراد ملكي حين استفاده سالح هاي انفجاري در ساحات مزدحم ملكي"، .و بريهم، ام. بوري، جي  261

  . 883، شماره 93، در بررسي بين المللي صليب سرخ، جلد "پاليسي و تحقيقي
و . بريهم، ام. موييس، آر. بين المللي بشردوستانه ذكر نشده است حقوق قوق بشر بين المللي و سالح هاي سنگين در معيار هاي ح  262

  )2012( 36ناش، تي، سالح هاي سنگين و محافظت افراد ملكي، ماده 
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ني فعال مي گردد، مواد انفجاري تعبيه شده در بدن ، مواد انفجاري تعبيه شده كه با تماس قربا)راه دور(
  . انتحاري ساير انواع مواد منفجره تعبيه شده

كه از راه دور ويا با استفاده از امواج راديويي عمل مي : مواد منفجره تعبيه شده كنترول از راه دور
دقيقي كه يك هدف در ساحه نمايد و عاملين را قادر مي سازد تا وسيله ي قبالً جابجا شده را در يك زمان 

ماين هاي كنترول از راه دور شامل ماين هاي منفجر شونده توسط  263.مورد نظر وارد مي شود منفلق سازند
استعمال كننده، مانند مواد منفجره تعبيه شده در كنار جاده ويا مواد منفجرة كه روي حيوانات ويا اشيا از 

مواد منفجره تعبيه شده نوع . كل ها و مركب ها تعبيه مي شوندقبيل واسطه هاي نقليه، بايسكل ها، موترساي
مقناطيسي موادي اند كه توسط مقناطيس يا ساير مواد جاسازي شده و شامل كتگوري فرعي مواد منفجره 
تعبيه شده نوع كنترول از راه دور مي شود؛ يوناما اين نوع مواد منفجره را به گونه جداگانه ثبت مي كنند 

  . اسازي آن در افغانستان متفاوت بوده مثالً در واسطه نقليه شخص مورد هدف جاسازي مي شودزيرا نحوه ج

مواد انفجاري مي باشد كه با تماس قرباني يا : مواد انفجاري كه با تماس قرباني فعال مي گردد
اري، يا مكانيزم واسطة نقليه به پتاقي ويا سويچ آن انفجار مي كند؛ اين سويچ ويا پتاقي مي تواند به شكل فش

  264.رفع فشار، تلكي، يا وسيلة ديگري كه سبب انفجار گردد، باشد

اين كتگوري شامل مواد منفجره تعبيه شده كنترول با سيم و مواد : ساير انواع مواد منفجره تعبيه شده
ع سويچ را بدين سو يوناما چند واقعه بسيار معدود از اين نو 2009از سال (منفجره تعبيه شده ساعتي مي شود 

  .  پتاقي آن تشخيص داده نشد/، و مواد منفجره تعبيه شده ي كه نوعيت سويچ)به ثبت رسانيده است

يوناما تلفات افراد ملكي ناشي از حمالت : مواد منفجره تعبيه شده در بدن شخص انتحاري
ه تعبيه شده در بدن مواد منفجر. از مواد منفجره تعبيه شده ثبت مي كندي انتحاري و حمالت پيچيده را جدا

شخص انتحاري عموماً به شكل مواد منفجره تعبيه شده در بدن شخص انتحاري يا مواد منفجره تعبيه شده در 
اين ارقام شامل راننده انتحاري در يك واسطه نقليه مجهز با مواد . بدن انتحاري و واسطه نقليه مي باشند

نتحاري كه آن را حمله كننده به قسم يك واسكت انفجاري يا مواد منفجره تعبيه شده در بدن شخص ا
  .انتحاري يا كمربند به تن مي كند، مي شود

بهره برداري از مواد انفجاري تعبيه شده شامل موارد ذيل : مواد انفجاري تعبيه شده استحصال
تشخيص، جمع آوري، توليد و توزيع معلومات جمع آوري شده از ساحه حادثة مواد انفجاري : گردد مي

تعبيه شده به منظور به دست آوردن اطالعات قابل استفاده، تقويت طرزالعمل و شيوه مبارزه با مواد 
اين بهره برداري شامل حفظ، تشخيص . انفجاري، كاهش منابع شورشيان و حمايت از تعقيب عدلي مي باشد

                                                             
  220، صفحه ، تله ي انفجاري10سروي سالح هاي خفيفه، مواد انفجاري تعبيه شده، فصل  263

   همان  264
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، بيوميتريك تحليل و ترميم اجزاي سازندة مواد انفجاري تعبيه شده براي آزمايش هاي تخنيكي، قانوني
بهره برداري از مواد انفجاري تعبيه شده . گرديده كه توسط نهادهاي متخصص و باصالحيت انجام مي پذيرد

 .  بخش اساسي از اقدامات مؤثر و پايدار مبارزه با مواد انفجاري تعبيه شده مي باشد

تلفات ناشي از اعمال . ملكي شود اتفاقي كه درگيري هاي مسلحانه باعث تلفات افراد): Incidents(حادثات 
  . جنايي شامل گزارش يوناما در مورد تلفات افراد ملكي نمي شود

IHL :بشر دوستانه بين المللي حقوق  

  عالم دين كه نماز را امامت مي كند: امام

IM Forces :"شامل تمام سربازان خارجي مي گردد كه بخشي از نيروهاي  "نيروهاي نظامي بين المللي
و نيروهاي امريكايي مستقر در افغانستان را تشكيل مي دهند، بشمول نيروهاي مربوط به عمليات  آيساف

كه خود، فرمانده نيروهاي آمريكايي در ) قومانداني آيساف(تحكيم آزادي كه تحت فرماندهي آيساف 
ستخباراتي و امنيتي در ضمن، اين واژه نيروهاي ويژه عملياتي و ديگر نيروهاي ا. افغانستان است، قرار دارند

  . خارجي را نيز شامل مي گردد

ميزان شدت جراحات در ديتابيس . به معناي جراحات جسمي با ميزان شدت متفاوت مي باشد: جراحات
جراحات، شامل شوك يا صدمه هاي غير فيزيكي و رواني و يا . بخش حقوق بشر يوناما ثبت نمي شود

  .د مانند ضربه روحي، نمي گرددنتايجي كه از اثر حادثات به بار مي آي

ISAF :منشور  7آيساف بر اساس فصل . به نيروهاي بين المللي كمك به امنيت در افغانستان اطالق مي شود
اين نيروها تحت صالحيت شوراي امنيت ملل متحد اعزام . ملل متحد مأموريت تأمين صلح را به عهده دارد

است دولت افغانستان  و ملل متحد، فرماندهي آيساف را به ، ناتو بر اساس درخو2003در اگست . شده است
كشور  49نفر از  57004؛ تقريباً شامل 2014جنوري سال  15نيروهاي آيساف تا تاريخ . عهده گرفت

مساعدت كننده نيرو مي گرديد كه در شش سلسله فرماندهي ساحوي به عالوه مقر فرماندهي آيساف در 
بدين سو، فرمانده آيساف به عنوان فرمانده نيروهاي امريكايي در  2008ر از نومب. كابل مستقر مي باشند

قطعنامه . افغانستان نيز خدمت مي كند، در حاليكه سلسله فرماندهي هر دو نيرو جداگانه مي باشد
 12شوراي امنيت يكبار ديگر بر قطعنامه هاي قبلي در مورد تمديد مأموريت آيساف به مدت ) 2013(2120

، نيرو هاي آيساف جاي خود را به 2015جنوري  1از . تأكيد مي ورزد 2014دسمبر سال  31الي ماه ديگر 
  ).به بخش ماموريت حمايت قاطع مراجعه شود(ماموريت حمايت قاطع مي سپارد 

سالح كه براي استفاده توسط دو يا سه شخص طرح شده باشد هر چند بعضي از سالح هاي : سالح سبك
: گردد اين نوع اسلحه شامل  سالح هاي ذيل مي. استفاده و انتقال شده مي تواند سبك توسط يك شخص نيز
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سالح هاي ماشيندار سنگين، نارنجك انداز هاي دستي و سر شانه ئي، سالح هاي قابل حمل مدافع هوائي، 
سالح هاي قابل حمل ضد تانك، تفنگ هاي بدون ضربه، موشك انداز هاي قابل حمل ضد تانك و سيستم 

   265.ميلي متر 100راكتي، سيستم هاي قابل حمل موشك ضد هوائي، و توپ هاي داراي قطر كمتر از  هاي

MoI :وزارت امور داخله  

NATO :اعضاي ناتو عمده ترين كشور هاي سهيم در . به سازمان پيمان اتالنتيك شمالي اطالق مي گردد
 . به آيساف مراجعه صورت گيرد. آيساف مي باشند

NDS :مي امنيت ملي افغانستان يا استخبارات دولتي افغانستانرياست عمو  

NGO :سازمان غير دولتي  

به نيرو هاي مسلح، منسجم و غير  "گروه مسلح طرفدار دولت"واژه : گروه هاي مسلح طرفدار دولت
دولتي اطالق مي شود كه شامل درگيري مسلحانه بوده و از نيرو هاي دولتي، شورشيان و گروه مجرمين 

گروه هاي مسلح طرفدار دولت شامل پوليس محلي افغان كه تحت فرمان و كنترول وزارت . باشند متفاوت
گروه هاي . اين گروه هاي مسلح هيچ بنياد قانوني تحت قوانين افغانستان ندارند. داخله است، نمي باشد

ساير مقاصد  مسلح توانائي تدارك اسلحه براي نيرو هاي خود جهت كسب اهداف سياسي، ايديولوژيكي يا
را دارند؛ اين گروه ها جزء ساختار نظامي رسمي دولت، نيرو هاي ائتالف يا سازمان هاي دولتي نبوده و 

در بسا موارد، گروه . تحت قومانده و كنترول دولت كه در اين گروه در آن كشور فعاليت دارند، نمي باشند
اين . يزبان يا ساير دول به دست مي آورندغير مستقيم را از جانب دولت م/هاي مسلح حمايت هاي مستقيم

، مليشه هاي 266خيزش هاي مردمي: تعريف شامل گروه هاي ذيل شده ولي محدود به آن ها نمي باشند
زماني كه اين گروه ها (، و نيرو هاي دفاع ملكي و گروه هاي نيمه مليشه )به اساس قوم، قبيله، و غيره(محلي 

  ). تحت كنترول و قومانده دولت نباشند

اين نيروها تمام نيروهاي دولتي و ساير نيروهايي را در بر مي گيرد كه در : نيروهاي طرفدار دولت
عمليات ضد تروريزم در قالب نيروهاي نظامي و شبه نظامي فعاليت ميكنند و بطور مستقيم يا غير مستقيم 

لي، پوليس ملي، پوليس اين نيروها شامل دسته هاي اردوي م. تحت كنترول دولت افغانستان مي باشند
سرحدي، نيروهاي رياست عمومي امنيت ملي، پوليس محلي و ساير نيروهاي محافظتي محلي مي گردند، 

  .ولي محدود به اينها نيستند

                                                             
منظور توانمند ساختن دولت در راستاي شناسائي و پيگيري به موقع و معتبر سالح هاي سبك و خفيفه غير قانوني سند بين المللي به   265

  : توسط مجمع عمومي ملل متحد تصويب شد و در ويب سايت ذيل قابل دسترس مي باشد 2005دسامبر  8كه سند مذكور به تاريخ 
http://www.un.org/envents/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf.  

در مورد محافظت افراد ملكي در  2014براي تعريف و جزئيات اشتراك اعضاي خيزش مردمي در درگيري هاي مسلحانه، به گزارش   266
  . شوددرگيري هاي مسلحانه مراجعه 
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اوالً اردوي ملي كه تحت چتر وزارت دفاع كار : نيروهاي امنيتي افغانستان شامل دسته هاي ذيل مي گردد
و نيروهاي تحت رهبري وزارت . نيروهاي مسلح افغانستان جا ميگيرد نموده و بطور رسمي در چارچوب

پوليس محلي كه با توجه به وظيفه شان عمالً بخشي از نيروهاي مسلح را : امور داخله كه عبارت اند از
پوليس ملي افغان، پوليس . تشكيل مي دهند و از محافظت قانوني مشابه به افراد ملكي بر خوردار نمي باشد

يونيفورم و پوليس سرحدي افغانستان كه نيروهاي تنفيذ قانون بوده و به شكل رسمي بخشي از  هاي با
اعضاي نهادهاي مجري . نيروهاي مسلح افغانستان بشمار نمي روند و تحت چتر وزارت داخله كار مي نمايند

رده و يا به شكل قانون زماني حيثيت ملكي بودن خود را از دست مي دهند كه دركنار نيروهاي مسلح كار ك
اعضاي واحدهاي پوليس كه ماموريت جنگي ندارند، استفاده از نيرو . مستقيم در جنگ ها سهم بگيرند

  . توسط آنها در دفاع از خود، حيثيت ملكي بودن آنها را سلب نمي كند

عاتي نيروهاي طرفدار دولت همچنان شامل نيرو هاي نظامي بين المللي و ساير نيرو هاي امنيتي و اطال
  ). به نيرو هاي نظامي بين المللي مراجعه شود(خارجي مي گردد 

  . به تعريف گروه هاي مسلح طرفدار دولت مراجعه شود: مليشه هاي طرفدار دولت

، ماموريت ناتو از همكاري براي تامين امنيت در 2015جنوري  1به تاريخ  ):RSM(ماموريت حمايت قاطع 
) آموزش، همكاري و مشوره دهي براي نيروي امنيتي افغان(حمايت قاطع  افغانستان به ماموريت غير نظامي

بر خالف ماموريت آيساف كه از جانب شوراي امنيت ملل متحد تائيد شده بود، اساس حقوقي . مبدل شد
سپتامبر  30تشكيل مي دهد كه به تاريخ ) SOFA(ماموريت حمايت قاطع را يك توافقنامه وضعيت نيروها 

 2189قطعنامه شمار . مورد تصويب پارلمان قرار گرفت 2014نوامبر  27امضاء و به تاريخ  در كابل 2014
از توافقنامه دوجانبه ميان جمهوري اسالمي افغانستان و ناتو در راستاي ايجاد ) 2014(امنيت ملل متحد  يشورا

عسكر از  13199ل ، نيروهاي ماموريت حمايت قاطع شام2015الي مي . ماموريت حمايت قاطع حمايت نمود
كشور مي باشد كه در چهار فرماندهي حوزوي آموزشي، همكاري و مشورتي و مراكز ماموريت حمايت  42

قاطع و فرماندهي هوائي آموزشي، مشورتي و همكاري مستقر مي باشند؛ هدف از فرماندهي هوائي آموزشي، 
تشكيل قواي هوائي مسلكي، توانا و مشورتي و همكاري حمايت از نيروهاي امنيتي ملي افغان در راستاي 

فرمانده ماموريت حمايت قاطع هم چنان سمت فرمانده نيرو هاي اياالت متحده در افغانستان . دوامدار مي باشد
  . را به عهده دارد هر چند مجاري كاري هر دو سمت از هم متفاوت مي باشند

نمونه هاي اين نوع سالح شامل انواع  .سالح هاي كه براي استفاده يك فرد ساخته مي شود: سالح خفيفه
   267.تفنگچه، تفنگ، ماشيندار هاي سبك و خفيفه مي باشد

                                                             
در راستاي شناسائي و پيگيري به موقع و معتبر سالح هاي سبك و خفيفه غير قانوني  ها سند بين المللي به منظور توانمند ساختن دولت  267

  : توسط مجمع عمومي ملل متحد تصويب شد و در ويب سايت ذيل قابل دسترس مي باشد 2005دسامبر  8كه سند مذكور به تاريخ 
http://www.un.org/envents/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf.  
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SOP :طرز العمل هاي معياري عمليات  

قتل هاي هدفمند يا كشتار سازمان يافته زماني اتفاق مي افتد كه دولت و عناصر : قتل هاي هدفمند
 توسط گروه سازمان يافته در يك منازعه مسلحانهو يا عين عمل (دولتي كه تحت چتر قانون كار مي كنند 

از نيروي كشنده به شكل عمدي، قصدي و با پالن از قبل طرح شده اشخاص معيني را ) صورت مي گيرد
كتگوري قتل هاي هدفمند همچنان  268.كه بطور فيزيكي تحت توقيف مرتكبين قرار ندارند، به قتل برساند

آن قرباني در زمان قتل به مدت كوتاهي در توقيف بوده كه اين شامل بعضي موارد قتل مي گردد كه در 
  .نبايد قرار داشته باشداست كه قرباني عمالً در توقيف عامل عمل قتل  شرطيمورد مخالف 

UNDSS :دفتر مصئونيت و امنيت ملل متحد 

UNAMA :هئيت معاونت ملل متحد در افغانستان 

UNHCR :جرينكميشنري عالي ملل متحد در امور مها 

USSOF :نيروهاي عمليات هاي ويژه اياالت متحده امريكا 

UXO :مواد منفجر ناشده  

جرايم جنگي، نقض جدي معاهدات و نورم هاي عرفي حقوق بشردوستانه بين المللي : جرايم جنگي
بر اساس تعريفي كه از جرايم جنگي در اساسنامه محكمه بين المللي جنائي صورت گرفته؛ جرايم . است

مشترك در كنوانسيون هاي ژنيو مي باشد؛ بشمول خشونت عليه  3شامل تخطي هاي جدي از ماده  269جنگي

                                                             
ن قانوني با آنكه در بسياري از شرايط،  كشتار هاي هدفمند  حق حيات را نقض مي نمايد، در شرايط استثنايي جنگ مسلحانه، ممك.  268

آجندا، گزارش 3مراجعه شود به فقره . بين المللي بشر دوستانه و حقوق بشر رعايت شود حقوقباشند به شرطي كه احكام مربوطه ي 
در نشست چهاردهم  "تحقيقي پيرامون قتل هاي هدفمند"گزارشگر ويژه در مورد قتل هاي فرا قضايي و خود سرانه، فليپ آلستون، 

  A/HRC/14/24/Add.6. 10 May 2010عمومي ملل متحد،  شوراي حقوق بشر مجمع
حقوق عرفي بين المللي هم بر جنگ بين المللي و هم بر جنگ داخلي قابل اعمال : اساسنامه محكمة بين المللي جنائي  8مطابق ماده . 269

دولت ها نيز قاعده . مي نمايد همچنين اين اساسنامه جرايم جنگي را نقض شديدي حقوق بشر دوستانه بين المللي تعريف. مي باشد
كميته بين المللي  -تعريف جرايم جنگي -156قاعد  -متذكره را به عنوان يك نورم حقوق عرفي بين المللي به رسميت شناخته است

 ,Rules ed. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (CU P/ICRC، 1صليب سرخ، حقوق عرفي بشردوستانة بين المللي، جلد 

Cambridge 2005) {ICRC Study}. . 8ماده  2هم چنان به جزء آي، بند سي، فقره . مراجعه گردد 13ماده  2به پروتكل الحاقي دوم، فقره 
شامل نقض هاي شديدي  گيجرايم جن. اساسنامه روم در مورد محكمله جنائي بين المللي كه از عناصر جرم بحث كرده، مراجعه گردد

ماده سوم مشترك در {: كه اين موضوع مقدمتاً مبتني است بر( قابل اعمال بر يك جنگي كه وجه بين المللي ندارد حقوق و عرف جنگي
هاك براي محافظت از  1954كنوانسيون   1999آن، پروتكل اختياري  1977ژينو، پروتكل الحاقي دوم  1949كنوانسيون هاي چهارگانة 

امنيت ملل متحد و كارمندان مربوطه،  1994حقوق طفل، كنوانسيون  1989كنوانسيون  مالكيت هاي فرهنگي در جنگ هاي مسلحانه،
كشوري در (اساسنامه هاي ديوان جنائي بين المللي براي رواندا و يگوسالوياي سابق و اساسنامه محكمه ويژه براي حكومت سيرا ليون

جنائي بين المللي و منابع شان در جدول مقايسوي حقوق بشر به جرايم جنگي بر اساس اساسنامه روم در مورد محكمة . })غرب افريقا
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زندگي و حيات يك شخص و بطور مشخص هر نوع قتل، قطع عضو، رفتار ظالمانه و تعذيب، هتك حرمت 
در برابر كرامت انساني بخصوص رفتار هاي توهين و تحقير آميز، گروگان گيري، تصويب مجازات و 

تكاب قتل بدون اينكه جزاي مربوطه توسط يك محكمة مبتني بر قانون اعالم شده باشد و اينكه قتل، ار
بدون در نظرداشت فرايند محاكماتي، و نيز بدون فراهم نمودن تضمينات قضائي كه آن تضمينات بطور 

  . عموم، حياتي تلقي مي گردد، صورت گرفته باشد

  
 

 

 

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                      
اساسنامه . خدمات مشاورت كميته بين المللي صليب سرخ در مورد حقوق بشر دوستانة بين المللي. دوستانة بين المللي مراجعه گردد

ق و عرف  قابل اعمال در جنگ بين نقض شديدي حقو: جرايم جنگي را چنين تعريف مي نمايد) اساسنامه روم(محكمه جنايي بين المللي
جرايم جنگي شامل نقض . المللي و نيز نقض جدي حقوق و عرف قابل اعمال در جنگي كه وجه بين المللي ندارد را جرايم جنگي گويد

 كنوانسيون ژنيو بشمول تخطي عليه حيات يك شخص، بطور مشخص تمام انواع قتل، قطع عضو، تعذيب و رفتارهاي 3شديدي ماده 
ظالمانه، تخطي عليه كرامت انساني بطور مشخص تحقير و توهين كردن، گروگان گرفتن، تصويب مجازات و  ارتكاب قتل بدون اينكه 

و اينكه قتل، بدون در نظرداشت فرايند محاكماتي، و نيز بدون فراهم . جزاي مربوطه توسط يك محكمة مبتني بر قانون اعالن شده باشد
  .تلقي مي گردد، صورت گرفته باشد ه آن تضمينات بطور عموم حياتينمودن تضمينات قضائي ك



  
  
  
  

107 

 مسلحانه در مورد محافظت افراد ملكي در منازعات 2015گزارش شش ماهه سال 

جزئيات چنين : ن را طالبان به عهده گرفتندآ حمالت كه مسئوليت: 1ضميمه 
  حمالت به اساس نوع هدف

مسلح طرفدار  ايحمالت عليه نيرو هاي امنيتي افغان، نيرو هاي نظامي بين المللي و گروه
  دولت

  64                    پوليس ملي افغان
  26                  پوليس محلي افغان

  10                                  نيرو هاي امنيتي ملي افغان
  9                  ت امنيت مليرياس

  8                    اردوي ملي افغان
  5                               نيرو هاي نظامي بين المللي

  6                  پوليس سرحدي افغان
  4                              گروه مسلح طرفدار دولت/نيرو هاي اربكي

نظامي كه منجر به تلفات افراد ملكي گرديده و /هاي امنيتيمجموع حمالت عليه نيرو
  : صفحه اجتماعي تويتر به عهده گرفتند ياآن را طالبان از طريق ويب سايت ت مسئولي

                      132  

  حمالت عليه افراد ملكي و اهداف غير نظامي

  40                  ساير اهداف ملكي
  36                  ادارات ملكي دولت

  18                                    قضات، سارنواالن و كارمندان عدلي و قضائي
  3                                                   رگران قرارداديكا/كارمندان

  6                               بزرگان قوم
  1              عبادتگاه ها و شخصيت هاي مذهبي

  1              برگشت كنندگان به پروسه صلح و آشتي
  1                      معارف

  1                    ملل متحد
منجر به تلفات افراد مجموع حمالت توسط طالبان عليه افراد ملكي يا ساحات ملكي كه 

  107                    :ملكي گرديد

  239.   مجموع حمالت توسط طالبان كه منجر به تلفات افراد ملكي گرديد
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به اساس تثبيت  "جرايم جنگي" در تحت عنوان  جدول ادعاهاي طالبان: 2ضميمه 
  انتساب آنوضعيت و 

ثبت موارد توسط   مجموع
  انتساب  نتايج  يوناما

ل از مورد قب 63  109
نشر اعالميه 
طالبان توسط 

  يوناما ثبت شد

مورد داراي عين تعداد  17
  .تلفات بود

مورد داراي عين تعداد تلفات  2
بود ولي در ميان تعداد افراد 
كشته و زخمي تفاوت وجود 

  .داشت

مورد به نيروهاي طرفدار دولت  12
  .نسبت داده شد

مورد از اثر تبادله آتش ميان  3 
ولت و عناصر نيروهاي طرفدار د

  .ضد دولت به وقوع پيوست
مورد به عناصر ضد دولت نسبت  3

  . داده شد
  . مورد مشخص نشد 1

مورد تعداد تلفات كمتر  16در 
  .گزارش شد

مورد به نيرو هاي طرفدار دولت  8
  . نسبت داده شد

مورد از اثر تبادله آتش ميان  4
نيروهاي طرفدار دولت و عناصر 

  .ستضد دولت به وقوع پيو
مورد به عناصر ضد دولت نسبت  3

  . داده شد
  . مورد مشخص نشد 1

مورد تعداد تلفات بيشتر  14در 
  . گزارش شد

مورد به نيروهاي طرفدار دولت  10
  . نسبت داده شد

مورد از اثر تبادله آتش ميان  3
نيروهاي طرفدار دولت و عناصر 

  . ضد دولت به وقوع پيوست
نسبت مورد به عناصر ضد دولت  1

  . داده شد
  . درگيري مسلحانه نبود مربوط بهمورد  2

  . مورد تلفات افراد ملكي در قبال نداشت 12
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مورد پس از  24
نشر اعالميه 
طالبان توسط 

  .يوناما ثبت شد

  .مورد داراي عين تعداد تلفات بود 10
مورد داراي عين تعداد تلفات بود ولي در  2

مي تفاوت ميان تعداد افراد كشته و زخ
  .وجود داشت

مورد به نيرو هاي  6
طرفدار دولت نسبت 

  . داده شد
مورد از اثر تبادله  3

آتش ميان نيرو هاي 
طرفدار دولت و عناصر 
ضد دولت به وقوع 

  . پيوست
مورد به عناصر ضد  2

  . دولت نسبت داده شد
  . مورد مشخص نبود 1

نيرو هاي  مورد به 2  .مورد تعداد تلفات كمتر گزارش شد 3در 
طرفدار دولت نسبت 

  . داده شد
مورد از اثر تبادله  1

آتش ميان نيرو هاي 
طرفدار دولت و عناصر 
ضد دولت به وقوع 

  . پيوست
مورد به نيرو هاي  1  .مورد تعداد تلفات بيشتر گزارش شد 1در 

طرفدار دولت نسبت 
  . داده شد

  . درگيري مسلحانه نبود مربوط بهمورد  2
  . د تلفات افراد ملكي در قبال نداشتمور 6

  . مورد توسط يوناما تثبيت نشد 22
  

  
         

 

  


