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عکس روی جلد/۲۰۱۴ :احسانﷲ مهجور/اسوشیتید پرس .اجساد افراد ملکی کشتهشده در حمله انتحاری که در
تاریخ  ۲قوس  ۱۳۹۳در والیت پکـتیکا ،ولسوالی یحیاخیل رخ داد و باعث تلفات  ۱۳۸فرد ملکی ) ۵۳کشته شامل
 ۲۱کودک و  ۸۵زخمی شامل  ۲۶کودک( گردید .عکس از تاریخ  ۳قوس ۱۳۹۳

"جنگ باعث تلفات بیش از حد افراد ملکی در سال  ۲۰۱۴گردید .هاوانها ،مواد انفجاری تعبیهشده ،زد و خوردها و
دیگر مواد انفجاری زندگی انسانها را نابود کرد ،اعضای بدنشان را از بین برد و باعث مرگ ٓانها به یک حد پیشبینی
نشده گردید .هزارها کودک ،زن و مرد کشتهشده در سال  ۲۰۱۴گواه ناکامی در محافظت از افراد ملکی در مقابل
ٓ
ٓ
اسیبها می باشد .تمام طرفین باید به ارزشهای ـی که ادعای محافظت از ان را میکنند ،پایبند باشند و محافظت افراد
ملکی را اولویت خود بسازند".
نیکوالس َ
هیسم ،نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان ،دسمبر  ،۲۰۱۴کابل

"این گزارش ساالنه هزینه غیرقابل قبولی که جنگ بر شهروندان ملکی افغانستان تحمیل می کند را یکبار دیگر نشان
می دهد .ثبت تلفات نباید ً
صرفا به عنوان "شمارش اجساد" مد نظر گرفته شود ،بلکه باید به عنوان گام مهمی در
ٔ
راستای تامین حسابدهی تلقی شود .اکنون بهترین زمان است که کشورها مسئولیت خود در قبال محافظت از افراد
ٓ
ٓ
ملکی را پاس بدارند و عاملین جرایم جنگی و سایر خشونت ها باید بدانند که انها بخاطر انچه که انجام داده اند ،به
عدالت کشانیده خواهند شد".
زید رعد الحسین ،کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد ،جنوری  ،۲۰۱۵ژنو

ماموریت
گزارش سال  ۲۰۱۴در مورد تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان توسط بخش حقوق بشر هیئت
معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( تهیه گردیده و دوره زمانی  ۱جنوری تا  ۳۱دسامبر را در بر میگیرد.
این گزارش طبق ماموریت یوناما بر اساس قﺼعنامه شماره ) ۲۱۴۵سال  (۲۰۱۴شورای امنیت ملل متحد "به منظور
ٓ
نظارت از وضعیت افراد ملکی ،هماهنگی تالشها غرض حﺼول اطمینان از محافظت انها ،تقویت پاسخدهی و
ٓ
همکاری در تطبیق کامل ازادیهای بنیادی و مقررات حقوق بشری مندرج در قانون اساسی افغانستان و معاهدات
ٓ
بینالمللی که افغانستان عضو انها میباشد ،به ويژه معاهداتی که به بهرهمندی کامل زنان از حقوق بشریشان،
ارتباط میگیرد" تهیه گردیده است.
قطعنامه شماره ) ۲۱۴۵سال  (۲۰۱۴شورای امنیت روی اهمیت نظارت دوامدار و گزارشدهی به شورای امنیت ملل
متحد در مورد وضعیت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ،به خﺼوص در مورد تلفات افراد ملکی تاکید میکند.
یوناما یک سلسله فعالیتهایــی را با هدف کاهش اثرات جنگ بر افراد ملکی به شمول موارد ذیل روی دست می گیرد:
ٓ
نظارت مستقل و بیطرفانه از حوادثی که در ان افراد ملکی کشته یا زخمی شده اند؛ فعالیتهای دادخواهی برای
تقویت محافظت از افراد ملکی که در منازعات مسلحانه متضرر میگردند؛ و فعالیتهایــی که باعث ترویج رعایت
مقررات حقوق بینالملل بشر دوستانه ،حقوق بشر و قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان در میان تمام طرفهای
درگیر میشود.
ٓ
این گزارش از سوی دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر مرور گردیده و حاوی نظریات تخنیکی ان دفتر می
باشد.
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میتودولوژی )روش تهیه گزارش(
یوناما تا حدي که امکان دارد با اجراي تحقیقات در ساحهء رویدادها ،با انجام مشوره با یک سلسله منابع متنوع و با
ٓ
توجه به انواع اطالعاتی که اطمینان و اعتبار انها ارزیابی می گردد ،گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی را تحقیق می
ٓ
نماید .در زمان تحقیق و بررسی هر رویداد ،یوناما نهایت تالش خود را به کار می برد تا اطالعات بدست امده را تا حد
ٓ
امکان با منابع متنوع به شمول اظهارات شاهدان عینی ،افراد اسیب دیده ،فعالین نظامی )به شمول دولت
افغانستان و نیروهاي نظامی بین المللی( ،مسؤولین محلی در روستاها ،ولسوالی ها و والیات ،رهبران مذهبی و بزرگان
محل بررسی و تﺼدیق نماید.
ٓ
ٓ
این معلومات از طریق بازدید مستقیم ،ازمایش فزیکی اقالم و مدارك جمع اوري شده از محل حادثه ،بازدید از
شفاخانه ها و سایر مراکز صحی ،عکس ها و تﺼاویر ویدیویــی ،گزارش ریاست مﺼئونیت و امنیت ملل متحد و سایر
ٓ
ٓ
نمایندگی هاي ان ،اظهارات منابع دست دوم ،گزارشات رسانه ها و اطالعات جمع اوري شده از سوي نهادهاي غیر
ٓ
دولتی و طرف هاي سوم به دست می اید.
در هر واقعه ای که تلفات ملکی را در بر داشته باشد ،یوناما حداقل سه نوع منبع را الزمی می داند ،مانند قربانی،
شاهد ،کارمندان صحی ،مقامات محلی ،تﺼدیق توسط طرفین درگیري ،بزرگان محل و غیره .تا جایــی که ممکن
باشد ،تحقیقات بر اساس اظهارات اولیه قربانیان و یا شهود صحنه و تحقیقات در محل صورت می گیرد .در بعضی
موارد ،به خﺼوص در محالتی که دسترسی به علت محدودیت هاي امنیتی مقدور نباشد ،این گونه تحقیقات امکان
ٓ
پذیر نیست .در این گونه موارد ،یوناما بر یک سلسله روش ها براي جمع اوري اطالعات ،بخﺼوص از طریق شبکه
ٓ
هاي معتبر و باز هم از طریق یک سلسله منابع متنوعی که ان منابع معتبر ارزیابی گردیده ،اتکاء می کند.
ٓ
هرگاه اطالعات مربوط به یک رویداد براي یوناما قناعت بخش نباشد ،در انﺼورت رویداد متذکره گزارش داده نمی
ٓ
شود .در بعضی موارد ،قبل از انکه نتیجه گیري صورت گیرد ،تحقیقات چندین هفته را در بر میگیرد .این بدین
ملکی ناشی از یک رویداد میتواند با کسب اطالعات بیشتر
معناست که نتیجه گیري ها در یک گزارش در مورد تلفات ِ
ٓ
دوباره بررسی گردیده و در تحلیل ها گنجانیده شود .هرگاه اطالعات واضﺢ و روشن نباشد ،در ان صورت تا زمان
کسب مدارك قناعت بخش ،نتیجه گیري صورت نمی گیرد و یا بدون نتیجه گیري قضیه بسته می گردد و نیز در
ٓ
گزارشی که از ارقام تلفات افراد ملکی تذکر به عمل می اید ،قضایاي بسته شده گنجانیده نمی شود.
در بعضی موارد ملکی بودن قربانیان گزارش داده شده را نمی توان به طور قطعی تﺼدیق کرد و یا این وضعیت مورد
اختالف می باشد .در این گونه موارد ،یوناما از معیارهاي قابل تطبیق حقوق بشر دوستانه بین المللی استفاده نموده
و در مورد ملکی یا جنگجو بودن مردانی که به سن جنگی رسیده اند قضاوت نمی کند بلکه این گونه ادعاهاي مربوط
به ملکی یا جنگجو بودن قربانیان را بر اساس واقعیت هاي موجود در مورد همان رویداد ارزیابی می کند .هرگاه
ٓ
ٓ
وضعیت یک یا چند قربانی نامشخص باقی بماند ،در ان صورت مرگ انها در شمار مجموعی تلفات افراد ملکی
گنجانیده نمی شود.
یوناما در سال  ۲۰۰۹میالدي یک دیتابیس الکـترونیکی را ایجاد نمود تا تحلیل ها و گزارش هاي خود در مورد
ٓ
محافظت از غیر نظامیان در درگیري هاي مسلحانه را ثبت کند .این دیتابیس بخاطر تسهیل جمع اوري اطالعات به

i

شکل منظم ،تحلیل و ارزیابی منسجم و مؤثر اطالعات ،منجمله تفکیک اطالعات بر اساس سن ،جنس ،مرتکبین
حادثه ،تاکـتیک ،نوع سالح و دسته بندي هاي دیگر طراحی شده است.
رف مسؤول یک حادثه مشخص را تا حدی که امکان دارد بطور دقیق معین نماید.
یوناما نهایت تالش می نماید تا ط ِ
هر چند به علت محدودیت هاي ناشی از محیط عملیات ها ،مانند ماهیت مشترك بعضی از عملیات هاي نظامی و عدم
توانایــی منابع اولیه در بسیاري از رویدادها براي تشخیص دقیق یا تفکیک میان طرفهاي مختلف نظامی و شورشیان
کافی نبوده یا زمانی که هیچ یک از طرف ها مسؤولیت را به عهده نمی گیرند ،در همچو موارد یوناما مسؤولیت یک
رویداد مشخص را به دسته بندي عمومی نیروهاي طرفدار دولت و یا عناصر ضد دولتی نسبت می دهد .یوناما ادعا نمی
کند که ارقام ارائه شده در این گزارش کامل می باشد؛ اما این احتمال وجود دارد که یوناما تلفات افراد ملکی را با
ٓ
توجه به محدودیت هاي مرتبط به محیط جنگی ،کمتر از انچه که هست گزارش داده باشد.

ii

خالصه گزارش
بعد از چاشت بود .من در یک ساختمان گلکاری میکردم .خانمم برایم زنگ زد و در حالیکه میگریست
از من خواست که باید عاجل به خانه بروم چون یک انفجار جان فرزندان ما را گرفته بود .من از این خبر
شوکه شدم و ضعف کردم .سایر کارگران به من کمک کردند و مرا تا خانه ام رساندند .خانمم گـفت که تمام
زخمیها و شهیدها را به شفاخانهها انتقال دادهاند .من به نزدیکترین شفاخانه رفتم و جسد پسر نه
سالهام را در روی بستر یافتم .به من گـفتند که پسر دیگرم نیز شهید شده است .سپس ،دختر کوچکم را
شدیدا زخمی شده بود و پسر دیگرم ،که او نیز ً
دیدم که ً
شدیدا زخمی شده بود و در خون غرق بود را دیدم.
دخترم روز بعدش وفات کرد .چه ٓ
درداور بود .یا ﷲ مهربان ،من سه فرزندم را از دست دادم .فرزندانم چه
گناهی را مرتک شده بودند؟ ٓانها مانند همیشه در بیرون از خانه بازی میکردند .به من گـفتند که انفجار
ناشی از یک ماینی که از راه دور کنترول می شد بود که هدف ٓان یک افسر اردوی ملی افغانستان بود .چرا
طالبان پروای افراد ملکی ،زنان و کودکان را ندارند؟ طالبان از کدام فرهنگ و قانون پیروی میکنند؟ بسیار
ساده است :کشتن کودکان و افراد ملکی ً
١
کامال مخالف قوانین اسالمی است.
 -پدر سه کودک کشتهشده و یک کودک زخمیشده در حمله مواد انفجاری تعبیهشده که از راه دورکنترول میگردید که یک قطار اردوی ملی را در شهر کابل در تاریخ  ۲۱سپتمبر  ۲۰۱۴مورد هدف قرارداد
و باعث کشته شدن پنج تن و زخمی شدن دو غیرنظامی دیگر گردید.
تشدید خشونتهای ناشی از منازعات مسلحانه در سال  ۲۰۱۴در افغانستان باعث کشته و مجروحیت تعداد بیش از
حد افراد ملکی گردید .تعداد کشتهشدگان و زخمیشده گان به یک مرحله پیشبینیناشده رسید .یوناما ۱۰۵۴۸
تلفات افراد غیرنظامی ) ۳۶۹۹کشته و  ۶۸۴۹زخمی( را ثبت نموده است که این تعداد  ۲۵درصد افزایش در تعداد
کشتهشدگان و  ۲۱درصد افزایش در تعداد زخمیشدگان و  ۲۲درصد افزایش در تعداد مجموعی تلفات ملکی در
ٓ
مقایسه با سال  ۲۰۱۳میباشد ٢.از زمانیکه یوناما ثبت سیستماتیک تلفات افراد ملکی را در  ۲۰۰۹اغاز کرد،
باالترین رقم کشته و مجروحیت غیرنظامیان طی یک سال را در سال  ۲۰۱۴ثبت نمود.
بین  ۱جنوری  ۲۰۰۹و  ۳۱دسمبر  ،۲۰۱۴یوناما  ۴۷۷۴۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۷۷۷۴کشته و ۲۹۹۷۱
مجروح( را ثبت کرده است.

 ١مﺼاحبه یوناما با پدر قربانیان حمله مواد انفجاری تعبیهشده کنترول از راه دور ۴ ،عقرب  ،۱۳۹۳شهر کابل.
 ٢در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۸۶۳۷مورد تلفات افراد ملکی ) ۲۹۶۹کشته و  ۵۶۶۸مجروح( را ثبت کرد.

١

افزایش  ۲۲در صدی در تلفات افراد ملکی در سال  ۲۰۱۴ناشی از افزایش درگیریهای زمینی بین طرفین درگیر در
سرتاسر افغانستان است .همچنان ،طرفین درگیر در منازعات مسلحانه از سالحهای دارای مواد منفجره شدید ،چون
هاوانها ،راکتها و نارنجکها ،در محالت غیرنظامینشین استفاده کردند که باعث پیامدهای زیانباری به افراد ملکی
گردیده است .در سال  ،۲۰۱۴مرگ و مجروحیت ناشی از درگیریهای زمینی در مقایسه با سال  ۵۴ ،۲۰۱۳درصد
افزایش یافته است .درگیریهای زمینی عمدهترین عامل تلفات افراد ملکی و بزرگـترین قاتل زنان و کودکان در سال
 ۲۰۱۴بوده است.
یوناما  ۷۲درصد تمام تلفات ملکی را به عناصر ضد دولت ٣نسبت میدهد ۱۴ ،درصد را به نیروهای طرفدار دولت۱۳) ٤
درصد را به نیروهای امنیتی افغان و دو درصد را به نیروهای بینالمللی( و  ۱۰درصد را به درگیریهای زمینی ٥بین عناصر
 ٣اصطالح عناصر ضد دولت تمام گروههای مسلﺢ ،که در حال حاضر در درگیریها نظامی علیه دولت افغانستان و یا مخالفت مسلحانه با دولت و یا
نیروهای نظامی بینالمللی سهم دارند ،را در بر میگیرد" .عناصر ضد دولت" شامل طالبان و تمام افراد و گروههای مسلﺢ سازمانیافته میشود که به
نامهای شبکه حقانی ،حزب اسالمی،جنبش اسالمی ازبکستان،اتحاد جهاد اسالمی ،لشکر طیبه ،جهش محمد و دیگر گروههای شبه نظامی و
گروههای مسلحی که به دنبال اهداف سیاسی ،ایدیولوژیک یا اقتﺼادی میباشند ،به شمول گروههای جنایــی که در اعمال خﺼمانه به نمایندگی از
یک طرف درگیر فعالیت مینمایند .جهت معلومات بیشتر ،به بخش واژهنامه در این گزارش مراجعه نمایید .یوناما خاطرنشان میسازد که تعداد تلفات
غیرنظامیها توسط عناطر ضد دولتی هر سال بیشتر میشود و سال  ٢٠١٤شاهد بیشترین تعداد تلفات غیرنظامیها توسط عناصر ضد دولتی از سال
 ٢٠٠٩به این سو میباشد .اکـثر کشتهشدن و زخمیشدنهای غیرنظامیها ناشی از استفاده مواد انفجاری تعبیهشده بدون تبعیض و حمالت انتحاری
در مناطق پرنفوس غیرنظامیها و هدفقراردادنهای عمدی غیرنظامیها در سرتاسر افغانستان میباشد.
 ٤این نیروها تمام نیروهای دولتی و سایر نیروهایــی را در برمیگیرد که در عملیاتهای ضد شورش در قالب نیروهای نظامی و شبه نظامی فعالیت
میکنند و بطور مستقیم یا غیرمستقیم تحت کنترول دولت افغانستان میباشند .این نیروها شامل دستههای ذیل میگردد ،مگر به این دستهها
محدود نمیشود :اردوی ملی افغانستان ،پولیس ملی ،پولیس سرحدی ،نیروهای ریاست امنیت ملی ،پولیس محلی و سایر نیروهای محافظتی
محلی و ملیشههای میشود که جایگاهی در قوانین افغانستان ندارند و تحت ساختارهای رسمی دولتی عملیات نمیکنند .این اصطالح همچنین
شامل نیروهای نظامی بینالمللی و دیگر نیروهای استخباراتی و امنیتی خارجی میشود .برای تفﺼیل بیشتر به بخش واژهنامه مراجعه کنید.
 ٥درگیریهای زمینی شامل عملیاتهای جنبشی زمینی ،فیرهای متقابل ،حمالت از یک فاصله مشخص و جنگهای مسلحانه بین طرفهای
درگیر در جنگ ،میگردد .در حمالت متذکره از سالحهای سبک و سنگین به شمول هاوانها و راکتها استفاده میشود.

٢

ضد دولتی و نیروهای امنیتی افغان که طی ٓان امکان انتساب هیچ مورد از تلفات افراد ملکی به یکی از طرفین درگیری
وجود نداشت ٦.یوناما سه درصد تلفات افراد غیرنظامی را به بقایای مواد منفجره نسبتداده نشده جنگ ٧و یک درصد
ٓ
باقی مانده را به حمالت توپخانهای از انسوی مرزهای پاکستان به داخل افغانستان نسبت میهد.

زنان و کودکان
در سال  ،۲۰۱۴یوناما باالترین رقم موارد کشته شدن و جراحت زنان ناشی از خشونتهای منازعات مسلحانه را از
ٓ
 ۲۰۰۹بدین سو ،از زمانیکه یوناما ثبت تلفات ملکی را به صورت سیستماتیک اغاز کرد ،ثبت نموده است .پنجصد و
پنجاه و شش ) (۵۵۶واقعه ثبت شد که باعث  ۹۰۹مورد تلفات زنان ) ۲۹۸مورد کشته و  ۶۱۱مورد جراحت( گردید
٨
که  ۲۱درصد افزایش در مقایسه با سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد.
برای بیشتر روشنشدن تاثیرات اجتماعی و اقتﺼادی جنگ باالی زندگی زنان افغان ،یوناما با تعداد  ۶۰تن از زنان
افغان از تمام زونهای افغانستان مﺼاحبهها انجام داد .شوهران این زنان افراد ملکی بودند که در سال  ۲۰۱۴از اثر
خشونتهای ناشی از جنگ جان خود را از دست دادند و یا هم ً
شدیدا زخمیشدند .یوناما دریافت که زنانی که بعد از
ٓ
کشته و یا زخمی شدن شوهرانشان به یگانه ناناور خانواده مبدل میشوند ،پیامدهای اجتماعی و اقتﺼادی منفی و
 ٦برای تایید انتساب کشته و زخمیشدن افراد ملکی ناشی از جنگ زمینی ،یوناما از پروسه تایید توسط سه منبع برای هر قضیه دارای تلفات افراد
ملکی استفاده میکند .در قضایایــی که انتساب به یکی از طرفین ممکن نباشد ،به خﺼوص قضایای فیرهای متقابل ،یوناما تلفات افراد ملکی را به
هر دو نیروی درگیر )نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد دولت( نسبت میدهد.
 ٧منظور از بقایای مواد منفجره جنگ ،مواد منفجره متروک و مواد منفجر ناشده میباشد .بقایای مواد منفجره نسبت داده نشده جنگ ،شامل
ٓ
مواد منفجر نشده از درگیری های سابقه و مواد منفجر نشده است که یوناما نتوانست انها را به یک طرف منازعه نسبت دهد.
 ٨در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٧٥٠زن ) ٢٣٦کشته و  ٥١٤زخمی( را مستند نموده بود.

٣

دوامدار دامنگیرشان میشود و فقر بسیاری از زنان را مجبور کرده است که دختران شان را در بدل قرض ،قبل از
وقت به ازدواج دهند و یا فرزندانشان را از مکـتب اخراج نمایند تا کار کنند .زنان بیوه اکـث ًرا با خشونتهای گوناگون
و سوء رفتار از جانب اعضای خانواده و اجتماع مواجه استند .بر اساس این دریافتها دولت باید هر چه زودتر به
ٓ
نیازمندیهای اساسی و ابتدایــی این گروه از زنان و کودکان درحاشیهمانده و اسیبپذیر رسیدگی نماید.
در سال  ،۲۰۱۴یوناما سطﺢ بی پشینه ای از خشونتهای ناشی از جنگ که بر کودکان افغان تاثیرگذار بوده را ثبت
کرد .تعداد  ۱۰۶۵حادثه باعث  ۲۴۷۴مورد تلفات کودکان ) ۷۱۴مورد کشته و  ۱۷۶۰مورد زخمی( گردیده است.
این باالترین رقم تلفات کودکان از  ۲۰۰۹به این سو میباشد .در سال  ،۲۰۱۴تلفات کودکان در مقایسه با سال
٩
قبل ۴۰ ،درصد افزایش را نشان میدهد.
یوناما یک تعداد واقعات خشونتهای جنسی علیه اطفال توسط طرفین درگیر در جنگ را نیز ثبت نموده است.
یوناما مشاهده نمود که از اثر عدم توجه و تالش مقامات دولتی جهت تحقیق ،پیگرد قانونی و مجازات ،متهمین این
گونه جرایم از معافیت همیشهگی برخوردار بوده اند .در حالیکه یوناما می پذیرد که تمام واقعیات را نتوانسته است
ٓ
١٠
گزارش بدهد ،با ان هم این نهاد پنج واقعه خشونت جنسی ناشی از جنگ علیه کودکان را تثبیت نموده است.
چهار واقعه توسط پولیس محلی افغان و یک واقعه توسط اعضای نیروهای طرفدار دولت صورت گرفته است.
درگیریهای زمینی عمدهترین عامل تلفات افراد ملکی در سال ۲۰۱۴
با دوام خروج نیروهای بینالمللی و کاهش عملیات های پشتیبان هوائی در سال  ،۲۰۱۴تعداد عملیاتهای گسترده
زمینی توسط نیروهای ملی امنیتی افغان و عناصر ضد دولتی به خﺼوص در والیات هلمند ،کنر و فاریاب بیشتر گردید
که بسیاری از این جنگ ها در نزدیک مراکز ولسوالی ها اتفاق می افتاد .افزایش جنگ های زمینی در محالت غیر
ٓ
ٓ
نظامی که در ان تمام طرفین درگیری از هاوان و سایر سالح های انفجاری و اتش سالح سبک استفاده می کردند،
پیامدهای مضری برای غیرنظامیان در قبال داشت.
یوناما  ۳۶۰۵مورد تلفات ملکی ) ۱۰۹۲مورد کشته و  ۲۵۱۳مورد جراحت( ناشی از درگیریهای زمینی را تثبیت
نموده است .این رقم  ۵۴درصد افزایش در مقایسه با سال  ۲۰۱۳را نشان میدهد ١١و  ۳۴درصد تمام تلفات افراد
ملکی در سال  ۲۰۱۴را تشکیل می دهد .مرگ و مجروحیت افراد ملکی زمانی اتفاق افتاد که افراد ملکی در جریان
درگیری یا زدوخوردها میان شورشیها و نیروهای امنیتی افغان در داخل و یا اطراف محالت غیرنظامی گیرمانده بودند.
ٓ
از مجموع  ۳۶۰۵مورد تلفات ملکی ناشی از درگیریهای زمینی ،یوناما  ۴۳درصد ان را به عناصر ضد دولت و ۲۶
ٓ
درصد ان را به نیروهای طرفدار دولت نسبت میدهد ١٢.یوناما  ۲۹درصد موارد مرگ و جراحت افراد ملکی را نتوانست
 ٩در سال  ،٢٠١٣یوناما  ١٧٦٤تلفات ) ٥٦٤کودک کشته و  ١٢٠٠زخمی( را ثبت نموده بود.
 ١٠یک واقعه بیشتر از چهار واقعه ثبتشده در سال .٢٠١٣
 ١١در سال  ،٢٠١٣یوناما  ٢٣٣٤مورد تلفات ملکی ) ٥٣٧کشته و  ١٧٩٧زخمی( ناشی از درگیریهای زمینی ثبت نموده بود.
 ١٢از مجموعه  ٩٢١مورد تلفات افراد ملکی ناشی از درگیریهای زمینی توسط نیروهای طرفدار دولت )که شامل نیروهای امنیتی ملی افغان،
ٓ
نیروهای بینالمللی و گروههای مسلﺢ طرفدار دولت میشود( ،یوناما  ٩٢درصد ان را به نیروهای امنیتی ملی افغان نسبت میدهد که شامل
ٓ
عملیاتهای زمینی میگردد که در مشارکت با نیروهای بینالمللی و گروههای طرفدار دولت انجام شدهاند .متباقی ان به درگیریهای زمینی نسبت
داده شده است که به رهبری گروههای مسلﺢ طرفدار دولت )هفت در صد( و نیروهای های بینالمللی )یک در صد( انجام شدند.

٤

به یک طرف مشخص از طرفین درگیر نسبت دهد .دو درصد متباقی تلفات افراد ملکی ناشی از درگیریهای زمینی به
ٓ
پرتاب موشک از ان سوی مرز نسبت داده شده است.
مرگ و مجروحیت افراد ملکی ناشی از درگیریهای زمینی ،عملیاتها و حمالت توسط نیروهای طرفدار دولت با ۹۲۱
مورد تلفات افراد ملکی ) ۳۳۶مورد کشته و  ۵۸۵مورد جراحت( در  ۲۹۱رویداد جداگانه که به نیروهای طرفدار
دولت نسبت داده شده ،به صورت قابلمالحظه ی افزایش یافته است که  ۱۴۱درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۱۳
را نشان میدهد ١٣.اسناد نشان میدهد که تلفات افراد ملکی ناشی از عملیاتهای زمینی و حمالت توسط عناصر ضد
دولت نیز با  ۱۵۵۱مورد تلفات افراد ملکی ) ۴۳۸کشته و  ۱۱۱۳زخمی( در  ۴۳۸واقعه جداگانه افزایش یافته است
١٤
که  ۵۱درصد بیشتر از سال  ۲۰۱۳است.
در جریان درگیریهای سنگین و ممتد بین طرفین درگیر ،نسبت دادن تلفات افراد ملکی به یکی از طرفین –
ً
مخﺼوصا کشتهشدن و زخمیشدن افراد ملکی در درگیریهای دو جانبه – همیشه ممکن نبوده است .در این چنین
واقعات ،که باعث تلفات  ۱۰۵۱فرد ملکی ) ۳۰۷کشته و  ۷۴۴زخمی( گردیده است ،یوناما تلفات افراد ملکی را به
١٥
هر دو طرف درگیر )نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد دولتی( نسبت داده است.
ٓ
نﺼف تلفات افراد ملکی در درگیریهای زمینی در نتیجه استفاده از سالحهای ـی که محالت وسیعتری را اسیب
ً
مخﺼوصا هاوانها – توسط طرفین درگیر رخ داده است .یوناما  ۱۷۸۸مورد تلفات ملکی ) ۴۴۷کشته و
میرسانند –
 ۱۳۴۱زخمی( را ثبت نموده است که از استفاده سالحهای چون هاوان ،راکت و نارنجک ناشی شده است که ۷۳
ً
مخﺼوصا کودکان – در نتیجه انفجار مواد
درصد بیشتر از سال  ۲۰۱۳میباشد ١٦.افزایش در تلفات افراد ملکی –
منفجره که بعد از درگیریهای زمینی در ساحه بجا میماند ،نگران کننده بوده است.

 ١٣در سال  ،٢٠١٣یوناما  ٣٨٢مورد تلفات افراد ملکی ) ١٠٢کشته و  ٢٨٠زخمی( را به نیروهای طرفداردولت نسبت داده است که از ١٣٦
واقعه درگیریهای زمینی ناشی شده اند.
 ١٤در سال  ،٢٠١٣یوناما  ١٧٩٤مورد تلفات افراد ملکی ) ٧٦٤کشته و  ١٠٣٠زخمی( را به عناصر ضد دولت نسبت داده بود که از  ٢٦٦واقعه
جداگانه درگیریهای زمینی ناشی شده بودند.
 ١٥پایگاه معلوماتی یوناما دارای یک گزینه جدا برای تلفات افراد ملکی میباشد که به هر دو طرف درگیر درمنازعه )نیروهای طرفدار دولت/عناصر
ضد دولت( نسبت داده میشود که اکـث ًرا در نتیجه زد و خوردها میان طرفین در درگیریهای زمینی رخ میدهد.
 ١٦در سال  ،٢٠١٣یوناما  ١٠٣٣مورد تلفات افراد ملکی ) ٢١٢کشته و  ٨٢١زخمی( را ناشی از فیر هاوانها ،راکتها و نارنجکها ثبت نموده
بود.

٥

افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیهشده
استفاده از مواد انفجاری تعبیهشده توسط عناصر ضد دولت در سال  ۲۰۱۴افزایش یافته و منحیث یک تهدید عمده
برای افراد ملکی در سرتاسر افغانستان باقی ماند .یوناما  ۲۹۷۸مورد تلفات افراد ملکی ) ۹۲۵کشته و  ۲۰۵۳زخمی(
از اثر مواد انفجاری تعبیه شده را تثبیت نمود که نشانگر سه درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳است ١٧.یوناما
افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار مواد انفجاری تعبیه شده از نوع فشاری ،جاسازی شده در موتر)غیر
انتحاری( و مغناطیسی را ثبت کرد مگر تعداد تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیهشده از نوع کنترول از راه
ٓ
دور و سایر انواع نامشخص ان ،اندکی کاهش یافته است.

 ١٧در سال  ،٢٠١٣یوناما  ٢٨٩٢مورد تلفات ملکی ) ٩٦٤کشته و  ١٩٢٨زخمی( را ناشی از مواد انفجاری تعبیهشده ثبت نموده بود.

٦

ً
مخﺼوصا از شروع مجدد استفاده از ماین های فشاری توسط عناصر ضد دولت نگران می باشد؛ استفاده از
یوناما
١٨
اینگونه ماین که اهداف را نمی تواند مشخص کند ،غیر قانونی می باشد  .هفت صد و هفتاد و پنج ) (۷۷۵مورد
تلفات افراد ملکی ) ۴۱۷کشته و  ۳۵۸زخمی( ناشی از مواد انفجاری تعبیهشده نوع فشاری ثبت گردیده است که ۳۹
ٓ
درصد افزایش نسبت به امار سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد ١٩و این افزایش سیر نزولی استفاده از این نوع مواد
انفجاری که در سال  ۲۰۱۳ثبت شده بود را معکوس ساخته است .مواد انفجاری تعبیهشده نوع فشاری باعث ۲۶
درصد تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیهشده و هفت درصد کل تلفات افراد ملکی گردیده است.
ٓ
از بین انواع مواد انفجاری تعبیهشده ،مواد انفجاری تعبیهشده که از راه دور کنترول میگردد باعث بیشترین اسیب
٢٠
به افراد ملکی گردیده و رقم  ۱۱۱۹تلفات افراد ملکی )  ۲۳۴کشته و  ۸۸۵زخمی( را بنام خود ثبت کرده است.
تعداد کشتهشدگان و زخمیشدگان ناشی از مواد انفجاری تعبیهشده مغناطیسی در سال  ۲۰۱۴بیشتر از دو برابر
افزایش یافته است .مواد انفجاری تعبیهشده مغناطیسی باعث  ۲۴۱مورد تلفات افراد ملکی ) ۲۰کشته و  ۲۲۱زخمی(
گردیده است که  ۱۳۶درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان میدهد ٢١.اکـثر این واقعات هنگامی صورت
گرفته است که عناصر ضد دولتی مواد انفجاری تعبیهشده مغناطیسی را در وسايط قوای امنیتی افغان جاگزاری
کردهاند که اکـث ًرا باعث پیامدهای ناگواری برای افراد ملکی در محالتی که این مواد انفجاری تعبیهشده انفجار داده
شده ،گردیده است.
افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری و حمالت پیچیده
در سال  ،۲۰۱۴تعداد قربانیهای حمالت انتحاری و مرکب  ۲۸درصد افزایش یافت و یوناما  ۱۵۸۲مورد تلفات افراد
ملکی ) ۳۷۱کشته و  ۱۲۱۱زخمی( از اثر حمالت مرکب و انتحاری را ثبت نموده استً ٢٢.
مثال یک حمله انتحاری
زیانبار در تاریخ  ۲۳نومبر در والیت پکـتیکا ،ولسوالی یحیاخیل ،هنگامی رخ داد که یک انتحارکننده در بین ۴۰۰
تماشاچی بازی والیبال خود را انفجار داد .در این واقعه ،یوناما  ۱۳۸مورد تلفات افراد ملکی ) ۵۳کشته بشمول ۲۱
کودک و  ۸۵زخمی بشمول  ۲۶کودک( را ثبت نمود .این حمله باعث قتل ده تن پولیس محلی ،شامل دو قومندان
محلی نیز گردید.

ٓ
 ١٨افغانستان پیمان  ١٩٩٧در مورد منع استفاده ،ذخیره ،تولید و انتقال ماینهای ضد پرسونل و تخریب انها )کنوانسیون اوتاوا یا پیمان منع
ماین( را تﺼویب نموده است .این پیمان استفاده از ماینهای ضد پرسونل تولیدشده در فابریکهها و استفاده از مواد انفجاری تعبیهشده که با
تماس قربانی فعال میشود ،مانند مواد انفجاری تعبیهشده ،که با فشار وزن قربانی انفجار میکند ،را منع قرار داده است .تعریف "ماین" در این
ٓ
کنوانسیون شامل مواد انفجاری تعبیهشده میشود ،شامل انهایــی که طوری ساختهشده باشند که در زیر زمین ،نزدیک به زمین و یا در سطﺢ
جاگزاری شوند و با حضور ،نزدیک شدن یا تماس فرد یا واسطه نقلیه منفجر گردند.
 ١٩در سال  ،٢٠١٣یوناما  ٥٥٨مورد تلفات افراد ملکی ) ٢٤٦کشته و  ٣١٢زخمی( از اثر مواد انفجاری تعبیهشده ،که توسط تماس قربانی
منفجر میشود را ثبت نموده بود.
 ٢٠در سال  ،٢٠١٣یوناما  ١١٤٩مورد تلفات افراد ملکی ) ٢٥٧کشته و  ٨٩٢زخمی( ناشی از مواد انفجاری تعبیهشده که از راه دور کنترول
میگردد را ثبت نموده بود.
انفجاری
تعبیهشده مغناطیسی را ثبت نموده بود.
 ٢١در سال  ،٢٠١٣یوناما  ١٠٢مورد تلفات افراد ملکی ) ١٢کشته و  ٩٠زخمی( ناشی از مواد
 ٢٢در سال  ،٢٠١٣یوناما  ١٢٣٦مورد تلفات افراد ملکی ) ٢٥٥کشته و  ٩٨١زخمی( ناشی از حمالت انتحاری و مرکب را ثبت نموده بود.

٧

قتلهای هدفمند عامل  ۱۱درصد کل تلفات افراد ملکی به شمار میرود .یوناما  ۱۱۱۴مورد تلفات افراد ملکی )۷۵۳
ٓ
کشته و  ۳۶۱زخمی( ٢٣را ثبت کرده است که پنج درصد کمتر از امار سال  ۲۰۱۳می باشد .این قتلهای هدفمند
شامل قتل بزرگان قومی ،کارمندان ملکی دولت ،مالها و کارمندان ملکی نهادهای عدلی و قضایــی میشود.
 ۱۲درصد متباقی تلفات افراد ملکی به انواع رویدادهای ذیل نسبت داده شده است :چهار درصد به بقایای مواد
منفجرناشده جنگ ،دو درصد به عملیاتهای هوایــی توسط نیروهای بینالمللی و متباقی موارد تلفات افراد ملکی از
اعدام های صحرائی توسط ساختارهای عدلی و قضایــی موازی عناصر ضد دولت ،اختطافها و سایر قتلهای
غیرقانونی توسط تمام طرفین درگیر در جنگ ناشی میشوند.
نقض حقوق بشر توسط گروههای مسلﺢ طرفدار دولت
در سال  ،۲۰۱۴یوناما افزایش قابل مالحظه ای در موارد نقض حقوق بشر از جانب گروههای مسلﺢ طرفدار دولت
علیه مردم ملکی را ثبت نمود و همینگونه ،یوناما شاهد ناکامی گسترده مقامات افغان در بازخواست از این گروههای
مسلﺢ و محافظت از افراد ملکی و اجتماعات بوده است .یوناما  ۱۰۲مورد تلفات افراد ملکی ) ۵۳کشته و  ۴۹زخمی(
در نتیجه  ۸۵واقعه جداگانه که گروههای مسلﺢ طرفدار دولت دخیل بوده اند را ثبت کرده است که  ۸۵درصد بیشتر
٢٤
از سال  ۲۰۱۳میباشد.

نوع حادثه
ِ
تفکیک افراد ِ
ملکی کشته شده و مجروح بر اساس ِ
جنوری تا دسمبر سال 2014
قتل های هدفمند
%11

حمالت هوائی
%2

سایرین
%6
مواد انفجاری متروک
%4

حمالت ترکیبی )پیچیده( و
انتحاری
%15

درگیری های زمینی
%34
مواد انفجاری تعبیه شده
%28

 ٢٣در سال  ،٢٠١٣یوناما  ١١٧٧مورد تلفات افراد ملکی ) ٧٩٤کشته و  ٣٨٣زخمی( ناشی از قتلهای هدفمند را ثبت نموده بود.
 ٢٤با وجود افزایش قابل توجه ،تعداد کشتهشدگان و زخمیشدگان توسط گروههای مسلﺢ طرفدار دولت کمتر از یک درصد تمام تلفات افراد
ملکی در سال  ٢٠١٤را تشکیل میدهد .گروههای مسلﺢ طرفدار دولت در شمال شرق و شمال افغانستان مسول اکـثریت واقعیات ) ٦٢درصد در
شمالشرق و  ٢٥درصد در شمال( میباشند و هر دو زون شاهد افزایش در حوادث و تلفات افراد ملکی در  ٢٠١٤بوده است.

٨

خشونتهای مرتبط به جنگ :تاثیرات بر اجتماعات ملکی
مواد انفجاری باقی مانده از جنگ
از سال  ۲۰۱۲به این سو ،تلفات افراد ملکی ناشی از بقایای مواد انفجاری جنگ ٢٥بیشتر از دو برابر افزایش یافته
است .در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۱۸۵واقعه جداگانه انفجار مواد منفجرناشده را تثبیت کرده است که باعث  ۴۲۲مورد
٢٦
تلفات افراد ملکی ) ۱۲۴کشته و  ۲۹۸زخمی( گردیده است که این رقم ۲۰ ،درصد بیشتر از سال  ۲۰۱۳است.
ٓ
این بیشترین امار تلفات ملکی از اثر بقایای مواد انفجاری جنگ از  ۲۰۰۹به این سو می باشد.
مجازات توسط ساختارهای عدلی و قضایــی موازی
ٓ
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۴۹مورد رویداد را ثبت کرده است که در ان عناصر ضد دولت ،شامل طالبان ،افراد ملکی را
ٓ
به اتهام تخلف از قانون شریعت ،انچه خالف کاری خوانده شده و جاسوسی ،مجازات کرده اند .واقعات ثبت شده
شامل اجرای اعدام های صحرائی ،سربریدن ،قطع اعضای بدن ،لت و کوب ،شالق زدن و حبسهای غیر قانونی
میشود ٢٧.یوناما خاطرنشان میکند که ساختارهای قضایــی موازی ،غیرقانونی بوده و هیچ مشروعیت یا اساس حقوقی
در قوانین افغانستان ندارند .مجازاتی که از سوی این گونه ساختارهای موازی تجویز می گردد ،میتواند نقض حقوق
٢٨
بشر ،اعمال جرمی مطابق قوانین افغانستان و در بعضی موارد ،جرایم جنگی تلقی شوند.
ٓ
اتشسوزی خانهها توسط طالبان
ٓ
ٓ
ٓ
از  ۱اگست تا  ۳۱دسامبر ،یوناما  ۱۰رویداد را ثبت کرد که طی ان اعضای طالبان خانههای افراد ملکی که با انها
مخالفت سیاسی یا لفظی داشتند را به ٓاتش کشیدند .تمام این حمالت در والیات کنر ،ننگرهار و نورستان در شرق
ٓ
افغانستان رخ دادند .اکـثریت خانههای ـی که طالبان به اتش کشیدند متعلق به کارمندان ملکی دولت ،اعضای
نیروهای ملی امنیتی افغان یا اعضای گروههای ـی که علیه طالبان شورش کرده بودند ،می شد .یوناما خاطرنشان
میسازد که چنین مجازات گروهی ،نقض جدی حقوق بشردوستانه بینالمللی است که باالی تمام طرفین درگیر در
منازعه ،منجمله طالبان ،الزم االجرا می باشد.

 ٢٥منظور از بقایای مواد منفجره جنگ ،مواد منفجره متروک و مواد منفجرناشده میباشد.
 ٢٦در سال  ،٢٠١٣یوناما  ٣٥١مورد تلفات افرادی ملکی ) ١١٦کشته و  ٢٣٥زخمی( در  ١٦٤واقعه را ثبت نموده بود.
 ٢٧تمام رویدادهای تلفات افراد ملکی ناشی از مجازات توسط نظام عدلی و قضائی موازی که یوناما ثبت کرده است ،توسط عناصر ضد دولت
صورت گرفته است .یوناما موارد مرگ و مجروحیت افراد ملکی ناشی از این گونه طرزالعمل ها را ثبت کرده است؛ در برخی موارد این مجازات
مستقیما به جنگ ارتباط داشت ،مثال ،اعدام پدر یک سرباز اردوی ملی و ً
ً
بعضا این مجازات ها از سوی عناصر ضد دولت در ارتباط به تخلفاتی
ً
که به جنگ ربطی نداشتتند علیه افراد ملکی صادر می شد ،مثال شالق در مالء عام به اتهام زنا .ماده سوم مشترک کنوانسیون های ژنو با صراحت
قتل ،خشونت ،اعدام های غیر قانونی ،شکنجه ،قطع اعضای بدن و سایر انواع خشونت علیه افراد ملکی را منع کرده است .این اعمال در همه
جا و در همه وقت ممنوع می باشند .به بخش چارچوب حقوقی این گزارش برای جزئیات بیشتر در مورد تطبیق ماده سوم مشترک کنوانسیون های
ژنو در افغانستان مراجعه شود.
 ٢٨برای تعریف "جرایم جنگی" به بخش چارچوب حقوقی این گزارش مراجعه نمایید.

٩

بیجاشدن از اثر جنگ
گروه کاری افغانستان برای افراد بیجاشده داخلی ،بیجاشدن  ۱۵۶۱۹۳فرد ملکی ناشی از منازعات مسلحانه در سال
 ۲۰۱۴را ثبت نموده است ٢٩که هشت درصد بیشتر از سال  ۲۰۱۳است ٣٠.تا تاریخ  ۳۱دسمبر  ،۲۰۱۴تعداد
مجموعی افراد بیجاشده داخلی در افغانستان به  ۸۰۵۴۰۹میرسید.

مالحظات
انتقال کامل مسولیت امنیتی از قوای بینالمللی به نیروهای ملی امنیتی افغان در  ۲۰۱۴تاثیرات قابل مالحظه ای بر
محافظت افراد ملکی در سرتاسر افغانستان به جا گذاشته است .کاهش نیروهای مسلﺢ بینالمللی ،به ویژه کاهش
پشتیبانی جنگی هوائی از نیروهای زمینی افغان ،فرصت های بیشتری برای طالبان و سایر عناصر ضد دولت مساعد
٣١
ساخت تا در بعضی مناطق عملیاتهای گسترده زمینی را به اجرا بگذارند.
ٓ
 ٢٩گروه کاری برای افراد بیجاشده داخلی توسط کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان )یوان اچ سی ار( و وزارت امور مهاجرین و عودت
ٓ
ٓ
کنندگان افغانستان مدیریت میشود و شامل میکانیزم ابتدایــی میشود که براساس ان ،بیجاشدگان داخلی ناشی از جنگ را ثبت نموده به انها
کمک مساعدت میکند.
 ٣٠ارقام ارایه شده به یوناما توسط مدیر گروه کاری برای افراد بیجاشده داخلی مربوط به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان ٨ ،عقرب .١٣٩٣
 ٣١جهت کاهش وابستگی نیروهای امنیتی ملی افغان به حمایت هوایــی نیروهای بینالمللی ،نیروهای بینالمللی با دولت افغانستان جهت رشد
ٓ
ظرفیت نبرد هوایــی همکاری مینماید .نشست یوناما با نمایندگان ایساف/ماموریت حمایت قاطع ٢٣ ،دلو .١٣٩٣

١٠

در چندین ساحه ،طالبان عملیاتهائی را اجرا کردند که شامل گروههای چند صد نفری جنگجویان طالب میشد و
مخﺼوصا در والیت هلمند که ً
ً
قبال – حداقل به
نمایانگر تالش طالبان برای به اختیار گرفتن و حفظ مناطق گسترده،
نام– در کنترول دولت بوده است ،میباشد .پاسخ نیروهای امنیتی افغان به اینگونه عملیات ها بیشتر انفعالی بوده و
عملیاتهای مقطعی علیه شورشیان را از مراکز خود که اکـث ًرا در داخل و یا نزدیک مناطق پرنفوس موقعیت دارد،
انجام می دادند .در بیرون از مناطق ً
نسبتا امن شهری  ،در تعداد زیادی از ولسوالیها ،به ويژه در جنوب،
جنوبشرق و شرق کشور ،حضور نيروهای امنیتی افغان و دولت به مراکز ولسوالیها محدود شده که این امر اکـث ًرا
گروههای بزرگی از افراد ملکی را فاقد هر نوع محافظت گذاشته است.
ٓ
ٓ
عالوه بر ان ،افزایش عملیاتهای زمینی به رهبری نیروهای امنیتی افغان انها را بیشتر در معرض خطر قرار داده و
ٓ
فرصت خوبی به عناصر ضد دولت مهیا کرده است تا باالی انها حمله کنند .درگیریها و زدوخوردها میان این دو طرف
ً
مخﺼوصا زنان و کودکان – که در جنگ گیرماندند،
متخاصم ،اکـث ًرا باعث کشتهشدن و زخمیشدن افراد ملکی –
گردیده است.
افزایش قدرت یک تعداد از گروههای مسلﺢ در سال  – ۲۰۱۴که اک ً
ـثرا همدست با مقامات دولتی در والیات و
ولسوالیها اند – به ويژه در شمال ،شمالشرق و جنوبشرق باعث ازدیاد نگرانیها گردیده است .یوناما شاهد
افزایش موارد نقض حقوق بشر توسط گروههای مسلﺢ طرفدار دولت علیه افراد ملکی بوده است که مقامات دولتی هم
ٓ
برای رسیدگی به ان اقدامی نکرده اند .معافیت از مجازات – و عدم حسابدهی – در ناامنی در بعضی مناطق
افغانستان افزوده و محافظت افراد ملکی را کاهش داده است.
یوناما خاطرنشان میکند که فضای امنیتی و سیاسی در ماههای اول سال  ۲۰۱۵بیانگر این است که طالبان و
نیروهای امنیتی افغان مﺼمم اند که فﺼل جنگ در سال  ۲۰۱۵را نقطه عطفی در منازعات مسلحانه قرار دهند .اگر
وضعیت کنونی با درگیریهای زمینی وسیع و مشارکت تعداد فراوان جنگجویان از جانب نیروهای امنیتی افغان و
عناصر ضد دولتی ،خﺼوصا استفاده از هاوانها ،راکت ،مواد انفجاری تعبیهشده و سایر سالحهائی که هدف را
تفکیک نمی توانند در مناطق ملکی پرجمعیت ادامه یابد ،امکان افزایش تلفات افراد ملکی در سال  ۲۰۱۵خیلی
متﺼور است.
با در نظرداشت خشونتهای در حال افزایش در سال  ،۲۰۱۵یوناما از طرفین درگیر در منازعه مسلحانه افغانستان
ً
مخﺼوصا عناصر ضد دولت – تقاضا دارد که جهت محافظت افراد ملکی تدابیر بیشتری در مطابقت با مکلفیت
–
هایشان بر اساس حقوق بشردوستانه بینالمللی اتخاذ نمایند .با توجه به این واقعیت که میزان مرگ ،مجروحیت و
ٓ
ً
مخﺼوصا زنان و کودکان – به سطﺢ بی پیشینه ای افزایش یافته است ،یوناما از طرفین
اسیب وارده به افراد ملکی –
درگیر در منازعه میخواهد تا تمام اقدامات احتیاطی قابل تطبیق را جهت جلوگیری از تلفات افراد ملکی در جریان
عملیاتهای نظامیشان به کاربگیرند ،از جمله از حمالت کورکورانه و بیتناسب و جلوگیری از استفاده از سالحهای
ٓ
سنگین و غیر مستقیم در محالت ملکی پرجمعیت دست بکشند .عالوه بر ان ،از طرفین درگیر خواسته میشود که
ٓ
افراد و نیروهای مسلحی که ً
قﺼدا و بدون تفکیک بر افراد ملکی اسیب میرسانند را مورد بازخواست قرار بدهند.
یوناما پیشنهادات ذیل را جهت تقویت محافظت افراد ملکی و جلوگیری از تلفات افراد ملکی به طرفین درگیری
پیشکش می کند

١١

پیشنهادات
عناصر ضد دولت
ٓ
در مطابقت با مکلفیت های انها در حقوق بشردوستانه بینالمللی:
•
•
•
•
•

پرتاب هاوان ،راکت و نارنجک در مناطق مسکونی را متوقف ساخته و از حمالت بدون تفکیک هدف نظامی
و نامتناسب در محالت مسکونی خودداری نمایند.
حمالت عمدی باالی افراد ملکی و مناطق ملکی ،چون عبادتگاهها ،مراکز فرهنگی و ادارات ملکی دولتی را
متوقف کنند.
ٓ
ً
استفاده از مواد انفجاری تعبیهشده ،مخﺼوصا حمالت انتحاری در محالت پر رفت و امد افراد ملکی را
متوقف نمایند و از ماین های فشاری غیر قانونی ،استفاده ننمایند.
تعریف متناسب با حقوق بشردوستانه بینالمللی از "افراد ملکی" ارائه نموده و در تمام عملیات های نظامی
اصول تفکیک ،تناسب و احتیاط را رعایت کنند.
اعالمیههای رهبری طالبان که حمالت بر افراد ملکی و محالت مسکونی افراد ملکی را منع قرار داده است را
تطبیق نمایند و دستورالعملها ،رهنمودها و هدایاتی که نیروهای طالبان را مکلف به جلوگیری و اجتناب از
ٓ
تلفات افراد ملکی مینماید را عملی کننند .همچنان ،ان عده از اعضای طالبان که افراد ملکی را هدف قرار
داده ،سبب قتل و جراحت شان میشوند را مورد بازپرس قرار بدهند.

دولت افغانستان
•
•

•
•

•
•

پرتاب هاوان ،راکت و نارنجک بر مناطق مسکونی را متوقف نماید.
اقدامات مشخص جهت کاهش تلفات افراد ملکی در جریان درگیریهای زمینی صورت بگیرد .این مهم زمانی
عملی میگردد که رهنمودهای تاکـتیکی ،قواعد جنگ و سایر طرزالعملها اصالح گردیده و تقویت گردد و از
ٓ
اموزش و تمویل مناسب نیروهای امنیتی ملی در رابطه با حمایت از غیرنظامیان ،کاهش تلفات و پاسخگویــی
نیروها و جبران خساره برای متضررین اطمینان حاصل گردد.
ٓ
تمام گروههای مسلﺢ و ملیشا منحل گردد و ان عده از افراد و گروههای مسلحی که مرتکب نقض حقوق بشر
می شوند را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد.
ظرفیت نیروهای امنیتی افغان را بلند ببرد تا این نیروها بتوانند فرماندهی ،کنترول و عملیاتهای مقابله با
ٓ
مواد انفجاری تعبیهشده ،خنثاسازی مواد و استحﺼال ان را به درستی انجام بدهند .منابع الزم را جهت
تطبیق کامل استراتیژی مبارزه با مواد انفجاری تعبیهشده ،تخﺼیص دهد.
پالیسیها و رهنمودهایــی تهیه گردد تا میدانهای جنگ بعد از درگیریهای زمینی از وجود مواد منفجرناشده
پاکسازی و نشانه گذاری شوند.
تمام اتهامات نقض حقوق بشردوستانه بینالمللی و حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی افغان و گروههای
مسلﺢ طرفدار دولت و نیروهای متحد دولت تحقیق و بررسی شود .افراد و گروههای ـی که مسول شناخته
میشوند را باید مطابق به قوانین افغانستان و حقوق بینالملل مورد پیگرد قرارداده ،مجازات نماید.
١٢

• طرزالعملهای موجود در مورد جبران خساره به زنان و خانوادههای افراد ملکی کشتهشده و زخمیشده از
ٓ
اثر خشونتهای ناشی از جنگ را مورد تجدیدنظر و بازنگری قرار بدهد و اگاهی عامه از این طرزالعملها
ٓ
جهت به دست اوردن جبران خساره و خدمات اولیه را بلند ببرد.
نیروهای نظامی بینالمللی
•

•

•

•

ٓ
به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان پس از سال  ۲۰۱۵جهت حﺼول اطمینان از تمویل ،اموزش و
ٓ
تجهیز کافی انها از طریق ماموریت حمایت قاطع ناتو ادامه داده شود .حمایت از نیروهای امنیتی افغان
ادامه یابد تا این نیروها بتواند فرماندهی ،کنترول و عملیاتهای مقابله با مواد منفجره تعبیهشده،
ٓ
خنثاسازی مواد و استحﺼال ان را در سالهای  ۲۰۱۵تا  ۲۰۱۷به شکل موثر انجام بدهند.
اتخاذ اقدامات موثر جهت نقشهبرداری ،عالمتگزاری و پاکسازی مواد منفجرناشده از تمام مراکز نظامی
ٓ
ٓ
نیروهای بینالمللی و محالت تمرین اسلحه این نیروها که از زمان اغاز عملیات ایساف تا اکنون بسته شده را
ادامه دهند.
تمام نیروهای نظامی بینالمللی یا قوتهای استخباراتی بینالمللی و نیروهای امنیتی که در افغانستان چه به
صورت مستقل یا در حمایت از نیروهای امنیتی افغان فعالیت میکنند ،جهت محافظت افراد ملکی در
جریان عملیاتهای زمینی و هوایــی باید تمام تدابیر الزم را روی دست بیگیرند.
بازنگریها و تحقیقات بعد از عملیات ،در هماهنگی با حکومت افغانستان در عملیاتهای ـی که تلفات افراد
ٓ
ملکی رخ میدهد و در ان نیروهای بینالمللی و قوتهای استخباراتی بینالمللی دخیل استند ،انجام شود.
همچنان ،اقدامات مناسب در جهت اطمینان از بازپرسی ،پرداخت جبران خساره و بهبود در چگونگی
عملیاتها روی دست گرفته شود.

١٣

 .Iحفاظت حقوق بشر در مناطق جنگی
زنان و درگیری های مسلحانه
در سال  ،۲۰۱۴یوناما باالترین رقم تلفات زنان ملکی را از سال  ۲۰۰۹تا اکنون که ثبت تلفات ملکی را به گونه منظم
ٓ
اغاز نمود ،به ثبت رسانیده است .یوناما  ۵۵۶رویداد را به ثبت رسانیده که باعث کشته و زخمی شدن  ۹۰۹زن )۲۹۸
کشته و  ۶۱۱زخمی( گردید که این رقم  ۲۱درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد .٣٢در سال ۲۰۱۴
به طور اوسط ،هر هفته بیش از  ۱۷زن ملکی در خشونت های ناشی از جنگ کشته یا زخمی شده اند.
به دنبال ثبت رویدادها در گزارش شش ماهه حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه سال  ۲۰۱۴یوناما ،در
سال  ۲۰۱۴درگیری های زمینی بیشترین تلفات زنان ملکی را به همراه داشته چنانچه این درگیری ها باعث  ۵۲۷مورد
تلفات افراد ملکی ) ۱۵۳کشته و  ۳۷۴زخمی( شد که  ۵۷درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد.٣٣
درگیری های زمینی باعث بیش از نیمی از ) ۵۸درصد( تلفات زنان ملکی گردیده است .بیشترین تلفات زنان ملکی
ٓ
ٓ
ناشی از گیر ماندن در محل تبادل اتش و یا اصابت گلوله های منحرف به منازل انها بود.
مواد انفجاری تعبیه شده باعث کشته و زخمی شدن  ۱۶۹زن ) ۶۲کشته و  ۱۰۷زخمی( گردید که  ۵درصد کاهش
نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد .٣٤هر چند در سالهای گذشته مواد انفجاری تعبیه شده عامل اصلی تلفات زنان
ملکی شمرده می شد ،در سال  ۲۰۱۴این گونه حمالت فقط  ۱۹درصد کل تلفات زنان ملکی را تشکیل می دهد .بیش
از نیم کل تلفات زنان ملکی ) ۵۶درصد( به عناصر ضد دولتی نسبت داده می شود در حالیکه نیروهای طرفدار دولت
باعث  ۲۷درصد تلفات زنان ملکی شده اند .سایر عوامل که باعث تلفات زنان ملکی گردید ،قرار ذیل است ۱۵ :درصد
ٓ
ٓ
ناشی از تبادل اتش میان نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد دولتی که یوناما نمی تواند ان را به هیچ یک از طرفین
ٓ
ٓ
درگیر نسبت دهد ۱ ،درصد شلیک موشک از انسوی مرز ۱ ،درصد حوادثی که عاملین ان مشخص نیست )اکـث ًرا
ناشی از انفجار بقایای مواد منفجره از دوران جنگ( می باشد.
شمار تلفات زنان ملکی نسبت داده شده به نیروهای طرفدار دولت در سال  ٣٥۲۰۱۴الی  ۶۷درصد افزایش یافته که
اکـث ًرا برخواسته از اشتباه در شلیک توپخانه ای می باشد .یک مثال از این رویداد در  ۳۱دسمبر زمانی رخ داد که
اردوی ملی چند مرمی هاوان را به منظور هدف قرار عناصر ضد دولتی شلیک نمودند ولی در یک منزل مسکونی
ٓ
اصابت کرد که در ان مراسم عروسی جریان داشت .این رویداد باعث کشته و زخمی شدن  ۸۳فرد ملکی ) ۲۹کشته به
شمول  ۱۵دختر ۹ ،زن و  ۵پسر و  ۵۴زخمی به شمول  ۳۰دختر ۹ ،زن ۷ ،پسر و  ۸مرد( گردید .این رویداد و رویداد
ٓ
های مشابه نیازمند انست که تمام نیروهای امنیتی ملی افغان باید رهنمودها و قواعد تاکـتیکی شان را بررسی و در
صورت لزوم بازبینی نمایند تا اطمینان حاصل گردد که هر نوع اقدامات پیشگیرانه روی دست گرفته شده تا از تلفات
افراد ملکی ناشی از شلیک غیر مستقیم جلوگیری شود.
 ٣٢در سال  ،٢٠١٣یوناما  ٧٥٠مورد تلفات زن ملکی ) ٢٣٦کشته و  ٥١٤زخمی( را ثبت نمود.
 ٣٣در سال  ،۲۰۱۳درگیری های زمینی باعث  ۳۳۶مورد تلفات زن ) ۷۳کشته و  ۲۶۳زخمی( گردید.
 ٣٤در سال  ،٢٠١٣مواد انفجاری تعبیه شده باعث کشته و زخمی شدن  ٢٩١فرد ملکی ) ١٣٥کشته و  ١٥٦زخمی( گردید.
ٓ
 ٣٥در سال  ،۲۰۱۳نیروهای طرفدار دولت باعث کشته و زخمی شدن  ۱۴۸زن ) ۴۱کشته و  ۱۰۷زخمی( شدند .در سال  ،۲۰۱۴انها باعث
کشته و زخمی شدن  ۲۴۷زن ) ۹۳کشته و  ۱۵۴زخمی( شدند.

١٤

ٓ
زنانی که از اثر خشونت های ناشی از جنگ بیوه شده اند :پیامدهای تلفات

من یک زن بیسواد هستم و حساسیت های فرهنگی برای زنان اجازه نمی دهد که از خانه ها به خاطر تهیه
نفقه بیرون شوند .از این جهت ،من نمی توانم خانواده خود را کمک اقتﺼادی کنم .تا قبل از کشته شدن
شوهرم ،هر سه فرزندم متعلم مکـتب بودند ،ولی حاال مکـتب را ترک کردند و بخاطر کمک به خانواده
مﺼروف چوپانی هستند.٣٦
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۲۱درصد افزایش در شمار تلفات زنان ملکی ناشی از درگیری ها را در مقایسه با سال ۲۰۱۳
ٓ
ثبت کرده است .اگر چه این افزایش در شمار تلفات به تنهایــی نگران کننده می باشد ،پیامدهای اقتﺼادی و اجتماعی
جنگ باالی زندگی زنان و اطفالشان تا حد زیادی در نظر گرفته نشده است .زنانی که بعد از کشته یا زخمی شدن
ٓ
شوهران شان در جنگ ،حاال یگانه نان اور خانواده هایشان می باشند ،با پیامدهای دراز مدت اقتﺼادی و اجتماعی
ٓ
روبرو اند و در برابر بعضی از اشکال خشونت و بدرفتاری بسیار اسیب پذیر می باشند .یوناما تذکر می دهد که دولت
ٓ
باید برای رسیدگی به نیازهای اساسی چنین زنان و کودکان اسیب پذیر و منزوی وارد عمل شود.
ٓ
یوناما با  ۶۰زن بیوه مﺼاحبه نمود و از هر چهار زن یکی از انها اظهار داشت که بعد از مرگ شوهرش خشونت )از سوی
اقارب و سایر افراد جامعه( را تجربه نموده اند .بیشترین نوع خشونت علیه این زنان خشونت گـفتاری ،اخراج از خانه
شوهر ،ازدواج اجباری مجدد ،بدرفتاری فزیکی و محرومیت اجتماعی می باشد .در اکـثر موارد این گونه خشونت ها در
ٓ
روزهای اول مرگ شوهر و توسط اقارب شوهر بر زن بیوه تحمیل می شود .زنانی که یوناما با انها مﺼاحبه نمود گـفتند که
این گونه خشونت ها برخواسته از این باور است که زن و فرزندان پس از مرگ شوهر ،یک بار اقتﺼادی می باشند .اقارب
ٔ
زنان بیوه اکـثرا با استفاده از چنین توجیهات زن را وادار می کنند تا دختران خود را هرچه زود تر شوهر بدهند.
ٓ
تمام زنانی که یوناما با انها مﺼاحبه نموده گـفتند که وضعیت اقتﺼادی شان بعد از مرگ یا زخمی شدن شوهرانشان به
شدت بدتر شده است .از میان این  ۶۰زن ،تنها یک زن قبل از مرگ شوهرش مشغول به کار بوده است .چند تن از
ٓ
ً
زنان گـفتند که پس از مرگ شوهرانشان مثال به عنوان صفا کار وظیفه دارند و از این بابت درامد کوچکی به دست می
ٓ
ٓ
اورند در حالی که اکـثر زنان مﺼاحبه شونده اظهار نمودند که قادر به دست اوردن وظیفه نبوده اند .یک سوم زنان
مﺼاحبه شونده گـفتند که بعد از مرگ یا مجروحیت شوهر ،مبلغ اندکی کمک نقدی از دولت دریافت می نمایند ،اما
ٓ
اکـثر انها سهم بسیار کمی را به صورت کمک نقدی یک بار و نه به صورت معاش منظم دریافت نموده اند .اکـثر زنان
مﺼاحبه شونده نمی دانستند که چگونه از طریق وزارت کار و امور اجتماعی یا ریاست جمهوری در سطﺢ مرکز یا
ٓ
والیات به میکانیزم های موجود جبران خسارات دسترسی پیدا کنند؛ به باور این زنان ،تنها انانی که با مقامات روابط
نزدیک دارند ،می توانند به این گونه کمک های نقدی دسترسی پیدا نمایند.
یوناما از این مﺼاحبه ها دریافت که تنها یک چهارم زنان مﺼاحبه شونده قادر هستند تا بدون دریافت کمک بیرونی
ٔ
قسما یا ً
برای خانواده های خود نفقه تهیه نمایند .اکـثر این افراد برای امرار معاش ً
کال به خانواده های شان )یا اکـثرا به
خانواده شوهر( وابسته هستند .خیلی از این زنان ً
کامال از دسترسی به دارائی شوهرانشان محروم شده اند ،اما تعدادی
از این زنان حق دسترسی یا استفاده از دارائی های شوهران را دارند بدون اینکه از حقوق شان در مورد میراث ،جایداد
ٓ
و مالکیت اگاهی داشته باشند.
 ٣٦مﺼاحبه یوناما با یک خانم  ۳۵ساله؛ مادر شش فرزند از والیت بدخشان ۱۱ ،نوامبر .۲۰۱۴
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هرچند بیش از نیمی از زنان مﺼاحبه شونده اظهار داشتند که بعد از مرگ شوهرانشان می توانند بدون محرم از منزل
ٓ
بیرون بروند ،اکـثرشان از محدودیت های بیشتر در رفت و امد حکایت کردند و ابراز نمودند که برای بیرون شدن از
منزل باید توسط یکی از اقارب مرد همراهی شوند.
ٓ
ٓ
چندین زن مﺼاحبه شونده گـفتند که پس از مرگ شوهرانشان موقف انها در جامعه تغییر کرده و به انها به عنوان یک
ٓ
بار اضافی دیده می شوند و انها موقف اجتماعی خود را از دست داده اند .چنانچه یک خانم  ۲۸ساله از والیت لغمان
چنین می گوید:

"یک هفته بعد از مرگ شوهرم ،خانم های برادران شوهرم شروع به بدرفتاری با من کردند .به هر کس
می گـفتند که در برابر من و فرزندانم ٓانها هیچ مسئولیتی ندارند .این رفتار یک هفته دیگر ادامه داشت
و بخاطر برخورد ٓانها مجبور شدم خانه شوهر را ترک نموده و به خانواده پدرم برگردم .دیگر نمی
توانستم بدرفتاری و تحقیر ٓانها را تحمل کنم .وقتی شوهرم زنده بود ،همه ٓانها خوب بودند ،اما با مرگ
او همه چیز تغییر کرد" .٣٧
ٓ
با وجود بدتر شدن اوضاع ،بعضی از زنان مﺼاحبه شونده گـفتند که مردم نشان دادند که وضعیت انها را درک می
ٓ
کنند .اکـثر زنان احساس کردند که مردم انها را تحمل و حمایت لفظی می کنند در حالی که به گـفته عده دیگر ،مردم
ٓ
ٓ
جامعه با دید منفی به انها می نگرند .از هر چهار زن یکی انها گـفت که یک نهاد یا سازمان خیریه را یافته اند که
برایشان کمک می کند ،اما تنها یک زن نظر مثبت در مورد این گونه سازمان ها داشت.
عواقب خشونت های ناشی از جنگ فراتر از مرگ یا مجروحیت بوده و تاثیرات تا باالی خانوادهای افغان باقی می ماند.
ٓ
وقتی از زنان در مورد نیازهای مبرم و عاجل انها پرسیده شد ،اکـثر زنان مﺼاحبه شونده گـفتند که به عنوان نیاز مبرم
ٓ
به ترتیب به کمک مالی ،غذا ،مواد سوخت زمستانی ،مسکن و کمک برای اموزش کودکان شان نیاز دارند .یوناما از
نهادهای مربوطه دولت می خواهد تا مساعدت های ـی را به منظور رسیدگی به نیازهای اولیه کودکان و زنانی که در اثر
خشونت های ناشی از جنگ یتیم و بیوه شده اند ،اولویت بندی کنند.
کودکان و درگیری های مسلحانه

اوایل صبﺢ یعنی حدود ساعت  ۸:۳۰دقیقه بود و من در خانه خوابیده بودم که ناگهان صدای انفجار را
شنیدم .با شتاب بیرون دویدم تا ببینم چه خبر است .دیدم چند کودک ٓاغشته در خاک و خون روی زمین
افتاده اند .در میان ٓانها سه فرزند خودم نیز بودند .یکی شان مرده و دو تن دیگر زخمی شده بودند.٣٨
 -گـفته های یک پدر که در ولسوالی گلران والیت هرات به تاریخ  ۳جوالی  ،۲۰۱۴در اثر انفجار موادانفجاری تعبیه شده یک فرزند او کشته و دو فرزند دیگرش زخمی شدند .در این رویداد سه کودک کشته و
هفت کودک دیگر زخمی شدند که همه بین  ۳تا  ۱۲سال سن داشتند.

 ٣٧مﺼاحبه یوناما با یک خانم  ٢٨ساله ،مادر پنج فرزند از والیت لغمان ١٠ ،نوامبر .٢٠١٤
 ٣٨مﺼاحبه یوناما به تاریخ  ٦جوالی .٢٠١٤
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کشتار و مجروحیت
در سال  ،۲۰۱۴یوناما میزان بی سابقه از خشونت های ناشی از جنگ که کودکان را متاثر ساخت ،به ثبت رسانیده
است .در مجموع  ۱۰۶۵رویداد که باعث کشته و زخمی شدن  ۲۴۷۴کودک ) ۷۱۴کشته و  ۱۷۶۰زخمی( گردید،
ٓ
باالترین میزان تلفات کودکان ملکی را از زمان اغاز ثبت تلفات ملکی توسط یوناما در سال  ۲۰۰۹نشان می دهد.
تلفات کودکان در مقایسه با سال  ٣٩۲۰۱۳میالدی  ۴۰درصد افزایش یافته است .در سال  ،۲۰۱۴حد اوسط روزانه
حدود  ۷کودک در اثر خشونت های ناشی از جنگ کشته یا زخمی شده اند.
ثبت  ۱۰۶۴مورد تلفات کودکان ) ۲۵۹کشته و  ۸۰۵زخمی( توسط یوناما نشان می دهد که تلفات کودکان در اثر
ٔ
ٓ
درگیری های زمینی الی  ۶۵درصد ٤٠افزایش یافته و از انجائی که تقریبا نﺼف کل تلفات کودکان ) ۴۳درصد( را شامل
می شود ،بنابرین درگیری های زمینی تا هنوز عمده ترین عامل تلفات کودکان شمرده می شود.
تلفات کودکان در اثر مواد انفجاری تعبیه شده نیز  ۲۱درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد .٤١مواد
انفجاری تعبیه شده دومین بزرگـترین عامل تلفات کودکان می باشد ،چنانچه  ۲۵درصد کل تلفات کودکان در سال
 ۲۰۱۴برخواسته از مواد انفجاری تعبیه شده می باشد.
مواد منفجر ناشده و بقایای مواد منفجره از دوران جنگ
ٓ
بقایای مواد منفجره از دوران جنگ که از درگیری های گذشته و فعلی بجا مانده هنوز هم باعث اسیب جدی به کودکان
افغان می شود .بقایای مواد منفجره از دوران جنگ  ۳۲۷مورد تلفات کودکان ) ۹۷کشته و  ۲۳۰زخمی( شده که ۱۴
درصد افزایش نسبت به سال  ٤٢۲۰۱۳را نشان می دهد .بقایای مواد منفجره از دوران جنگ ،سومین عامل تلفات
کودکان )بعد از درگیری های زمینی و مواد انفجاری تعبیه شده( می باشد که باعث  ۱۳درصد کل تلفات شده است.
تجاوز و سایر اشکال خشونت های جنسی
یوناما به ثبت بعضی از رویدادهای خشونت جنسی علیه کودکان توسط طرف های درگیر ادامه داد .یوناما مالحظه
نمود که فرهنگ معافیت از مجازات برای چنین جرایم که نشان دهنده عدم توجه مسئولین به تحقیق ،تعقیب و
مجازات متخلفین است ،ناشی از تبعیض فرهنگی و حس شرمساری که به ناحق گریبانگیر متضرر شده ،ترس از انتقام
و عدم میکانیزم های ارجاع قضایا و ارائه خدمات به ویژه در مناطق ناامن است.
ٓ
هر چند یوناما می پذیرد که تعداد موارد خشونت جنسی برخواسته از درگیری کمتر از انچه اتفاق افتاده گزارش شده
ٓ
ٓ
است ،با ان هم پنج رویداد خشونت جنسی ناشی از جنگ در برابر کودکان ٤٣را تثبیت نمود که چهار مورد ان از طرف
ٓ
نیروهای پولیس محلی و یک مورد دیگر ان توسط یک عضو گروه مسلﺢ طرفدار دولت صورت گرفته است.

 ٣٩در سال  ،٢٠١٣یوناما  ١٧٦٤مورد تلفات ) ٥٦٤کودک کشته و  ١٢٠٠زخمی( را ثبت نمود.
 ٤٠در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٦٤٦کودک ) ١٤٠کشته و  ٥٠٦زخمی( را به ثبت رسانید.
 ٤١در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٦٢٠کودک در اثر مواد انفجاری تعبیه شده ) ١٩٢کشته و  ٤٢٨زخمی( را ثبت نمود.
 ٤٢در سال  ،٢٠١٣مواد منفجره باقیمانده ازجنگ باعث تلفات  ٢٨٧کودک ) ٩٣کشته و  ١٩٤زخمی( گردید.
 ٤٣یک رویداد بیشتر تر نسبت به  ٤رویدادی که در سال  ٢٠١٣ثبت شده بود.
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• به تاریخ  ۱۷مارچ ،یک تن از نیروهای پولیس محلی در شهر مهترالم والیت لغمان به جرم حمله و قﺼد
تجاوز جنسی به یک پسر هفت ساله به  ۱۰سال حبس محکوم گردید .به تاریخ  ۹نوامبر ،ستره محکمه این
حکم را به پنج سال حبس کاهش داد.
ً
• به تاریخ  ۶می ،یک پسر  ۱۵ساله و خانواده اش به یوناما گزارش دادند که پسر جبرا توسط افراد یک گروه
مسلﺢ طرفدار دولت در ولسوالی قلعه زال والیت کندز استخدام و بعدا چندین بار مورد تجاوز جنسی قرار
ٓ
گرفته است .این تجاوز و بدرفتاری پنج روز ادامه یافت تا اینکه پسر توانست از چنگ انها فرار کند .برادر
ٓ
بزرگـتر ان پسر از گروه مسلﺢ نامبرده خواست تا به علت سن کم برادرش ،وی را در عوض استخدام کنند اما
ٓ
ٓ
برایش گـفته شد که فقط برادر کوچکش می تواند "خواهشات جنسی انها را براورده کند" .در این ارتباط هیچ
کسی بازداشت نشده است.
استخدام و استفاده از کودکان در صفوف گروه ها و نیروهای مسلﺢ
در سال  ،۲۰۱۴یوناما شاهد استخدام و استفاده از کودکان برای اهداف محاربوی در سراسر کشور بود .گروه کاری
نظارت و گزارش دهی ملل متحد در خﺼوص نقض جدی حقوق کودکان در درگیری های مسلحانه ۴۱ ،مورد استخدام
توسط عناصر ضد دولتی ۵ ،مورد استخدام توسط نیروهای امنیتی ملی افغان و یک مورد استخدام توسط گروه های
مسلﺢ طرفدار دولت را به ثبت رسانده است.
عناصر ضد دولتی تا هنوز کودکان را به خاطر تعبیه ،انتقال و جاسازی مواد انفجاری تعبیه شده و انجام حمالت
ٓ
ٓ
ٓ
انتحاری استخدام می کنند .به گونه مثال ،به تاریخ  ۲۳اگست ،طالبان در شهر غزنی از سه پسر )بدون انکه خود انها
ٓ
اگاه باشند( برای انتقال مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری توسط کراچی دستی استفاده کردند .مواد انفجاری تعبیه
شده قبل از وقت معیینه منفجر و باعث کشته شدن دو پسر  ۶و  ۱۰ساله و مجروحیت یک پسر  ۸ساله شد.
یوناما شاهد کاهش مداوم در گزارش و تثبیت موارد استخدام کودکان توسط نیروهای پولیس ملی بود ،چنانچه در سال
 ۲۰۱۴فقط یک مورد استخدام توسط پولیس ملی افغان گزارش شد و یک مورد دیگر استخدام کودک توسط پولیس
محلی افغان تثبیت شد .این رقم نمایانگر کاهش سریع می باشد چنانچه در سال  ۲۰۱۳میالدی  ۱۳مورد استخدام و در
سال های  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۱به ترتیب  ۶و  ۷مورد استخدام ثبت شده بود .با توجه به اینکه احتمال گزارش اندک از موارد
استخدام کودکان وجود دارد ،این ارقام ممکن نمایانگر میزان دقیق استخدام کودکان توسط نیروهای درگیر نباشد.
با وجود تعهد جدی از سوی دولت و پیشرفت های چشمگیر در تطبیق پالن عملی منع استخدام افراد زیر سن ،چالش
ٓ
ها هنوز هم باقیست .٤٤به تاریخ  ۲فبروری  ،۲۰۱۵رئیس جمهور اشرف غنی قانونی را توشیﺢ کرد که بر اساس ان
استخدام افراد زیر سن در نیروهای امنیتی افغان جرم تلقی می شود٤٥؛ قانون مذکور به تاریخ  ۱نوامبر  ۲۰۱۴از سوی
ٓ
ولسی جرگه و به تاریخ  ۱۳دسمبر  ۲۰۱۴از سوی مشرانو جرگه تﺼویب شد .یوناما قانون جدید را استقبال کرده و ان
را امر مهم در جهت محو استخدام کودکان در افغانستان و گام بزرگی در استراتیژی دولت برای تطبیق پالن عملی می
داند.
 ٤٤شرایط بد اقتﺼادی و اجتماعی که خانواده ها را مجبور می سازد تا فرزندان خود را به پیوستن به نیروهای امنیتی افغان وادار سازد ،نبود
ٓ
ظرفیت مناسب برای تعیین سن افراد در نیروهای امنیتی افغان ،نبود پالیسی های رهنمودی و نبود پاسخگوئی ،نبود تذکره تابعیت و اسان بودن
ٓ
جعل اسناد هویت از جمله چالش های عمده به شمار می ایند.
 ٤٥استخدام زیر سن به استخدام کودکان زیر سن  ١٨سال ) ٠تا  ١٧ساله( به نیروهای امنیتی افغان گـفته می شود.

١٨

بقایای مواد منفجره از دوران جنگ
تلفات ملکی ناشی از بقایای مواد منفجره از دوران جنگ ٤٦از سال  ۲۰۱۲بدینسو بیشتر از دو برابر افزایش یافته
است .در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۱۸۵مورد جداگانه از انفجار مواد منفجر ناشده را تثبیت نمود که باعث کشته و زخمی
شدن  ۴۲۲فرد ملکی ) ۱۲۴کشته و  ۲۹۸زخمی( گردید که این رقم در مقایسه با سال  ۲۰۱۳میالدی ۲۰ ٤٧درصد
افزایش را نشان می دهد .این باالترین رقم تلفات افراد ملکی ناشی از بقایای مواد منفجره از دوران جنگ می باشد که از
ٓ
اغاز ثبت منظم تلفات افراد ملکی توسط یوناما در سال  ۲۰۰۹ثبت شده است.
مرگ و مجروحیت افراد ملکی در اثر مواد انفجاری بجا مانده از جنگ
از جنوری  ۲۰۰۹تا دسمبر ۲۰۱۴

پس از درگیری های زمینی و مواد انفجاری تعبیه شده ،بقایای مواد منفجره از دوران جنگ بیشتر از هر نوع حوادث
دیگر باعث مرگ و مجروحیت کودکان شده است .از مجموع  ۴۲۲مورد تلفات ناشی از بقایای مواد منفجره از دوران
ٓ
جنگ ۷۷ ،درصد قربانیان ان کودکان بودند که شامل  ۳۲۷مورد تلفات کودکان ) ۹۷کشته و  ۲۳۰زخمی( می شود و
این رقم  ۱۴درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد.٤٨
ٓ
ٓ
ٓ ٓ
در اکـثر موارد فوق ،کودکان در حال بازی یا جمع اوری اهن پاره ها برای گداختن ان بودند .از انجائی که کودکان از
ٓ ٓ
طریق جمع اوری اهن پاره ،چوب یا چراندن رمه ها در عواید خانواده سهم می گیرند و در ضمن در بیرون از خانه با
همدیگر بازی می کنند ،بنابر این در معرض خطر جدی انفجار تﺼادفی مواد منفجره ناشده قرار می گیرند .به گونه
مثال ،به تاریخ  ۷دسمبر گروهی از کودکان در ولسوالی دند والیت کندهار مواد منفجر ناشده را یافتند .مواد مذکور در
جریان بازی اطفال ناگهان منفجر شد و در نتیجه  ۲پسر ) ۸و  ۱۰ساله( کشته و دو پسر دیگر ) ۷و  ۹ساله( زخمی
شدند .به تاریخ  ۳جوالی ،سه پسر  ۹ ،۱۲و  ۸ساله زمانی در ولسوالی گذره والیت هرات مجروح شدند که در یک
ٔ
ٓ
میدان تمرین نظامی که قبال مورد استفاده ایساف بود ،بازی می کردند که مواد منفجر ناشده ناگهان انفجار کرد.
 ٤٦بقایای مواد منفجره از دوران جنگ به مواد منفجر ناشده و مواد منفجره متروک گـفته می شود.
 ٤٧در سال  ،٢٠١٣یوناما  ٣٥١مورد تلفات افراد ملکی ) ١١٦کشته و  ٢٣٥زخمی( را در اثر  ١٦٤رویداد ثبت نموده بود.
 ٤٨در سال  ،٢٠١٣یوناما  ٢٨٧مورد تلفات کودکان ) ٩٣کشته و  ١٩٤زخمی( را ثبت نموده بود.

١٩

درگیری های زمینی و افزایش تلفات ملکی از اثر بقایای مواد منفجره از دوران جنگ
هرچند بقایای مواد منفجره از دوران جنگ های قبل از  ۲۰۰۱به تدریج کم شده – چنانچه سازمان های ماین پاکی
تخمین زده اند که  ۸۰درصد بقایای مواد منفجره از دوران جنگ های قبل از  ۲۰۰۱پاکسازی شده است – ٤٩ولی
یوناما افزایش روز افزون در شمار تلفات افراد ملکی ناشی از این مواد را از سال  ۲۰۰۹بدینسو به ثبت رسانیده است.
ٔ
یوناما دریافته که این افزایش در شمار تلفات افراد ملکی ظاهرا به افزایش میزان درگیری های زمینی در مناطق پر
ٓ
ٔ
جمعیت ملکی ارتباط دارد .طرف های درگیری اکـثرا مواد منفجر ناشده را از میدان های جنگ جمع اوری نکرده و یا هم
ٔ
مناطق پر خطر را بعد از جنگ عالمت گذاری ننموده که در نتیجه اکـثرا باعث تلفات افراد ملکی گردیده است.
یک نمونه از اینکه چگونه درگیری های شدید زمینی منجر به افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار بقایای مواد
منفجره از دوران جنگ گردید ،در ولسوالی سنگین والیت هلمند به ثبت رسیده است .در سال  ۲۰۱۴ولسوالی
ٔ
سنگین شاهد درگیری های شدید زمینی بود که باعث  ۴۵۵مورد تلفات افراد ملکی گردید و این رقم تقریبا ده برابر
بیشتر از تلفات افراد ملکی است که در سال  ۲۰۱۳ثبت شده است .در سال  ۲۰۱۴یوناما  ۱۵مورد تلفات افراد ملکی
ناشی از انفجار بقایای مواد منفجره از دوران جنگ را در ولسوالی سنگین به ثبت رسانیده و این درحالیست که تلفات
افراد ملکی در سال  ۲۰۱۳تنها یک مورد ثبت شده بود .به گونه مثال ،به تاریخ  ۱۳نوامبر گروهی از کودکان در
ٓ
ولسوالی سنگین با یک مواد منفجر ناشده بازی می کردند که ناگهان مواد مذکور منفجر شد و در نتیجه ان  ۱۰کودک
به شمول  ۲پسر و  ۸دختر که همه شان زیر سن  ۱۶سال بودند ،زخمی شدند.
٥٠

چند نمونه از تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار بقایای مواد منفجره از دوران جنگ

ٓ
• به تاریخ  ۲۷اگست ،چند کودک در ولسوالی وردوج والیت بدخشان در حال انتقال یک مرمی هاوان
بودند که ناگهان مرمی منفجر شد و باعث کشته و زخمی شدن  ۹فرد ملکی ) ۳فرد ملکی به شمول  ۲پسر
کشته و  ۶پسر دیگر زخمی( گردید.
• به تاریخ  ۱۱اکـتوبر ،مواد منفجر ناشده زمانی انفجار کرد که گروهی از کودکان در ولسوالی کشم والیت
ٓ
ٓ
بدخشان ان را داخل اتش انداختند .این انفجار باعث کشته و زخمی شدن  ۷فرد ملکی )کشته شدن ۳
کودک کشته و زخمی شدن  ۴مرد( گردید.
• به تاریخ  ۹نوامبر ۵ ،پسر در ولسوالی اندر والیت غزنی با مواد منفجر ناشده از جنگ های فعلی مشغول
ٓ
ٓ
بازی بودند که ناگهان مواد مذکور منفجر شد و همه انها را زخمی کرد .چند تن انها به شدت زخم برداشتند.
ضرورت به پالیسی های ـی که طرفین درگیر را ملزم به عالمت گذاری ساحات پرخطر و پاکسازی مواد منفجر ناشده بسازد
عدم عالمت گذاری و پاکسازی مواد منفجر ناشده از میدان های جنگ تا حد زیادی به عدم موجودیت پالیسی و اجرای
فعالیت های منظم از سوی دولت بستگی دارد تا نیروهای امنیتی افغان را مکلف به عالمت گذاری ،ثبت و پاکسازی
ٓ
مناطق مشکوک الوده به بقایای مواد منفجره از دوران جنگ به شمول سالح های ـی که مواد منفجره ناشده را پس از
 ٤٩گروه کاری بقایای مواد منفجره از جنگ ٢٥ ،جنوری .٢٠١٥
 ٥٠مثال های نمونه شامل رویدادهای مواد منفجره باقی مانده از جنگ های فعلی )بعد از سال  (٢٠٠١و جنگ های قبلی )قبل از سال (٢٠٠١
می شود.

٢٠

درگیری تولید می کنند ،سازد .موجودیت چنین پالیسی می توانست از تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار بقایای مواد
منفجره از دوران جنگ جلوگیری نماید.
پروتوکل پنجم "کنوانسیون مربوط به سالح های مشخص متعارف" در مورد بقایای مواد منفجره از دوران جنگ
با توجه به افزایش مداوم تلفات افراد ملکی ناشی از انفجار مواد منفجر ناشده ،یوناما به دولت افغانستان توصیه می
کند تا عضویت پرتوکل پنجم بقایای مواد منفجره از جنگ کنوانسیون ) (۱۹۸۰مربوط به سالح های مشخص متعارف
ٓ
را کسب نماید .٥١این پرتوکل روی پیامدهای شدید بشری ناشی از بقایای مواد منفجره از دوران جنگ تاکید نموده و
اقدامات الزم را جهت کاهش وقوع ،تاثیرات و خطرات بقایای چنین مواد منفجره از دوران جنگ اتخاذ می کند.
ٓ
با تﺼویب پرتوکول پنجم ،کشورهای عضو مسئولیت عالمت گذاری و پاکسازی ،جمع اوری یا تخریب بقایای مواد
ٓ
منفجره از دوران جنگ را در مناطق الوده تحت کنترول خویش به عهده می گیرند .کشورهای عضو پرتوکول پنجم
مکلف هستند تا اطالعات در مورد استفاده از مواد انفجاری باقیمانده از جنگ را ثبت و نگهداری نموده و هم چنان با
ٓ
یکدیگر و سایر کشورها و سازمان ها در راستای پاکسازی ،جمع اوری یا تخریب بقایای مواد منفجره از دوران جنگ
همکاری نمایند.
ٓ
بستن و پاکسازی محالت تمرین مواد منفجره قوی ایساف
گزارش شش ماهه سال  ۲۰۱۳یوناما در مورد محافظت افراد ملکی روی عدم موجودیت چهارچوب پالیسی برای
ٔ
ٓ
نیروهای ایساف تاکید می نماید تا این نیروها را مکلف سازد که محالت تمرین مواد منفجره قوی و پایگاه های نظامی را
ٓ
ٓ
قبل از بستن انها از موجودیت بقایای مواد منفجره از دوران جنگ پاک نمایند  .٥٢ایساف در نیمه دوم سال  ۲۰۱۳و
در طول سال  ،۲۰۱۴برای رسیدگی به این نگرانی ها اقدامات متعددی را روی دست گرفت.٥٣
ٓ
اکـثر محالت تمرین مواد منفجره قوی ایساف به نیروهای امنیتی افغان واگذار شده است .مسئولیت  ۱۰۲محل تمرین
باقیمانده تا هنوز به عهده شش کشور خارجی می باشد ،چنانچه  ۸۴محل تمرین مربوط ایاالت متحده امریکا و ۱۸
محل دیگر در اختیار  ۵کشور دیگر می باشد.
الی  ۱۵جنوری  ،۲۰۱۵هشت محل تمرین نیروهای امریکایــی ٓاماده سروی بود ۲ ،محل ً
عمال مورد استفاده قرار
داشت ۷۴ ،محل سروی شد ،سطﺢ  ۴۵محل پاکسازی گردید ،سطﺢ  ۵محل در حال پاکسازی بود ،سطﺢ  ۲۳محل
ٓ
پاکسازی و توسط مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان ) (MACCAتائید شد ،و یک محل پاکسازی و توسط
ٓ
مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان ) (MACAتائید شده بود.
ٓ
 ٥١پروتوکول بقایای مواد منفجره از جنگ )پروتوکول  ٥کنوانسیون سالح های متعارف مشخص  ٢٨ ،(١٩٨٠نومبر  .٢٠٠٣در این ادرس
http://www.onug.ch/80256EE600585943/(httpPages)/C7DDB8CCD5DD3BB7C12571D8004247FA
ٓ
ٓ
 ٥٢میدان تمرین انفجاری قوی به ان گونه میدان تمرین گـفته می شود که در ان نیروهای نظامی یا امنیتی سالح هایــی را بکار می برند که از مهمات
انفجاری بشمول سالح سنگین کار گرفته می شود.
ٓ
ٓ
 ٥٣در سال  ،٢٠١٤موسسه ماین پاکی قانونی افغانستان ) (SDAدر قالب بخشی از برنامه "اموزش مقاومت در مقابل ماین" ایساف در پیوند با
ٓ
عملیات های پاکسازی اش به بیش از  ٦٢٠٠٠افغان ملکی در مورد مواد منفجر ناشده اگاهی داده است .در این پروگرام خطرات مواد منفجر
ٓ
ناشده بشمول اینکه در صورت یافتن مواد منفجر ناشده در اجتماع چه اقدام باید کرد ،به اشتراک کنندگان اموزش داده شده است.

٢١

در اکـتوبر  ،۲۰۱۴مجلس سنای امریکا  ۲۵۰میلیون دالر را برای )در صورت لزوم( پاکسازی سطﺢ محل تمرین مواد
منفجره قوی تﺼویب نمود .توقع می رود که تعهد اولیه ایاالت متحده مبنی بر پاکسازی تمامی  ۸۴محل تمرین مواد
ٓ
منفجره قوی الی دسامبر  ،۲۰۱۵قبل از تاریخ تعیین شده تکمیل شود .اکـثر کشورهای عضو ایساف نیز تعهد نموده اند
ٓ
تا محالت تمرین خود را با تائید مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان ) (MACCAبدون هر تاخیر پاکسازی نمایند.
ٓ
ٓ
یوناما از پیشرفت های بدست امده در پاکسازی محالت تمرین ایساف و تﺼدیق پاکسازی این محالت استقبال نموده
و از ٔماموریت حمایت قاطع می خواهد تا ً
سریعا این پروسه را تکمیل نموده تا میزان در معرض قرار گرفتن غیر نظامیان
افغان به بقایای مواد منفجره از دوران جنگ را به حداقل تقلیل یابد .یوناما از کشورهایــی که هنوز تﺼدیق مرکز
ٓ
هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان را کسب نکرده اند ،می خواهد تا تﺼدیق یک نهاد مستقل بیرونی را در مورد
ٓ
صحت پروسه پاکسازی و مﺼئونیت ساحه برای افراد جامعه به دست اورند.
حمله بر ماین پاکان موسسات بشردوستانه

سال  ۲۰۱۴می تواند نقطه عطفی در تاریخ طوالنی و دارای نوسان افغانستان باشد چنانچه انتخابات
ریاست جمهوری ،خروج نیروهای ٓایساف و تﺼمیم گیری ها توسط خود افغانها از نکات برجسته این سال
می باشد .از سوی دیگر ،وقوع بیشترین تعداد حوادث ،به ویژه حوادثی که باعث بروز تراژیدی مرگبار و
بی سابقه در پروگرام ماین پاکی افغانستان گردید ،نیز از ویژگی های این سال به شمار می ٓاید.٥٤
ٓ
هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان ،جنوری .٥٥۲۰۱۵
 -اظهارات مرکزدر سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۱۷مورد حمله عمدی بر ماین پاکان را ثبت کرده که باعث کشته و زخمی شدن  ۵۱فرد ملکی
) ۳۴کشته و  ۱۷مجروح( گردید .این حمالت از سوی عناصر ضد دولتی انجام شد و طالبان به صورت علنی مسئولیت
 ۲حمله را به عهده گرفتند.٥٦
این  ۱۷حمله ثبت شده شامل  ۹مورد اختطاف ۵ ،مورد کشتار عمدی ماین پاکان توسط عناصر ضد دولتی ،یک
مورد حمله پیچیده ،یک مورد مجازات توسط ساختارهای عدلی و قضائی موازی و یک مورد تهدید و ارعاب می باشد .از
ٓ
ٓ
ٓ
مجموع این حمالت ،بیشترین ان در مناطق مرکزی اتفاق افتاده که تعداد ان به شش مورد می رسد که پس از ان
منطقه جنوبی با پنج مورد و مناطق جنوب شرقی و غربی کشور هر یک با سه مورد در رتبه های بعدی قرار دارند.
در والیات لوگر ،هلمند و هرات عناصر ضد دولتی در سه مورد جداگانه بر گروه های ماین پاکان ملکی که در حال
پاکسازی ساحه از ماین بودند ،حمله نمودند .به گونه مثال ،به تاریخ  ۱۳دسمبر ،عناصر ضد دولتی در ولسوالی
ٓ
واشیر والیت هلمند بر یک گروه از ماین پاکان که مشغول پاکسازی مواد منفجر ناشده بودند ،اتش گشودند که در

 ٥٤اعالمیه صادر شده از سوی مرکز هماهنگی امور ماین پاکی افغانستان "یک سال تلفات و تراژیدی برای برنامه عمل ماین پاکی افغانستان"،
ٓ
 ٢٠جنوری  ٢٠١٥در این ادرسhttp://www.macca.org.af/macca/blog/a-year-of-loss-and-tragedy-for-the-mine-action- :
ٓ
 program-of-afghanistan/اخرین مراجعه به تاریخ  ۳فبروی .۲۰۱۵
 ٥٥پروژه از سوی مرکز خدمات ماین پاکی ملل متحد ) (UNMASمدیریت شده است.
 ٥٦به موارد نمونه در ذیل مراجعه کنید.
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نتیجه  ۱۱ماین پاک کشته و  ۶تن دیگر شان زخمی شدند .این حمله به دنبال یک درگیری میان عناصر ضد دولتی و
نیروهای امنیتی ملی افغان انجام شده بود.
حقوق بشردوستانه بین المللی با صراحت حمالت عمدی بر افراد ملکی را منع نموده و تﺼریﺢ می کند که این گونه
حمالت جرایم جنگی محسوب می شود .حمالت بر ضد ماین پاکان ملکی نه تنها غیر قانونی می باشد بلکه به فعالیت
های مهم و حیاتی شان برای مردم افغانستان صدمه جدی میرساند و در نتیجه این گونه حمالت ،افغانها بیشتر در
معرض تهدید ماین و سایر بقایای مواد منفجره از دوران جنگ قرار می گیرند.
نمونه های ـی از حمله بر ماین پاکان:
• به تاریخ  ۲۱جنوری ،طالبان  ۶۶ماین پاک را در ولسوالی پشتون زرغون والیت هرات اختطاف
ٓ
ٓ
نمودند ،اما انها را هفت ساعت بعد با وساطت بزرگان قومی محل ازاد ساختند .طالبان با پذیرفتن
ً
اشتباها این ماین پاکان را طی یک "کمین" که علیه "عساکر دشمن" ترتیب
مسئولیت اظهار داشتند که
ٔ
داده بودند" ،دستگیر" کردند زیرا طالبان قبال از حضور این ماین پاکان اطالع نداشتند.
ٓ
• به تاریخ  ۱۰جون ،عناصر ضد دولتی بر یک تیم از ماین پاکان که در ولسوالی محمد اغه والیت لوگر
ٓ
مشغول ماین پاکی بودند ،حمله نمودند و  ۱۱تن انان را کشته و  ۳تن دیگر شان را زخمی ساختند.
• به تاریخ  ۱۰جوالی ،عناصر ضد دولتی سر راه یک تیم از ماین پاکان به سوی یک محل ماین پاکی در
ولسوالی کوهسان والیت هرات در حرکت بودند ،کمین زدند .در نتیجه این حمله  ۶تن از ماین پاکان،
ٓ
راننده ها و محافظین امنیتی انها کشته و یک محافظ امنیتی دیگر زخمی شد .این گروه همچنان سه
کارمند دیگر این موسسه ماین پاکی را اختطاف و پس از مدتی دوباره رها نمودند.
بیجا شدن افراد ملکی از اثر جنگ
گروه کاری افغانستان در امور بیجا شدگان داخلی  ۱۵۶۱۹۳مورد بیجا شدن افراد ملکی برخواسته از منازعات
ٓ
مسلحانه را در سال  ۲۰۱۴ثبت نمود .٥٧این رقم  ۸درصد افزایش را نسبت به سال  ۲۰۱۳نشان می دهد که طی ان
 ۱۴۲۲۸۴تن در اثر جنگ بیجا شده بودند .٥٨تا تاریخ  ۳۱دسمبر  ،۲۰۱۴رقم مجموعی بیجا شدگان داخلی در
افغانستان به  ۸۰۵۴۰۹تن می رسید.
اکـثر موارد بیجا شدن که تا حال گزارش شده در اثر درگیری های زمینی میان نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد
دولتی )به شمول عملیات های گسترده و درگیری های پراکنده و کوچک( ،تهدید و ارعاب از سوی عناصر ضد دولتی و
درگیری های قومی میان گروه های مسلﺢ ضد دولتی می باشد .نا امنی ،جنایت و شلیک توپخانه ای از ٓان سوی مرز
)به خﺼوص در حوزه شرق کشور( از دیگر عوامل بیجا شدن شمرده می شود.
 ٥٧گروه کاری بیجا شدن داخلی بﺼورت مشترک توسط کمشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین و وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان
ٓ
ٓ
افغانستان رهبری می شود .این گروه در بر گیرنده میکانیزم های اولیه است که از طریق ان بیجا شدگان داخلی در اثر جنگ ثبت و به انها کمک
داده می شود.
ٓ
جنوری
کاری
امور
کمشنری
٢٠١٥
عالی ملل متحد در مهاجرین .اطالعات به تاریخ ٢٨
 ٥٨امار ارایه شده از سوی رئیس گروه بیجا شدن داخلی،
از طریق ایمیل دریافت شد.

٢٣

الگوی بیجا شدگیها تا حد زیادی به سطﺢ منطقهای محدود مانده است؛ به این معنی که بیجا شدگان داخلی یا از
مناطق روستایــی به مرکز والیات و یا هم از یک والیت به والیت همجوار در همان منطقه مهاجرت کردند.
مناطق مرکزی افغانستان شاهد بیشترین میزان بیجا شدگی در سال  ۲۰۱۴بود چنانچه فعالیت های عناصر ضد دولتی
ٓ
ٓ
در ان مناطق افزایش یافت و نیروهای امنیتی افغان را بر ان واداشت تا عملیات های نظامی را در والیات کاپیسا،
میدان وردک و لوگر روی دست گیرند .در جنوب کشور ،عملیات های نیروهای امنیتی ملی افغان در پاسخ به فعالیت
های طالبان باعث بیجا شدن شمار زیادی از افراد در والیت هلمند و ولسوالی های همجوار کندهار شدند.
مناطق شمالی نیز شاهد میزان قابل مالحظهء بیجا شدن از اثر جنگ بود و والیت فاریاب بار دیگر بیشترین میزان
بیجا شدگی را در منطقه به خود اختﺼاص داد .با ٓان هم ،در اثر تغییرات جدید ،والیت کندز )که در شمال کشور
موقعیت دارد( بیشترین میزان بیجا شدگان داخلی را در طول سال  ۲۰۱۴به نام خود ثبت کرده است.
در حوزه غرب ،بیجا شدن در مناطقی ادامه داشت که در سال  ۲۰۱۴به طور سنتی از درگیری ها در فاریاب ،غور و
ٔ
بادغیس متاثر شدند ،ولی وخامت وضعیت امنیت در بخش های از هرات که قبال مﺼئون بودند ،نیز باعث بیجا شدن
های داخلی گردید .به همین منوال ،در جنوب شرق کشور ،بیجا شدن ها به پیمانهء وسیع در والیت غزنی صورت
گرفته است.
درگیری های مرزی
در سال  ،۲۰۱۴شلیک موشک از پاکستان به افغانستان هم باعث باعث خسارات جدی به افراد ملکی و تاسیسات
ملکی گردید .در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۴۱مورد درگیری مرزی را به ثبت رسانید که باعث کشته و زخمی شدن  ۸۲فرد
ملکی ) ۱۱کشته و  ۷۱زخمی( گردید و این رقم  ۱۲۲درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد .٥٩اکـثر
این رویداد ها در نیمه دوم سال  ۲۰۱۴اتفاق افتاد.
ٓ
ٓ
از میان  ۴۰مورد شلیک موشک از پاکستان که به افراد ملکی در داخل افغانستان اسیب رسانده ،یوناما  ۳۹مورد ان
ٓ
را در والیت کنر و یک مورد دیگر ان را در والیت خوست ثبت کرده است .یوناما یک مورد بمبارد هوایــی توسط یک
ٓ
هلیکوپتر پاکستانی را به ثبت رسانده که در اثر ان خانه های افراد ملکی در ولسوالی گربز والیت خوست که در فاصله
دو کیلومتری از مرز با پاکستان قرار داشتند ،تخریب شد.
ٓ
هرچند مسئولین افغانی از چندین مورد موشک پراکنی دیگر نیز از انسوی مرز خبر داده اند ،اما یوناما تنها مواردی را
ثبت می کند که باعث تلفات افراد ملکی ،از بین رفتن مواشی و تخریب تاسیسات ملکی گردد.
ٓ
ٓ
یوناما پنج مورد دیگر از چنین موارد را در ولسوالی دانگام والیت کنر ثبت نموده که از اثر ان به افراد ملکی اسیب
نرسیده ولی باعث تلف شدن مواشی و تخریب ملکیت های افراد ملکی شد.
تازه ترین رویداد به تاریخ  ۲۳دسامبر زمانی رخ داد که سه هلیکوپتر نظامی پاکستانی حین اجرای یک عملیات نظامی
در داخل خاک افغانستان با پرتاب مواد منفجره سه منزل مسکونی را در ولسوالی گربز والیت خوست تخریب کردند.
ٔ
هرچند در اثر این رویداد کسی زخمی یا کشته نشد ،اما سه منزل مسکونی و سه عراده موتر تخریب و دو راس گاو تلف
ٓ
 ٥٩در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٣٧فرد ملکی ) ٩کشته و  ٢٨زخمی( ناشی از پرتاب موشک از انسوی مرز را ثبت نمود.
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ٔ
گردید .منابع محلی گزارش دادند که خانه های تخریب شده متعلق به مهاجرین پاکستانی بود که اخیرا به علت
عملیات های نظامی نیروهای پاکستانی در وزیرستان شمالی پاکستان به افغانستان فرار نموده بودند.
ٔ
ٓ
موشک پراکنی ها از ان سوی مرز که باعث تخریب روستا ها می گردد ،اکـثرا باعث بیجا شدن خانواده ها از این مناطق
ٔ
می شود .کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین در سال  ۲۰۱۴میالدی  ۱۸۳خانواده بیجا شده )تقریبا ۱۱۲۳
ٓ
نفر( از اثر شلیک موشک از ان سوی مرز را در والیت کنر به ثبت رسانید در حالی که این اداره در سال  ۲۰۱۳تنها
 ۱۱خانواده بیجا شده را ثبت نموده بود.
ٓ
در طول سال  ،۲۰۱۴موشک پراکنی ها از ان سوی مرز باعث خشم خیلی ها در سراسر افغانستان شد و مردم و
ٓ
ٓ
مقامات دولت افغانستان به ویژه اهالی ولسوالی های اسعد اباد و دانگام والیت کنر ان را تقبیﺢ کردند .جوانان،
ٓ
ٓ
رهبران قومی و جوامع مدنی در حوزه شرق کشور به خﺼوص در شهر جالل اباد والیت ننگرهار و شهر اسعد اباد
والیت کنر تظاهرات را علیه نیروهای امنیتی پاکستان به راه انداختند و از دولت افغانستان خواستند تا در برابر موشک
ٓ
پراکنی ها از ان سوی مرز موقف قاطع و واضﺢ اتخاذ نماید.
چند نمونه از موشک پراکنی های بین مرزی که باعث تلفات افراد ملکی گردید:
• به تاریخ  ۷سپتمبر ۵۰ ،فیر هاوان از سوی پاکستان شلیک شد که در مناطق مسکونی ولسوالی دانگام
والیت کنر اصابت نمود و باعث کشته و زخمی شدن  ۸فرد ملکی ) ۲کشته به شمول  ۱دختر و  ۶زخمی
به شمول  ۱مرد ۲ ،زن و  ۳کودک( شد.
• به تاریخ  ۱۶سپتمبر ،در اثر شلیک سه فیر هاوان از سوی پاکستان در یک منطقه مسکونی در ولسوالی
تیرزی والیت خوست  ۱زن کشته و  ۲کودک  ۴و  ۵ساله زخمی شدند.
ٓ
ٓ
ٓ
• به تاریخ  ۲۴اگست ۲۵ ،فیر هاوان از ان سوی مرز شلیک شد که یک فیر ان به یک منزل مسکونی در
ولسوالی دانگام والیت کنر اصابت کرد .در اثر این رویداد  ۵فرد ملکی به شمول  ۲مرد و  ۲زن و یک
پسر  ۳ساله زخمی شدند.
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 .IIدرگیری های زمینی ٦٠بین طرف های درگیر :افراد ملکی گیر مانده در ساحه جنگ
نیمه های شب بود و همه ما خواب بودیم که ناگهان یک هاوان به اتاق خواب ما اصابت کرد و در نتیجه
 ۲دختر کوچکم و خودم زخمی شدیم .همه با شتاب وارد اتاق خواب ما شدند و دیدند که ما زیر ٓاوار ها
افتاده ایم .همه مشغول بیرون ٓاوردن ما از زیر ٓاوار ها بودند که ناگهان یک هاوان دیگر اصابت کرد و
دختر سوم و پسرم را زخمی نمود .همسر و برادر زاده ام که ٓاسیب ندیده بودند ،مشغول کمک به ما بودند
که در این موقع هاوان سوم اصابت کرد و در نتیجه همسرم کشته و برادرزاده و دختر چهارمم هم زخمی
شدند .من نمی دانم چه کسی این هاوان ها را شلیک نموده بود ،زیرا طالبان و نیروهای امنیتی افغان هر
دو در جنگ علیه هم از هاوان و موشک استفاده می کنند .زندگی من دیگر تباه شده ،زیرا نه پولی برای
مراقبت از فرزندان زخمی ام دارم و نه پولی که شکم ٓانها را سیر کنم.
 -گـفته های یک مرد که در اثر درگیری های زمینی میان نیروهای امنیتی افغان و طالبان به تاریخ ۱۶جون چند فیر هاوان بر منزل او در ولسوالی سنگین والیت هلمند اصابت نمود و در نتیجه باعث مرگ
همسر و زخمی شدن  ۴دختر ،پسر و برادرزاده او گردید.٦١
تشدید درگیری های زمینی میان عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولت در سال  ۲۰۱۴در مناطق پرجمعیت ملکی
ٓ
باعث پیامدهای جدی برای افراد ملکی شده چنانچه شمار مرگ افراد ملکی در اثر درگیری های زمینی در مقایسه با سال
 ۲۰۱۳بیش از  ۲برابر افزایش یافته است.

ٓ
 ٦٠درگیری های زمینی به عملیات های سریع زمینی ،حمالت دفاعی ،تبادل اتش و درگیری مسلحانه بین طرف های درگیر در جنگ ،حمالت
ٓ
محاصره ای یا عملیات هایــی گـفته می شود که در ان سالح سبک ،سالح سنگین یا سیستم سالح های ساحوی بکار گرفته شود ،یعنی موشک و
راکت شلیک گردد.
 ٦١مﺼاحبه یوناما به تاریخ  ۳دسمبر  ۲۰۱۴در قندهار.

٢٦

در سراسر سال  ،۲۰۱۴یوناما شاهد افزایش مداوم در شمار تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی بود که طی
ٓ
ان  ۳۶۰۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۰۹۲کشته و  ۲۵۱۳زخمی( ناشی از درگیری های زمینی میان عناصر ضد دولتی و
نیروهای طرفدار دولت ٦٢را ثبت نمود که این رقم  ۵۴درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد.٦٣
در سال  ،۲۰۱۴درگیری های زمینی باعث  ۳۴درصد تلفات افراد ملکی شد که عامل بیشترین میزان مرگ و
مجروحیت افراد ملکی نسبت به هر نوع تاکـتیک جنگی دیگر بود.
یوناما افزایش قابل مالحظه در میزان تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی که برخواسته از عملیات های
نظامی و حمالت نیروهای طرفدار دولت بود ،را به ثبت رسانیده است .یوناما  ۹۲۱مورد تلفات افراد ملکی )۳۳۶
کشته و  ۵۸۵زخمی( را که در  ۲۹۱رویداد جداگانه ناشی از درگیری های زمینی صورت گرفته بود ،به نیروهای طرفدار
دولت نسبت داد که این رقم نسبت به سال  ٦٤۲۰۱۳میالدی  ۱۴۱درصد افزایش را نشان می دهد.
یوناما افزایش در میزان تلفات افراد ملکی که به حمالت و عملیات های زمینی عناصر ضد دولتی نسبت داده شد ،را نیز
ثبت کرده است؛ در جریان  ۲۹۱حمله و عملیات زمینی جداگانه توسط طالبان  ۱۵۵۱مورد تلفات افراد ملکی )۴۳۸
کشته و  ۱۱۱۳زخمی( ثبت شد که  ۵۱درصد افزایش نسبت به سال  ٦٥۲۰۱۳را نشان می دهد.
همانطوری که میزان تلفات زنان و کودکان در شش ماه نخست سال  ۲۰۱۴ثبت شد ،درگیری های زمینی به پیمانه
وسیع باعث کشتار و مجروحیت زنان و کودکان شد ،چنانچه یوناما امسال نسبت به هر سال دیگر بیشترین تعداد
تلفات زنان و کودکان ناشی از درگیری های زمینی را ثبت کرده است.
افزایش در شمار تلفات افراد ملکی از اثر درگیری های زمینی بیشتر ناشی از گیر ماندن افراد ملکی در وسط یا اطراف
ٓ
محل تبادل اتش میان نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد دولتی می باشد.
در جریان سال  ،۲۰۱۴یوناما شاهد انتقال مسئولیت اجرای عملیات ها در مطابقت با پروسه انتقال مسئولیت های
ٓ
امنیتی از نیروهای نظامی بین المللی به نیروهای امنیتی افغان و کاهش در عملیات های هوایــی نیروهای ایساف بود.
عناصر ضد دولتی در چندین منطقه تحرکات خود را بیشتر ساختند و حمالت زمینی بیشتر را به منظور حفظ مناطق
تحت کنترول و تﺼرف مناطق بیشتر علیه نیروهای امنیتی افغان به راه انداختند.
افزایش تلفات زنان و کودکان ناشی از درگیری های زمینی
افزایش در میزان و شدت درگیری های زمینی توسط تمام طرف های درگیر در جنگ باعث تلفات سنگین بر زنان و
کودکان شده است .درگیری های زمینی به عنوان بزرگـترین عامل کشتار و مجروحیت زنان و کودکان در سال ۲۰۱۴
بود چنانچه درگیری های زمینی بیشتز از هر تاکـتیک جنگی دیگر باعث کشتار و مجروحیت زنان و کودکان شده است.
درگیری های زمینی باعث بیشترین تعداد تلفات زنان ) ۵۲۷مورد تلفات به شمول  ۱۵۳کشته و  ۳۷۴زخمی (٦٦شد که
در کل باعث  ۵۸درصد تلفات زنان در سال  ۲۰۱۴گردید؛ این رقم  ۵۷درصد افزایش را نشان می دهد.
ٓ
ٓ
 ٦٢این امار دربرگیرنده پرتاب موشک از انسوی مرز افغانستان می باشد که باعث تلفات کمتر از دو درصد افراد ملکی ناشی درگیری های زمینی شده است.
 ٦٣در سال  ،۲۰۱۲یوناما تلفات  ۱۵۷۰فرد ملکی ) ۴۲۶کشته و  ۱۱۴۴زخمی( ناشی از درگیری های زمینی را ثبت نمود.
 ٦٤در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٣٨٢فرد ملکی ) ١٠٢کشته و ٢٨٠زخمی( را به  ١٣٦مورد درگیری زمینی جداگانه نیروهای طرفدار دولت نسبت داد.
 ٦٥در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ١٧٩٤فرد ملکی ) ٧٦٤کشته و ١٠٣٠زخمی( را به  ٢٦٦مورد درگیری زمینی جداگانه عناصر ضد دولتی نسبت داد.
 ٦٦در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٣٣٦زن ملکی ) ٧٣کشته و  ٢٦٣زخمی( ناشی از درگیری های زمینی را ثبت نمود.

٢٧

درگیری های زمینی باعث بیشترین میزان تلفات کودکان ) ۱۰۶۴مورد تلفات به شمول  ۲۵۹کشته و  ۸۰۵زخمی( شد
 ۶۵درصد افزایش نسبت به سال  ٦٧۲۰۱۳را نشان می دهد؛ درگیری های زمینی باعث  ۴۳درصد کل تلفات کودکان
در سال  ۲۰۱۴شد.
همانطوری که میزان تلفات زنان و کودکان در شش ماه نخست سال  ۲۰۱۴ثبت شد ،اکـثر تلفات زنان و اطفال ناشی
ٓ
از درگیری های زمینی از اثر منحرف شدن مرمی هاوان یا سایر مواد منفجره که به خانه های ـی که زنان و اطفال در انها
ٓ
بودند ،اصابت کرد و یا هم زنان و کودکان در ساحه تبادل اتش گیر ماندند ،به وقوع پیوست.
ٓ
امار تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی به اساس حوزه :از سال  ۲۰۰۹الی سال ۲۰۱۴
در سال  ،۲۰۱۴یوناما افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی را در تمام حوزه های افغانستان ثبت
ٓ
نمود .٦٨بیشترین این تلفات در حوزه جنوبی به وقوع پیوست که شمار ان به  ۹۲۵مورد ) ۳۵۲کشته و  ۵۷۳زخمی(
ٓ
می رسد و به دنبال ان حوزه شرقی با  ۷۷۰مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۶۴کشته و  ۶۰۶زخمی( و حوزه شمال با ۴۳۵
مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۵۱کشته و  ۲۸۴زخمی( در جایگاه های بعدی قرار دارند.
ٓ
یوناما بیشترین تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی را در والیت هلمند ثبت نمود که شمار ان به  ۷۴۰مورد
ٓ
تلفات افراد ملکی ) ۲۸۲کشته و  ۴۵۸زخمی( می رسد و به دنبال ان والیت کنر با  ۳۴۰مورد تلفات افراد ملکی )۵۶
کشته و  ۲۸۴زخمی( و والیت فاریاب با  ۳۱۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۱۸کشته و  ۱۹۷زخمی( در رتبه های بعدی
قرار دارند.

 ٦٧در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٦٤٦کودک ) ١٤٠کشته و  ٥٠٦زخمی( ناشی از درگیری های زمینی را ثبت نموده است.
 ٦٨یوناما استفاده مداوم از تاکـتیک های "نامتعارف" توسط عناصر ضد دولتی بخﺼوص استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده ،کشتار عمدی و
حمالت علیه کارمندان ملکی دولت را در این گزارش ثبت نموده است.

٢٨

٦٩

انتساب تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی

از مجموع  ۳۶۰۵مورد تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی ،یوناما  ۴۳درصد یا  ۱۵۵۱مورد ) ۴۳۸کشته و ۱۱۱۳
ٓ
زخمی( ان را به عناصر ضد دولتی و  ۲۶درصد دیگر یا  ۹۲۱مورد ) ۳۳۶کشته و  ۵۸۵زخمی( تلفات افراد ملکی را به
نیروهای طرفدار دولت نسبت داد .٧٠یوناما  ۲۹درصد باقیمانده تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی را که باعث
 ۱۰۵۱مورد تلفات ملکی ) ۳۰۷کشته و  ۷۴۴زخمی (٧١گردید ،به هیچ یک از طرف های درگیر نسبت نداد .باقیمانده
ٓ
درصد تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی ،به شلیک پرتاب موشک از ان سوی مرز نسبت داده شده است.٧٢
 ٦٩برای اینکه مسئولیت یک طرف خاص در مرگ و جراحت افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی مشخص شود ،یوناما از روش بررسی سه منبع
ٓ
در حوادث تلفات ملکی استفاده می کند .در صورت عدم امکان تشخیص طرف مسئول ،بخﺼوص در تبادل اتش ،یوناما تلفات ملکی را در یک
ٓ
کـتگوری جداگانه برای تبادل اتش میان "نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد دولتی" به هر دو طرف درگیر در جنگ نسبت می دهد.
 ٧٠از جمله  ٩٢١مورد تلفات ملکی ناشی از عملیات های زمینی نیروهای طرفدار دولت )شامل نیروهای امنیتی افغان ،نیروهای نظامی بین المللی
ٓ
و گروه های مسلﺢ طرفدار دولت( ،یوناما  ٩٢درصد ان را به نیروهای امنیتی افغان نسبت داده که دربرگیرنده عملیات های زمینی مشترک با
نیروهای بین المللی و گروه های مسلﺢ طرفدار دولت می باشد .درصد باقیمانده به عملیات های زمینی به رهبری گروه های طرفدار دولت )هفت
درصد( و نیروهای نظامی بین المللی ) یک درصد( نسبت داده است.
 ٧١در زمان درگیری سنگین و طوالنی میان طرف های درگیر ،نسبت دادن مسئولیت همیشه ممکن نیست بخﺼوص نمی توان مرگ و جراحت
ٓ
افراد ملکی ناشی از تبادل اتش را به یکی از طرف ها نسبت داد .در این موارد ) ١٠٨٤مورد تلفات ٣١٧ ،کشته و  ٧٦٧زخمی( ،یوناما تلفات
ملکی را در یک کـتگوری جداگانه به نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد دولتی نسبت داده است.
ٓ
 ٧٢به بخش پرتاب موشک از انسوی مرز در این گزارش مراجعه کنید.

٢٩

عناصر ضد دولتی :تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی

من یک داکـتر طب هستم .اول صبﺢ  ۱۴جوالی بود و جنگجویان طالبان به روستا )ٓ (...امدند ٧٣تا
حضور خود را در ساحه نشان بدهند .حوالی ساعت  ۳بامداد درگیری میان پولیس محلی و طالبان ٓاغاز
شد و در نتیجه تبادل ٓاتش دو مرد زخمی شدند .پس از ٓان ،طالبان می خواستند داخل یک خانه پنهان
شوند ،اما صاحب خانه دروازه را به روی ٓانها باز نکرد .طالبان داخل خانه این شخص نارنجک پرتاب
کردند که در نتیجه دو زن و دو پسر زخمی شدند .زخمی های این حادثه را برای تداوی به کلینیک ما
ٓاوردند .یکی از این دو زن حامله بود و ما مجبور شدیم تا او را به شفاخانه سرپل راجع نماییم.٧٤
 -گـفته های یک داکـتر که به تاریخ  ۱۴جوالی  ،۲۰۱۴زخمی های حادثه درگیری زمینی در ولسوالیسوزمه قلعه والیت سرپل را تداوی نمود .در نتیجه این حادثه چهار فرد ملکی زخمی شدند.
ٔ
تقریبا نیمی از تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی در سال  ۲۰۱۴در نتیجه عملیات عناصر ضد دولتی به
ٔ
اتفاق افتاده است .تلفات افراد ملکی اکـثرا در نتیجه حمالت بر ضد نیروهای امنیتی افغان رخ داده که در حال گزمه و
یا هم مشغول عملیات تالشی در نزدیکی مناطق مزدحم ملکی بودند و یا هم در نتیجه حمالت مستقیم بر ساختمان
ولسوالی یا عملیات نظامی باالی مناطق محل رقابت اتفاق افتاده است.

 ٧٣به دالیل امنیتی محل دقیق محرمانه نگهداشته شده است.
 ٧٤مﺼاحبه یوناما ،مزارشریف والیت بلخ ١٧ ،جوالی .٢٠١٤

٣٠

افزایش در شمار تلفات ملکی که به عناصر ضد دولتی نسبت داده شده بیشتر در نتیجه حمالت بر پروسه انتخابات در ماه
اپریل و جون ٧٥و به علت افزایش حمالت بر نیروهای امنیتی افغان در مناطق مزدحم ملکی می باشد .یوناما توانسته
 ۵۲۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۲۰۱کشته و  ۳۲۴زخمی( ناشی از درگیری های زمینی را ثبت نماید که در نتیجه حمالت
عناصر ضد دولتی بر پولیس ملی می باشد و این رقم  ۲۷درصد تلفات نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد.٧٦
هرچند عناصر ضد دولتی در اکـثر عملیات زمینی و حمالت خود نیروهای امنیتی را هدف گرفته اند ،اما یوناما مواردی را
ملتفت شده که عناصر ضد دولتی در خیلی از درگیری های زمینی به خﺼوص در چندین حمله در جریان پروسه
ٔ
انتخابات ،افراد ملکی را عمدا هدف قرار داده اند.
یوناما در طول سال  ۲۰۱۴به ثبت حمالت در جریان درگیری های زمینی بر ضد کارمندان ملکی دولت ،دفاتر و
ساختمان های ملکی دولت و سایر تاسیسات ملکی ادامه داد .٧٧همانگونه که در گزارش شش ماهه سال  ۲۰۱۴یوناما
در مورد حفاظت افراد ملکی دیده شد ،در جریان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی مورخ  ۵اپریل و دور
دوم انتخابات ریاست جمهوری مورخ  ۱۴جون ،یوناما  ۲۴۲مورد حمالت زمینی عناصر ضد دولتی را که پروسه
ٔ
انتخابات را عمدا هدف قرار دادند ،ثبت نمود .این حمالت باعث  ۳۸۰مورد تلفات افراد ملکی ) ۷۴کشته و ۳۰۶
زخمی( گردید.٧٨
چند نمونه از تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی توسط عناصر ضد دولتی:
• به تاریخ  ۱۶جوالی ،عناصر ضد دولتی بر یک پوسته امنیتی در نزدیکی یک کلینیک صحی در ولسوالی
چپه دره والیت کنر حمله نمودند .در نتیجه این حمله یک موشک بر یک خانه مسکونی اصابت کرد که
باعث کشته و زخمی شدن  ۹فرد ملکی ) ۲کشته به شمول پسر های  ۵و  ۶ساله و  ۷زخمی به شمول ۳
ٓ
دختر ۲ ،پسر و والدین انها( گردید.
ٓ
• به تاریخ  ۱۱اگست ،عناصر ضد دولتی با سالح های سنگین و سبک بر یک پوسته پولیس سرحدی در
ولسوالی ناری والیت کنر حمله نمودند .این حمله باعث کشته و زخمی شدن  ۹فرد ملکی ) ۳کشته به
شمول یک زن و  ۶زخمی به شمول  ۴پسر( گردید.
• به تاریخ  ۲۱سپتمبر ،عناصر ضد دولتی ساختمان اداری ولسوالی بک در والیت خوست را هدف موشک
قرار دادند .اما این موشک به یک منزل مسکونی اصابت کرد و باعث کشته و زخمی شدن  ۱۵فرد ملکی )۴
کشته به شمول  ۲زن و  ۲پسر و  ۷زخمی به شمول چهار کودک ،دو زن و یک مرد( گردید.
 ٧٥برای جزئیات بیشتر به صفحه های  ٦٢تا  ٦٥گزارش شش ماهه در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیری های زمینی  ٢٠١٤یوناما مراجعه کنید.
 ٧٦در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٤١٥فرد ملکی ) ١١٨کشته و  ٢٩٧زخمی( ناشی از حمال ت عناصر ضد دولتی بر پولیس ملی به ثبت رسانیده و
این افراد ملکی رهگذر یا در نزدیکی محل حمله ایستاده بودند یا مجریان ملکی قانون بوده و یا هم افراد پولیس ملی بودند که در حالت رخﺼتی یا
خارج از وظیفه قرار داشتند.
 ٧٧به بخش کشتار افراد ملکی به علت رابطه یا تﺼور حمایت از دولت مراجعه کنید که در برگیرنده حمالت بر ضد افراد ملکی نیز می شود .رویداد
های حمله علیه افراد ملکی در زمان درگیری های زمینی نیز در بخش درگیری های زمینی گنجانیده شده است.
 ٧٨به تعداد  ٢٤٢حمله علیه پروسه انتخابات شامل حمالتی می شود که به تلفات ملکی منجر نشده ،اما اثرات قابل سنجش حقوق بشری در پـی
داشته است .به گونه مثال ،یوناما چندین رویداد از حمله موشکی بر مکاتبی را ثبت نموده که در زمان انتخابات به عنوان مراکز انتخاباتی
ٓ
ٓ
ٓ
استفاده می شد .به علت تخریب یا اسیب مکاتب در نتیجه این گونه حمالت که مانع رفتن شاگردان به مکاتب شده ،اموزش اسیب دیده است.

٣١

• از تاریخ  ۲۲سپتمبر الی  ۸اکـتوبر ،عناصر ضد دولتی در چندین روستای ولسوالی اجرستان والیت غزنی بر
پوسته های تالشی پولیس ملی و پولیس محلی حمله نمودند که باعث کشته و زخمی شدن  ۱۵فرد ملکی
) ۱۱کشته به شمول  ۱زن و  ۱پسر شانزده ساله و  ۴زخمی به شمول یک زن و دو کودک( گردید .عناصر
ضد دولتی چهار مرد ملکی را نیز اختطاف و پس از مدتی رها نمودند.
• به تاریخ  ۱۱نوامبر ،یک مرمی هاوان از سوی عناصر ضد دولتی بر یک سرک عمومی در مرکز شهر جالل
ٓ
اباد والیت ننگرهار اصابت نمود که باعث کشته و زخمی شدن  ۱۰فرد ملکی )دو کشته و هشت زخمی( که
ٔ
اکـثرا کارگران روزمزد بودند ،شد.
ٓ
درگیری های زمینی میان عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت که در ان نسبت دادن تلفات به یکی از طرف ها
ممکن نبود

مراسم عروسی زمانی به مجلس عزا مبدل شد که مرمی هاوان نیروهای امنیتی افغان به خانه ما اصابت
کرد .ما نمی دانیم چرا ما را هدف قرار دادند یا چرا به خاطر گناه نکرده باید این چنین عذاب ببینیم .حاال
شکایت خود را به پیش کی ببریم؟ میدانم که جز خداوند کسی صدای ما را نمی شنود و نمی فهمد در
٧٩
منطقه ما چی می گذرد.
 -گـفته های برادر یک داماد که مراسم عروسی برادرش به تاریخ  ۳۱دسمبر  ۲۰۱۴در ولسوالی سنگینوالیت هلمند مورد اصابت هاوان نیروهای امنیتی افغان قرار گرفت.
نسبت دادن مسئولیت تلفات افراد ملکی به خﺼوص از اثر درگیری های سنگین و طوالنی میان عناصر ضد دولتی و
نیروهای طرفدار دولت بسیار دشوار می باشد .در چنین موارد ،وقتی نمی توان تلفات افراد ملکی را که در وسط
درگیری ها گیر مانده اند به یکی از طرف ها نسبت داد ،یوناما این تلفات را به هر دو طرف تحت یک کـتگوری "عناصر
ضد دولتی /نیروهای طرفدار دولت" نسبت می دهد.
در سال  ،۲۰۱۴در نتیجه جنگ های ـی که در داخل یا اطراف محالت ملکی رخ داد ،یوناما افزایش در شمار تلفات
افراد ملکی که در وسط درگیری گیر مانده اند ،را ثبت نمود .در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۱۰۵۱مورد تلفات افراد ملکی
) ۳۰۷کشته و  ۷۴۴زخمی(  ٨٠ناشی از درگیری های زمینی میان عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولت را به ثبت
رسانید که مسئولیت این تلفات را نمی توان به یکی از طرفین درگیر نسبت داد .رقم فوق  ۲۰درصد افزایش نسبت به
سال  ٨١۲۰۱۳را نشان می دهد.

 ٧٩مﺼاحبه یوناما به تاریخ  ١جنوری  ،٢٠١٥قندهار.
 ٨٠در زمان درگیری سنگین و طوالنی میان طرف های درگیر ،نسبت دادن مسئولیت همیشه ممکن نیست بخﺼوص نمی توان مرگ و جراحت
ٓ
افراد ملکی ناشی از تبادل اتش را به یکی از طرف ها نسبت داد .در این صورت یوناما تلفات ملکی را در یک کـتگوری جداگانه به نیروهای طرفدار
دولت و عناصر ضد دولتی نسبت داده است.
 ٨١در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٨٧٧فرد ملکی ) ١٥٩کشته و  ٧١٨زخمی( ناشی از درگیری های زمینی میان عناصر ضد دولتی و نیروهای
طرفدار دولت به ثبت رسانیده که نسبت دادن این تلفات به یکی از طرف ها ممکن نبوده است.

٣٢

نمونه های ـی از تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی میان عناصر ضد دولتی و نیروهای طرفدار دولت که
نسبت دادن این تلفات به یکی از طرفین ممکن نمی باشد:
•

•

•

•

به تاریخ  ۲۴اکـتوبر ،گروه بزرگی از جنگجویان طالب به صورت همزمان بر چند پوسته تالشی پولیس محلی
در ولسوالی باال بلوک والیت فراه حمله نمودند .نیروهای امنیتی افغان به این حمله پاسخ دادند .در نتیجه
ٓ
تبادل اتش میان طرفین  ۸فرد ملکی کشته و زخمی )سه کشته به شمول دو پسر و یک مرد و  ۵زخمی به
شمول یک زن( شدند .هر چند طالبان مسئولیت حمله بر پولیس محلی را به عهده گرفتند ،اما یوناما
مسئولیت تلفات را به هر دو طرف درگیر در جنگ نسبت داد.
ٓ
به تاریخ  ۱۵نوامبر ،گروهی از جنگجویان طالب بر عساکر اردوی ملی و نیروهای ایساف که در حال عملیات
ٓ
تالشی در ولسوالی نادعلی والیت هلمند بودند ،حمله نمودند .در نتیجه تبادل اتش میان طرفین ۸ ،فرد
ملکی کشته و زخمی ) ۴کشته و  ۴تن دیگر به شمول سه دختر و یک پسر زخمی( شدند.
به تاریخ  ۳۰نومبر ،عناصر ضد دولتی بر یک پوسته تالشی پولیس ملی در ولسوالی شاه جوی والیت زابل
حمله نمودند که در نتیجه تبادل شلیک هاوان  ۸فرد ملکی کشته و زخمی ) ۵تن به شمول سه پسر کشته و
سه تن دیگر زخمی( شدند.
به تاریخ  ۲۰دسمبر ،طالبان چندین فیر هاوان را به سمت پایگاه نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی دانگام
والیت کنر شلیک نمودند .نیروهای امنیتی افغان نیز با شلیک هاوان به این حمله پاسخ دادند .در اثر این
ٓ
تبادل اتش ،یک فیر هاوان بر یک منزل مسکونی اصابت کرد که باعث کشته و زخمی شدن  ۷فرد ملکی
)سه کشته به شمول  ۲کودک و یک زن و  ۴زن مجروح( شد.

نیروهای امنیتی ملی افغان :تلفات ملکی ناشی از درگیری های زمینی
در سال  ،۲۰۱۴شمار تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی که به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شد به
 ۹۲۱مورد ) ۳۳۶کشته و  ۵۸۵زخمی (٨٢می رسد که این رقم  ۱۴۱درصد افزایش را نشان می دهد.
تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی که به نیروهای طرفدار دولت – اکـث ًرا نیروهای امنیتی ملی افغان –
نسبت داده شده  ۲۶ ،درصد کل تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی و  ۹درصد کل تلفات افراد ملکی ناشی
از هر نوع تاکـتیک های جنگی را تشکیل می دهد .مایه نگرانی این است که میزان تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری
های زمینی که در سال  ۲۰۱۴به نیروهای اردوی ملی نسبت داده شده ،چهار برابر افزایش یافته چنانچه رقم تلفات
افراد ملکی به  ۳۹۸تن ) ۱۲۹کشته و  ۲۶۹زخمی (٨٣می رسد.
در ذیل بخش از درگیری های زمینی ذکر شده که به نیروهای مشخص طرفدار دولت نسبت داده شده است:
ً
مشخﺼا به
•  ۸۵مورد که باعث کشته و زخمی شدن  ۳۹۸فرد ملکی ) ۱۲۹کشته و  ۲۶۹زخمی( گردید،
نیروهای اردوی ملی افغان نسبت داده شد.
 ٨٢در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٣٨٢فرد ملکی ) ١٠٢کشته و  ٨٠زخمی( را ثبت نمود که به درگیری های زمینی از سوی نیروهای طرفدار دولت
نسبت داد شد.
 ٨٣در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٩٩فرد ملکی ) ٢٤کشته و  ٧٥زخمی( را که در اثر درگیری های زمینی اردوی ملی افغان بوده ،ثبت نمود.

٣٣

•
•
•
•
•

ً
مشخﺼا به نیروهای
 ۱۹مورد که باعث کشته و زخمی شدن  ۴۹فرد ملکی ) ۱۳کشته و  ۳۶زخمی( گردید،
پولیس ملی افغان نسبت داده شد.
ً
 ۱۸رویداد که باعث کشته و زخمی شدن  ۳۷فرد ملکی ) ۲۶کشته و  ۱۱زخمی( گردید ،مشخﺼا به نیروهای
پولیس محلی افغان نسبت داده شد.
 ۱۳۵مورد عملیات مشترک نیروهای مختلف امنیتی ملی افغان که باعث کشته و زخمی شدن  ۳۸۳فرد ملکی
) ۱۳۰کشته و  ۲۵۳زخمی( گردید.
 ۳۰رویداد توسط ملیشه های طرفدار دولت که باعث کشته و زخمی شدن  ۶۷فرد ملکی ) ۳۲کشته و ۳۵
زخمی( گردید.
 ۶مورد درگیری های زمینی که باعث کشته و زخمی شدن  ۸فرد ملکی )شش کشته و  ۲زخمی( گردید،
ً
مشخﺼا به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داده شد.

متباقی رویدادها و تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های مشترک نیروهای امنیتی افغان به شمول عملیات های
مشترک با نیروهای نظامی بین المللی و گروه های مسلﺢ طرفدار دولت به وقوع پیوسته است.
چند نمونه از تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های زمینی توسط نیروهای امنیتی ملی افغان:
•

•

•

•

ٓ
به تاریخ  ۱۸اگست ،نیروهای اردوی ملی افغان چند فیر هاوان را به منظور هدف قرار دادن عناصر ضد
دولتی در شهر کندز والیت کندز شلیک نمودند .هاوان ها به یک ساحه ملکی اصابت نمود و در نتیجه باعث
کشته و زخمی شدن  ۲۷فرد ملکی ) ۱۴کشته به شمول چهار زن و چهار پسر و سه دختر و  ۱۴زخمی به
شمول چهار زن ،پنج دختر و دو پسر( گردید.
به تاریخ  ۷سپتمبر ،نیروهای اردوی ملی افغان یک مرمی هاوان را در پاسخ به حملهء طالبان در ولسوالی
باال بلوک والیت فراه شلیک نمودند .مرمی هاوان به یک منطقه مسکونی اصابت کرد و در نتیجه باعث کشته
و زخمی شدن  ۶فرد ملکی ) ۲کشته به شمول یک پسر  ۱۴ساله و یک زن و  ۴زخمی به شمول سه مرد و
یک زن( شد.
به تاریخ  ۱۵اکـتوبر ،طالبان بر یک پوسته امنیتی نیروهای اردوی ملی افغان در ولسوالی خاکریز والیت
کندهار حمله نمودند .نیروهای اردوی ملی افغان در پاسخ به این حمله یک مرمی هاوان شلیک نمودند که
به یک منزل مسکونی اصابت کرد و باعث کشته و زخمی شدن  ۹فرد ملکی ) ۵کشته به شمول  ۲مرد و ۲
دختر به سنین  ۶و  ۷ساله و یک پسر  ۱۳ساله و  ۴زخمی به شمول  ۲زن و  ۲دختر خوردسال( شد.
به تاریخ  ۱نومبر ،طالبان بر یک گزمه نیروهای اردوی ملی افغان در ولسوالی علیشینگ والیت لغمان حمله
نمودند .نیروهای اردوی ملی افغان با سالح های سنگین به شمول یک فیر راکت به این حمله پاسخ دادند
ٓ
که راکت ان به یک خانه مسکونی اصابت کرد و باعث کشته و زخمی شدن ۷فرد ملکی ) ۱کشته و  ۶زخمی
به شمول  ۱زن و  ۵کودک زیر سن  ۱۲سال( شد.

٣٤

به تاریخ  ۳۱دسمبر  ،۲۰۱۴شلیک هاوان از سوی نیروهای اردوی ملی افغان در ولسوالی سنگین والیت
هلمند باعث کشته و زخمی شدن  ۸۲فرد ملکی  ۲۹ -زن و کودک کشته و  ۵۳زخمی – شد.
بعد از ظهر مورخ  ۳۱دسمبر ،سه مرمی هاوان از یک پوسته امنیتی نیروهای اردوی ملی افغان در
ٓ
ولسوالی سنگین والیت هلمند شلیک و به یک منزل مسکونی که مراسم عروسی در ان جریان داشت،
اصابت نمود که در نتیجه باعث کشته و زخمی شدن  ۸۲فرد ملکی ) ۲۹کشته و  ۵۳زخمی( شد .تمام ۲۹
کشته و  ۴۶تن از زخمیها زنان و کودکان ملکی بودند .هیچ گزارش یا جزئیات مبنی بر کشته یا زخمی شدن
عناصر ضد دولتی در این حمله به دست یوناما نرسید.
هر سه فیر هاوان زمانی به این منزل اصابت کرد که مراسم شب خینه جریان داشت و تنها زنان با اطفال
شیرخوار و کودکان خود برای دیدن عروس جمع شده بودند .طبق برنامه ،مردها در یک مراسم جداگانه
برای نان شب باید جمع می شدند.
بنا به گـفته برادر داماد که از حادثه جان سالم بدر برده بود ،هاوان ها حوالی ساعت  ۳و درست مدتی
ٔ
ٓ
پس از امدن عروس به خانه داماد اصابت نمود .برادر داماد به یوناما گـفت که قبال در مورد عروسی به
ٓ
نیروهای اردوی ملی افغان خبر داده بودند و نمی دانند چرا خانه انها مورد هدف قرار گرفت در حالیکه
ٓ
هیچ جنگی در ان زمان در محل جریان نداشت.
نیروهای اردوی ملی افغان شلیک هاوان را که به این منزل اصابت نموده بود ،تائید کردند اما گـفتند که
حین اجرای مراسم در این منطقه درگیری جریان داشت .هرچند یوناما تالش کرد تا در مورد هرگونه
درگیری در جریان مراسم معلومات به دست بیاورد ولی هیچ معلوماتی بدست نیامد ،اما مالحظه کرد که
یک روز قبل ) ۳۰دسمبر( ٨٤طالبان مسئولیت حمله بر یک پوسته امنیتی پولیس در ساحه دیگر ولسوالی
سنگین به عهده گرفته بودند .منابع محلی گـفته اند که همان پوسته تالشی نیروهای اردوی ملی افغان )و
هم چنان پایگاه نیروهای اردوی ملی افغان که در محلی بنام پیچ فتﺢ محمد در ولسوالی سنگین موقعیت
دارد( در گذشته زمانی که مورد حملهء طالبان قرار می گرفت ،به طور نامتناسب و بدون تفکیک به
حمالت پاسخ می دادند.
بعد از این رویداد ،مسئولین نیروهای اردوی ملی افغان بالفاصله دو تن از اعضای پوسته را که هاوان را
شلیک کرده بودند دستگیر و در زمان تهیه این گزارش تحقیقات در زمینه جریان داشت.
یوناما از مسئولین دولت افغانستان می خواهد تا در مورد این رویداد و به خﺼوص انگیزه این حمله
تحقیقات جامع و شفاف را روی دست گرفته و مسئولین را مورد پیگرد قرار داده و اقدامات پیشگیرانه را
روی دست گیرند.

 ٨٤قاری یوسف احمدی" ،حمله بر پوسته امنیتی در ولسوالی سنگین ۱۱ ،پولیس کشته" ۳۰ ،دسامبر ،والیت هلمند .این موضوع در ویب
ٓ
سایت ذیل قابل دسترس بود .به تاریخ  ۲۰جنوری  ۲۰۱۵به ان مراجعه شده بود:
http://shahamat-english.com/index.php/news/51801-check-post-overrun-in-sangin,-11-police-killed
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عملیات های مشترک نیروهای امنیتی ملی افغان و نیروهای نظامی بین المللی
ٓ
به رغم خروج نیروهای بین المللی ایساف از سراسر کشور و در مجموع کاهش میزان تلفات افراد ملکی توسط نیروهای
بین المللی ،یوناما  ۹درصد افزایش را در میزان تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های مشترک نیروهای افغان و
نیروهای بین المللی در سال  ۲۰۱۴ثبت نمود.
نیروهای امنیتی افغان با حمایت نیروهای ویژه بین المللی ،عملیات های متعددی را در بعضی مناطق به راه انداختند.
با کاهش نیروهای بین المللی ،یوناما افزایش در تعداد عملیات های ویژه به رهبری نیروهای امنیتی ملی افغان با
حمایت نیروهای ویژه بین المللی و در نتیجه افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از این عملیات ها را مالحظه نمود .در
سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۱۸۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۰۲کشته و  ۸۳زخمی(  ٨٥ناشی از عملیات های مشترک یا عملیات
ها تحت رهبری افغان ها با حضور مشترک نیروهای بین المللی را ثبت نمود که این رقم  ۹درصد افزایش نسبت به
سال ٨٦ ۲۰۱۳را نشان می دهد.
یوناما در مورد افزایش میزان تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های مشترک نیروهای بین المللی و نیروهای امنیتی
افغان و رد هر نوع تلفات افراد ملکی ناشی از چنین عملیات ها را مایه نگرانی می داند .به گونه مثال ،یوناما از طریق
منابع متعدد تلفات افراد ملکی را در اثر عملیات مشترک نیروهای ویژه بین المللی و نیروهای امنیتی افغان در والیات
لوگر و پکـتیکا تثبیت نمود .یوناما بارها نگرانی خود را مورد این عملیات ها با نیروهای امنیتی ملی افغان و نیروهای
ٓ
ویژه ایساف در میان گذاشت ،اما هر دو نهاد هر نوع تلفات افراد ملکی در این عملیات ها را انکار کردند.٨٧
ٓ
• به تاریخ  ۳اگست ،نیروهای نظامی بین المللی و نیروهای امنیتی ملی افغان با استفاده از نیروهای هوایــی و
زمینی عملیات پاکسازی را در مناطق ملکی ولسوالی چرخ والیت لوگر به راه انداختند .این عملیات باعث
کشته و زخمی شدن  ۲۸فرد ملکی ) ۱۵کشته و  ۱۳زخمی( شد.
ٓ
• به تاریخ  ۶اگست ،نیروهای اردوی ملی افغان و نیروهای بین المللی با استفاده از نیروهای هوایــی و زمینی
ً
مشترکا یک عملیات تالشی را در ولسوالی جاجی والیت پکـتیا به راه انداختند .این عملیات منجر به کشته و
زخمی شدن  ۲۵فرد ملکی ) ۱۰کشته به شمول  ۲پسر ۱ ،زن و  ۷مرد و  ۱۵زخمی به شمول  ۵زن۱ ،
دختر ۲ ،پسر و  ۷مرد( شد.
ٓ
• به تاریخ  ۹اگست ،نیروهای اردوی ملی افغان و نیروهای بین المللی عملیات پاکسازی را در ولسوالی بره کی
برک والیت لوگر به راه انداختند .شلیک هاوان در جریان این عملیات باعث کشته و زخمی شدن  ۱۷فرد
ملکی ) ۷کشته به شمول  ۱زن ۲ ،مرد ۴ ،کودک  ۱ -کودک  ۹ماهه ۱ ،دختر و  ۲پسر و  ۱۰زخمی به
شمول  ۱مرد ۱ ،زن و  ۸کودک شامل  ۳پسر و  ۵دختر( شدند .افراد ملکی نیز تهدید و خشونت توسط
نیروهای بین المللی و افغان را گزارش دادند.
ٓ
 ٨٥از جمله تلفات  ١٨٥فرد ملکی ١٠ ،تن ان بشمول  ٦کشته و  ٤زخمی فقط به نیروهای بین المللی نسبت داده شده است.
 ٨٦در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ١٧٠فرد ملکی ) ٥٩کشته و  ١١١زخمی( ناشی از درگیری های زمینی را که بﺼورت مشترک توسط نیروهای
امنیتی افغان و نیروهای بین المللی؛ یعنی به رهبری نیروهای افغان و با حمایت نیروهای بین المللی انجام شده است ،ثبت نمود.
ٓ
 ٨٧مالقات یوناما با ایساف به تاریخ  ١٥نومبر ،دسمبر  ٢٠١٤و به تاریخ  ٨و  ٢٧جنوری  ٢٠١٥در کابل و مالقات یوناما با نیروهای ویژه امریکا
به تاریخ  ٢٣دسمبر.
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• به تاریخ  ۱۸سپتمبر ،اردوی ملی با حمایت هوایــی نیروهای بین المللی عملیات شبانه را در ولسوالی نیکه
والیت پکـتیکا به راه انداختند .این عملیات باعث کشته و زخمی شدن  ۷فرد ملکی ) ۵کشته به شمول  ۳مرد
و  ۲پسر ،و  ۲زخمی( شد.
یوناما یک بار دیگر به نیروهای بین المللی توصیه می کند تا پس از هر نوع عملیات های نظامی ،به شمول عملیات
های مشترک یا عملیات ها با حضور نیروهای نظامی بین المللی /نیروهای امنیتی /ارگان های استخباراتی خارجی،
بررسی جامع و تحقیقات شفاف را در مواردی که تلفات افراد ملکی به وقوع پیوسته یا چنین تلفات گزارش شده ،روی
دست گیرند .نیروهای بین المللی بعد از این گونه رویدادها باید اقدامات مناسب جهت حﺼول اطمینان از
حسابدهی ،عملکرد بهتر عملیاتی و جبران غرامت به قربانیان به گونه مناسب را روی دست گیرند.
پرتاب هاوان و موشک در ساحات مزدحم ملکی
در طول سال  ،۲۰۱۴یوناما شاهد افزایش متداوم در میزان تلفات افراد ملکی ناشی از شلیک غیر مستقیم سالح به
ٔ
خﺼوص هاوان از سوی تمامی طرف های درگیر در جنگ بود .سالح های ناریه غیر مسقتیم خﺼوصا هاوان ،موشک
و نارنجک از جمله سالح ناریه قوی به شمار می روند که بدون ًداشتن دید مستقیم به هدف ،به سمت محل هدف
ٓ
شلیک می شوند .هاوان را نمی توان طوری هدایت کرد تا مستقیما به هدف اصابت کند و نیز خسارات وسیع در قبال
دارد؛ هرگاه در ساحات مزدحم ملکی شلیک شود ،میزان خطر تلفات افراد ملکی بسیار باال می باشد.
در سال  ،۲۰۱۴هاوان و موشک باعث  ۵۰درصد تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی شد که  ۱۷۸۸مورد
تلفات افراد ملکی ) ۴۴۷کشته و  ۱۳۴۱زخمی( را احتوا می کند و  ۷۳درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می
دهد.٨٨
یوناما  ۵۳درصد تلفات افراد ملکی ) ۹۴۵مورد تلفات افراد ملکی به شمول  ۲۲۳کشته و  ۷۲۲زخمی( ناشی از شلیک
هاوان و موشک را به عناصر ضد دولتی نسبت ۳۷ ،درصد باقیمانده ) ۶۶۳مورد تلفات افراد ملکی به شمول ۱۸۶
کشته و  ۴۷۷زخمی( را به نیروهای طرفدار دولت ٨٩و  ۵درصد دیگر ) ۸۲مورد تلفات افراد ملکی به شمول  ۱۱کشته و
ٓ
 ۷۱زخمی( را به شلیک موشک از ان سوی مرز نسبت داد و اما  ۵درصد باقیمانده ) ۹۸مورد تلفات افراد ملکی به
شمول  ۲۷کشته و  ۷۱زخمی( را نمی توان به هیچ یک از طرف های درگیر نسبت داد.
هرچند یوناما بیشتر تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی را به عناصر ضد دولتی نسبت داد ،اما شمار تلفات
افراد ملکی در اثر شلیک غیر مستقیم هاوان و موشک از سوی نیروهای امنیتی ملی افغان به گونه چشمگیری افزایش

 ٨٨در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ١٠٣٣فرد ملکی ) ٢١٢کشته و  ٨٢١زخمی( در اثر استفاده هاوان ،موشک و راکت انداز توسط تمام طرف
های درگیر در جنگ در زمان عملیات های زمینی را ثبت نمود.
ٓ
 ٨٩از جمله  ١٨٦رویداد نسبت داده شده به نیروهای طرفدار دولت که در ان هاوان ،راکت انداز و موشک باعث تلفات ملکی گردیده ،یوناما
ٓ
ٓ
 ١٧٧رویداد ان را به نیروهای امنیتی افغان )بخﺼوص به عملیات های انها با حضور گروه های مسلﺢ طرفدار دولت و نیروهای بین المللی( و ٧
مورد دیگر را به گروه های مسلﺢ طرفدار دولت و دو رویداد دیگر را به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داده است.
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یافته است .یوناما  ۶۶۳مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۸۶کشته و  ۴۷۷زخمی( ناشی از پرتاب موشک و نارنجک توسط
نیروهای طرفدار دولت ٩٠را ثبت نمود که این رقم  ۱۵۸درصد افزایش را نسبت به سال  ٩١۲۰۱۳نشان می دهد.
همانگونه که یوناما در گزارش شش ماهه در مورد تلفات ملکی سال  ۲۰۱۴اظهار داشت ،استفاده از موشک و
نارنجک در جریان درگیری های زمینی عالوه بر کشتن و مجروح ساختن افراد ملکی ،مناطق وسیعی را با مواد منفجر
ٓ
ناشده الوده می سازد .یوناما تکرا ًرا نگرانی خود را مبنی بر این ابراز می دارد که نیروهای امنیتی ملی افغان هیچ پالیسی
ٓ
یا طرزالعمل عملیاتی ندارند تا ان ها را ملزم بسازد که مواد منفجر ناشده را در ساحاتی که درگیری زمینی اتفاق افتاده
شناسائی ،عالمت گذاری و پاکسازی نمایند.٩٢
حقوق بشردوستانه بین المللی صراحت دارد که تمام طرف های درگیر در جنگ )که در قضیه افغانستان شامل
طالبان و نیروهای امنیتی افغان می شود( مکلف اند هرگونه اقدامات ممکن را برای محافظت افراد ملکی و تاسیسات
ملکی در برابر اثرات جنگ روی دست گیرند .چنین اقدامات احتیاطی در برگیرنده هوشدار به افراد ملکی ،انتخاب
شیوه های مناسب جنگی و اجتناب از ایجاد انتخاب اهداف نظامی در حوالی ساحات ملکی می باشد.٩٣
ً
مشخﺼا یک بار دیگر از تمامی طرف های درگیر در جنگ می خواهد تا از شلیک هاوان و نارنجک به ساحات
یوناما
مزدحم ملکی خود داری کنند و مقررات و طرز العمل استفاده از شلیک سالح های ناریه غیر مستقیم خود را باز بینی
کنند .به اساس مکلفیت های طرف های درگیر در جنگ به موجب حقوق بشردوستانه بین المللی ،طرفین مکلف اند
قبل از شلیک سالح های غیر مستقیم مانند هاوان ،موشک و نارنجک تاثیرات این گونه سالح ها در جنگ ،ماموریت
نظامی که استفاده از چنین سالح ها را الزامی می سازد و تناسب میان این دو فاکـتور را به منظور کاهش تلفات افراد
ملکی مورد ارزیابی قرار دهند.٩٤

ٓ
 ٩٠از جمله  ٦٦٣مورد تلفات ملکی در اثر شلیک هاوان که به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده ،یوناما  ٩٦درصد ان را به نیروهای امنیتی
افغان )بشمول عملیات های مشترک با گروهای مسلﺢ طرفدار دولت یا نیروهای بین المللی( ،چهار درصد به گروه های مسلﺢ طرفدار دولت و سه
مورد تلفات دیگر را )کمتر از یک درصد( به نیروهای بین المللی نسبت داده است.
 ٩١در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٢٥٧فرد ملکی ) ٥٦کشته و  ٢٠١زخمی( را مستقیم به شلیک هاوان و راکت انداز توسط نیروهای طرفدار
دولت نسبت داد.
 ٩٢مالقات یوناما با گروه کاری مواد انفجاری تعبیه شده مربوط به بقایای مواد منفجره از دوران جنگ ،اگست تا نومبر  ،٢٠١٤کابل.
 ٩٣احکام شماره  ٢٣ ،٢٢و  ٢٤پیشگیری ها در برابر اثرات حمالت .حقوق عرفی بین المللی ،کمیته بین المللی صلیب سرخ ،جلد  ،١قواعد .اد
جین ماری هینکایرتز و لویس دوسوالد بک )  CU P/ICRC,کمبریج } ،(۲۰۰۵تحقیقات کمیته بین المللی صلیب سرخ{
 ٩٤به بخش های  ٦٫٢و  ٦٫٢٫١کاربرد اصول رهنمودی ،سالح ها ،راهنمای حقوق درگیری مسلحانه مراجعه کنید .وزارت دفاع امریکا ،انتشارات
دانشگاه اکسفورد.٢٠٠٤ ،

٣٨

 .IIIعناصر ضد دولت ٩٥و محافظت افراد ملکی
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۷۵۴۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۲۶۴۳کشته و  ۴۹۰۲زخمی( ناشی از عملیات و حمالت عناصر
ضد دولتی را ثبت نمود .این رقم  ۱۸درصد افزایش نسبت به سال  ٩٦۲۰۱۳را نشان می دهد؛ تلفات افراد ملکی که به
عناصر ضد دولتی نسبت داده می شود  ۷۲درصد کل تلفات افراد ملکی در سال  ۲۰۱۴را تشکیل می دهد.
از سال  ۲۰۰۹بدینسو ،تلفات افراد ملکی توسط عناصر ضد دولتی همواره در حال افزایش بوده است .از سال ۲۰۰۹
بدینسو ،عناصر ضد دولتی در سال  ۲۰۱۴باعث بیشترین تعداد تلفات افراد ملکی شده اند .اکـثر تلفات افراد ملکی از
اثر حمالت بدون تفکیک مواد انفجاری تعبیه شده و حمالت انتحاری در ساحات مزدحم ملکی و ً
عمدا هدف قرار دادن
افراد ملکی در سراسر افغانستان می باشد.

 ٩٥عناصر ضد دولتی دربر گیرنده تمامی افراد و گروه های مسلﺢ درگیر در جنگ با یا توسط مخالفین مسلﺢ در برابر دولت افغانستان یا نیروهای
بین المللی می باشد .برای جزئیات به واژه نامه ها مراجعه کنید.
 ٩٦در سال  ،٢٠١٣یوناما تلفات  ٦٣٧٣فرد ملکی ) ٢٣١٠کشته و  ٤٠٦٣زخمی( را به عناصر ضد دولتی نسبت داده است.

٣٩

مواد انفجاری تعبیه شده

در جریان مراسم نماز جمعه ،من باالی منبر نشسته بودم و می خواستم خطبه را قرائت کنم .زمانی که یکی
از نماز گذاران ٓاذان دوم را داد ،بمب که در زیر منبر جاسازی شده بود ،منفجر شد .من بیهوش شدم و
نفهمیدم که پس از ٓان چه اتفاق افتاد .زمانی که به هوش ٓامدم ،در شفاخانه بودم .من نمی دانم که چرا ٓانها
من و مسجد را مورد هدف قرار دادند ولی به این معتقد هستم که چنین اعمال ً
کامال در مخالفت با اسالم قرار
دارد .هیچ مسلمانی چنین اعمال را انجام نمی دهد .این ٓاخرین مرحله قﺼاوت و بی رحمی است.٩٧
امام مسجد که به تاریخ  ۲۸نوامبر  ۲۰۱۴در اثر انفجار مواد انفجاری تعبیه شده در داخل یک مسجد در
ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار مجروح شد؛ در این حمله  ۳۴تن افراد ملکی مجروح شدند.
ٓ
در سال  ،۲۰۱۴استفاده بدون تفکیک و غیر قانونی از مواد انفجاری تعبیه شده به پیمانه وسیع به افراد ملکی اسیب
رسانده است .تلفات افراد ملکی از اثر مواد انفجاری تعبیه شده برای ششمین سال متوالی افزایش یافته چنانچه یوناما
 ۲۹۷۸مورد تلفات افراد ملکی ) ۹۲۵مورد مرگ و  ۲۰۵۳مورد مجروحیت( را ثبت نمود که این رقم در مقایسه با سال
 ۲۰۱۳سه فیﺼد افزایش را نشان می دهد .٩٨این افزایش تلفات افراد ملکی ثبت شده ناشی از انفجار مواد انفجاری
تعبیه شده نوع فشاری و مواد انفجاری تعبیه شده در واسطه نقلیه )حمالت غیر انتحاری( و مواد انفجاری تعبیه شده
مغناطیسی بوده در حالی که تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور و مواد انفجاری
تعبیه شده نوع نامشخص کاهش یافته است.

ٓ
 ٩٧مﺼاحبه دفتر یوناما ،شهر جالل اباد ،والیت ننگرهار ۳۰ ،نوامبر .۲۰۱۴
 ٩٨در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۲۸۹۲مورد تلفات افراد ملکی ) ۹۶۴مورد مرگ و  ۱۹۲۸مورد مجروحیت( ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده را ثبت کرد.

٤٠

پس از درگیری های زمینی ،مواد انفجاری تعبیه شده بیشتر از هر تاکـتیک دیگر باعث قتل و مجروحیت افراد ملکی
شده چنانچه مواد انفجاری تعبیه شده باعث  ۲۸فیﺼد تلفات افراد ملکی در سال  ۲۰۱۴گردیده است .بیشترین
تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده برخواسته از حمالتی بود که در مناطق پر نفوس ملکی علیه
نیروهای امنیتی افغان صورت گرفتند.
از سال  ۲۰۰۹بدینسو ۴۶۶۴ ،مورد انفجار مواد انفجاری تعبیه شده در افغانستان باعث  ۱۵۴۸۴مورد تلفات افراد
ملکی ) ۵۴۴۲مورد مرگ و  ۱۰۰۴۲مورد مجروحیت( گردیده است.
ٓ
ٓ
در سال  ،۲۰۱۴والیت هلمند ،با تفاوت چشمگیر نسبت به سایر والیت ،والیتی بود که در ان بیشترین اسیب مواد
ٓ
انفجاری تعبیه شده به افراد ملکی وارد گردید که پس از ان والیت های کندهار ،ننگرهار و فاریاب در رتبه های بعدی
قرار دارند.
مواد انفجاری تعبیه شده به منظور هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی
یوناما کاهش اندکی را در استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده توسط عناصر ضد دولتی برای هدف قرار دادن عمدی
افراد ملکی مشاهده نموده است .حمالت مواد انفجاری تعبیه شده علیه بزرگان قوم ،مقامات ولسوالی ،مقامات عدلی
و قضائی ،کارمندان بخش صحی و تعلیمی و افراد عادی اندک کاهش یافته است.٩٩
یوناما افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده را علیه یک قشر افراد ملکی و تاسیسات ملکی
)شخﺼیت های دینی و عبادتگاه ها( ثبت نموده است .در سال  ،۲۰۱۴یوناما سه واقعه انفجار مواد انفجاری تعبیه
شده در مساجد را ثبت نمود که باعث تلفات افراد ملکی  ۳۷تن گردید در حالی که در سال  ۲۰۱۳دو رویداد ثبت
شده بود که هیچ تلفات ملکی را در قبال نداشت )به بخش تهدیدات و حمالت علیه شخﺼیت های دینی و عبادتگاه ها
در این گزارش مراجعه شود(.
یوناما کاهش در حمالت مواد انفجاری تعبیه شده توسط عناصر ضد دولتی علیه افراد ملکی را می پذیرد ولی خاطر
نشان می سازد که چنین حمالت در سال  ۲۰۱۴ادامه داشت .به طور مثال:
• به تاریخ  ۱۰جون ،مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور در زیر واسطه نقلیه شخﺼی یکی از بزرگان
قوم که به سمت شهر ترینکوت والیت ارزگان در حال سفر بود ،منفجر شد .در این حمله دو پسر  ۱۵و ۱۸
ساله و نواسه  ۱۰ساله این بزرگ قوم کشته و نواسه بزرگـتر و راننده اش مجروح شدند.
• به تاریخ  ۲۴دسامبر ،مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور یک عراده واسطه نقلیه دولتی مربوط
ریاست صنایع را مورد هدف قرار داد که باعث مجروحیت یک کارمند این اداره و شش مرد ملکی دیگر
ٓ
گردید .هیچ یک از طرفین درگیر مسئولیت ان را به عهده نگرفتند.

ٓ
 ٩٩یوناما تلفات افراد ملکی ناشی از قتل های هدفمند را که در ان مواد انفجاری تعبیه شده استفاده شده است ،را به عنوان قتل های هدفمند می
شمارد و ٓان ها را شامل ارقام تلفات افراد ملکی برخواسته از مواد انفجاری تعبیه شده نساخته است .به جرم جنگی قتل :قتل های هدفمند افراد
ملکی در بخش بعدی مراجعه شود.

٤١

هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی به واسطه مواد انفجاری تعبیه شده می تواند جرایم جنگی محسوب گردد .حقوق
ٓ
بشردوستانه بین المللی که عناصر ضد دولتی مکلف به رعایت ان می باشند ،حمالت بدون تفکیک و نامتوازن و
حمالتی که ً
عمدا افراد ملکی را هدف قرار می دهد ،را ممنوع کرده است.١٠٠
مواد انفجاری تعبیه شده به منظور هدف قرار دادن اهداف نظامی در مناطق پر جمعیت ملکی
یوناما از استفاده متداوم مواد انفجاری تعبیه شده توسط عناصر ضد دولتی به منظور هدف قرار دادن اهداف نظامی در
ً
)معموال ساحات مزدحم ملکی به شمول بازارها ،مراکز شهرها ،مساجد و حوالی شفاخانه ها و مکاتب(
مناطق ملکی
بدون در نظر داشت تاثیرات بدون تفکیک و نامتوازن مواد انفجاری تعبیه شده در میان افراد ملکی ،ابراز نگرانی می
کند .به طور مثال ،یوناما  ۱۶۸مورد تلفات افراد ملکی ) ۴۲مورد مرگ و  ۱۲۶مجروحیت( ناشی از حمالت مواد
انفجاری تعبیه شده را که ظاه ًرا اردوی ملی افغان را هدف قرار داده بود ،ثبت نمود که این رقم  ۳۸فیﺼد بیشتر از
سال  ۲۰۱۳می باشد.١٠١
مثال های ـی از انفجار مواد انفجاری تعبیه شده توسط عناصر ضد دولتی در ساحات پر جمعیت ملکی:
ٓ
• به تاریخ  ۲۹نوامبر ،مواد انفجاری تعبیه شده در زیر یک پل در ولسوالی محمد اغه والیت لوگر منفجر شد
که هیچ تلفات ملکی در قبال نداشت .زمانی که متعلمین ساحه می خواستند خسارات انفجار اول را تماشا
کنند ،انفجار دومی به وقوع پیوست که منجر به تلفات  ۸فرد ملکی )دو متعلم کشته و شش تن دیگر
مجروح( شد.
• به تاریخ  ۲۴نوامبر ،مواد انفجاری تعبیه شده در واسطه نقلیه برای هدف قرار دادن واسطه اردوی ملی
افغان در نزدیکی یک شفاخانه محلی در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز منفجر شد که باعث کشته و زخمی
شدن  ۲۷فرد ملکی )هشت مورد مرگ به شمول دو زن و دو پسر و  ۱۹مجروحیت به شمول چهار دختر و
سه پسر( گردید .هیچ یک از اطراف درگیر مسئولیت این واقعه را به عهده نگرفتند.
• به تاریخ  ۳نوامبر ،عناصر ضد دولتی مواد انفجاری را در نزدیک یک رستورانت در بازار عمومی شهر گردیز
والیت پکـتیا جاسازی نمودند .انفجار این مواد تعبیه شده باعث کشته و زخمی شدن  ۲۶فرد ملکی )چهار
مورد مرگ به شمول یک پسر و  ۲۱مورد مجروحیت به شمول چهار پسر( گردید .هیچ یک از اطراف درگیر
مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند.
استفاده از سالح های انفجاری در ساحات مزدحم مایه نگرانی می باشد ،چنانچه استفاده بدون تفکیک این سالح ها
در کوتاه مدت و دراز مدت به گونه چشمگیر روی افراد ملکی تاثیر گذار می باشد .با توجه به این نگرانی ها ،سرمنشی
ملل متحد از اطراف درگیر خواست تا از استفاده سالح های انفجاری که روی ساحات مزدحم و پرجمعیت تاثیر گذار
است ،خودداری نمایند.١٠٢
ٓ
 ١٠٠به ماده ) (۳مشترک کنوانسیون های ژنو مورخ  ۱۲اگست ۱۹۴۹؛ ماده ) (۱۳پروتوکول الحاقی  IIکنوانسیون های ژنو ،و مواد مربوط به
محافظت قربانیان منازعات مسلحانه داخلی مراجعه شود .هم چنان به فقره )ج() (iماده  ۸اساسنامه روم مراجعه شود.
 ١٠١در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۱۲۲مورد تلفات افراد ملکی ) ۴۹مورد مرگ و  ۷۳واقعه مجروحیت( ناشی از حمالت مواد انفجاری تعبیه شده علیه
اردوی ملی افغان را ثبت نمود.
 ١٠٢به گزارش شماره  S/2012/376سرمنشی ملل متحد در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه مراجعه شود.

٤٢

مواد انفجاری تعبیه شده به اساس منطقه
یوناما همانند سال های گذشته به ثبت بیشترین موارد مرگ و مجروحیت افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده
در مناطق جنوب ،جنوب شرق و شرق کشور پرداخت در حالی که بیشترین رقم این تلفات در والیات هلمند،
کندهار ،ننگرهار ،فاریاب ،خوست و غزنی ثبت شده است.

طوری که در جدول شرح داده شده است ،تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده در سال  ۲۰۱۴در
مناطقی که تعداد تلفات افراد ملکی در ٓان در سال ً ۲۰۱۳
نسبتا کمتر بود ،مانند حوزه مرکزی ،شمال شرقی و شمالی،
افزایش بیشتر یافته است .تعداد تلفات افراد ملکی در حوزه های جنوبی ،شرقی و جنوب شرقی تغییری نداشته چنانچه
اکـثر تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده در این مناطق ً
قبال ثبت شده است.
انواع مواد انفجاری تعبیه شده که باعث تلفات افراد ملکی گردید
در جریان تثبیت واقعات مواد انفجاری تعبیه شده که منجر به تلفات افرادی ملکی گردید ،یوناما نظریات نهاد های
امنیتی افغان و بین المللی به شمول کارشناسان امور خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده و مواد منفجره را در سطﺢ
ولسوالی ،والیت و کشور جویا شد تا نوعیت مواد انفجاری تعبیه شده در حمالت مشخص واضﺢ گردد .یوناما مواد
انفجاری تعبیه شده را به اساس نحوه فعال شدن مواد انفجاری تعبیه شده ١٠٣به شمول مواد انفجاری تعبیه شده که
 ١٠٣مواد انفجاری تعبیه شده توسط سیستم مشخص فعال می گردد که این سیستم می تواند از طریق فشار ،تلیفون مبایل ،رادیو ،پس از ختم
ٓ
وقت تعیین شده ،یا سیمی که به مواد منفجره وصل شده است ،فعال گردد .به اظهارات مدیر بخش اگاهی دهی مواد انفجاری تعبیه شده مرکز
ٓ
ٓ
هماهنگی نظامی-ملکی تحت عنوان اشنائی با مواد انفجاری تعبیه شده ابتدائی مراجعه شود که در سپتامبر  ۲۰۱۱در ویب سایت ذیل برای
ٓ
دسترسی گذاشته شده و در تاریخ  ۸جون  ۲۰۱۴به ان مراجعه شده است:،
https://www.cimicweb.org/CounterIED/20110912_C-IED_Topical_Report_Introduction_to_IEDs%20%20draft%20final%5B1%5D.pdf

٤٣

با تماس قربانی فعال می گردد ،مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور ،مواد انفجاری تعبیه شده در بدن شخص
انتحاری و مواد انفجاری تعبیه شده نوع مغناطیسی دسته بندی کرده است.١٠٤
تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور

من در خانه بودم که بعد از ظهر صدای انفجاری به گوشم رسید .بعد از چند دقیقه ،یکی از اقارب من
برایم زنگ زد .وی بسیار پریشان بود و به سختی صدای وی شنیده می شدٓ .
باالخره فهمیدم که دو برادر
کوچکم که در کنار دریا مﺼروف بازی بودند ،از اثر ٓان انفجار مجروح شده اند .من به عجله به محل
حادثه رفتم و دیدم که افراد غرق در خون به زمین افتاده بودند .من دو برادرم را دیدم همراه با دو طفل
دیگر مجروح در زمین افتاده بودند .پولیس مرا کمک کرد تا برادرانم و دو طفل دیگر را توسط یک واسطه
نقلیه به شفاخانه میرویس انتقال دهیم .این حادثه من و خانواده ام را بسیار جگرخون و پریشان
١٠٥
ساخت.
برادر دو طفل ) ۱۱و  ۱۲ساله( که از اثر مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور مجروح شدند که به
تاریخ  ۱۹اکـتوبر  ۲۰۱۴موتر ریاست امنیت ملی را در شهر کندهار والیت کندهار هدف قرار داد.
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۱۱۱۹مورد تلفات افراد ملکی ) ۲۳۴واقعه مرگ و  ۸۸۵رویداد مجروحیت( ناشی از مواد انفجاری
تعبیه شده کنترول از راه دور را ثبت نمود که کاهش اندک ) ۳درصدی( را نسبت به سال  ۲۰۱۳نشان می دهد.١٠٦
علی الرغم کاهش اندک ،مواد انفجاری باعث  ۳۸درصد تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده و ۱۱
درصد تلفات افراد ملکی در کل شده است .هر چند مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور طوری طرح ریز می
ٓ
گردد که از نظر تخنیکی به استفاده کننده ان فرصت می دهد تا مواد را هنگامی منفجر سازد که هدف مورد نظر در
ٓ
موقعیت مورد نظر قرار گیرد و در نتیجه هدف را مشخص تر مورد هدف قرار دهد ،استفاده از ان در ساحات پر
ٓ
ً
معموال باعث تلفات تعداد زیاد
جمعیت ملکی و اشتباهات در انفجار ان )انفجار قبل از وقت یا بعد از وقت معینه(
افراد ملکی می گردد.
ٓ
یوناما هم چنان اجرای حمالت نامتوازن را توسط عناصر ضد دولتی به شمول طالبان ثبت کرده که در ان از مواد
انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور استفاده شده و میزان خسارات به افراد ملکی قابل مالحظه بوده و در این
ٓ
حمالت دستاوردهای مستقیم و محسوس نظامی باید به گونه درست توسط افرادی که مواد انفجاری تعبیه شده را
استفاده می کنند ،ارزیابی و پیش بینی می گردید.
مثال هائی از تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور:
• به تاریخ  ۲۰دسامبر ،مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور که توسط طالبان در سرک عمومی در
ولسوالی ناری والیت کنر جاسازی شده بود ،با یک واسطه نقلیه شخﺼی برخورد کرد که باعث کشته و زخمی
 ١٠٤برای تعریف و توضیﺢ انواع مواد انفجاری تعبیه شده به بخش اصطالحات مراجعه شود.
 ١٠٥مﺼاحبه یوناما ۳۰ ،اکـتوبر  ،۲۰۱۴کندهار.
 ١٠٦در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۱۱۴۹مورد تلفات افراد ملکی ) ۲۵۷مورد مرگ و  ۸۹۲واقعه مجروحیت( ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده کنترول
از راه دور را ثبت کرده بود.

٤٤

شدن  ۱۰فرد ملکی )کشته شدن هفت تن به شمول چهار مرد ،یک دختر شش ساله و دو پسر  ۶و  ۷ساله و
زخمی شدن  ۳تن دیگر( شد.
• به تاریخ  ۱۸نوامبر ،عناصر ضد دولتی مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور را در زیر یک واسطه
نقلیه ملکی در ولسوالی جاجی میدان والیت خوست منفجر ساختند که منجر به کشته و زخمی شدن  ۱۴فرد
ملکی )کشته شدن یک زن و مجروحیت  ۱۳تن دیگر به شمول چهار زن و دختر( شد.
• به تاریخ  ۳نوامبر ،عناصر ضد دولتی در شهر گردیز والیت پکـتیا مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور
ً
متعاقبا منفجر شد .این واقعه منجر به کشته و زخمی شدن  ۲۶فرد
را در یک ترموز چای جاسازی نمودند که
ملکی )کشته شدن  ۴تن به شمول یک طفل و مجروحیت  ۲۲تن به شمول  ۵طفل( گردید.
• به تاریخ  ۱۹سپتامبر ،مواد انفجاری تعبیه کنترول از راه دور به منظور هدف قرار دادن یک عضو شورا
ٓ
والیتی صلﺢ در یک بازار عمومی در ولسوالی برکه والیت بغالن منفجر شد که از اثر ان  ۱۶فرد ملکی کشته و
زخمی ) ۶کشته به شمول سه پسر و  ۱۳مجروح به شمول  ۶پسر( شدند.
ٓ
تمام طرفین درگیر باید اصول حقوق بشردوستانه بین المللی در مورد تفکیک و توازن را رعایت نمایند .از انجائی که
مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور زمینه هدف قرار دادن دقیق و مشخص اهداف نظامی را فراهم می سازد،
ٓ
عاملین ان به موجب حقوق بشردوستانه بین المللی مکلف هستند تا از ’خسارات ضمنی‘ در جریان عملیات ها
ٓ
ٓ
جلوگیری نموده یا ان را به حداقل برسانند و نیز از حمالتی که افراد ملکی و اهداف ملکی را به گونه نامتوازن اسیب می
رسانند ،خودداری کنند.

٤٥

افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری

من در حال برداشتن محﺼوالت زراعتی درصد متری محلی بودم که از ٓانجا صدای مهیب انفجار به گوشم
رسیدً .
بعدا من اطفال خود را دیدم که غرق در خون روی زمین افتاده بودند .همسایگان ،اقارب و خودم
به سوی محل حادثه دویدیم و اطفال را به شفاخانه انتقال دادیم .انفجار فقط چند متر دورتر از خانه ما
اتفاق افتاده بود .اطفال من گوسفندان را به دریا برده بودند و هنگام برگشت پای شان روی ماین
]اصطالح عام که برای مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری[ قرار گرفت .ماین انفجار کرد و هر سه طفل –
دو دختر  ۶و  ۸ساله و یک پسر جوان – مرا مجروح ساخت .پسر جوانم در همان روز در شفاخانه
شبرغان فوت کرد.١٠٧
ٓ
 -پدر دو دختر و یک پسر که از اثر انفجار مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری در ولسوالی اقچه والیتٓ
جوزجان به تاریخ  ۱۹اگست  ۲۰۱۴مجروح و کشته شدند.
استفاده روز افزون ،بدون تفکیک و غیر قانونی مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری توسط عناصر ضد دولتی در سال
 ۲۰۱۴برای یوناما مایه نگرانی می باشد .یوناما در سال  ۲۰۱۳کاهش در استفاده این نوع مواد انفجاری تعبیه شده را
ثبت کرده بود .در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۷۷۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۴۱۷مورد مرگ و  ۳۵۸مورد مجروحیت( ناشی از
مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری را ثبت کرد که این رقم  ۳۹درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می
دهد .١٠٨مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری  ۲۶درصد تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده و  ۷درصد
تلفات افراد ملکی را در کل تشکیل می دهد.
ٓ
یوناما به تثبیت مواردی ادامه داد که طی ان عناصر ضد دولتی مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری ١٠٩را به گونه غیر
قانونی در محالتی جاسازی و استفاده می نمودند که به نظر نمی رسد که هدف نظامی مشخص را دنبال کند و نیز مواد
ٓ
انفجاری تعبیه شده را به گونه و در محالتی منفجر ساختند که بر خالف حقوق بشردوستانه بین المللی تاثیرات ان
محدود نبود .١١٠یوناما موارد متعدد انفجار مواد انفجاری تعبیه شده را در مارکیت ها ،جاده های عمومی و سایر
ساحات عامه که محل عبور و مرور افراد ملکی می باشدس ،ثبت کرده است.١١١
ٓ
 ١٠٧مﺼاحبه یوناما ۲۱ ،اگست .۲۰۱۴
 ١٠٨در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۵۵۸مورد تلفات افراد ملکی ) ۲۴۶مورد مرگ و  ۳۱۲واقعه مجروحیت( ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده که با
تماس قربانی فعال می گردد ،اکـث ًرا مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری را ثبت کرده بود.
 ١٠٩مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری ً
اساسا بمب های اند که با تماس قربانی فعال می گردد ،می باشد و زمانی منفجر می شود که شخص یا
ٓ
واسطه نقلیه باالی ان قرار گیرد .روی این ملحوظ ،مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری سالح بدون تفکیک و غیر قانونی می باشد.
ٓ
 ١١٠افغانستان کنوانسیون  ۱۹۹۷منع استفاده ،ذخیره ،تولید و انتقال ماین ضد پرسونل و تخریب ان ماین ها )"کنوانسیون اوتاوا" یا معاهده
منع ماین( را تﺼویب کرده است .این معاهده استفاده ماین ضد پرسونل ساخت فابریکه های ماین سازی و استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده
که با تماس قربانی فعال می گردد مانند مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری ،را منع قرار می دهد .تعریف "ماین" در کنوانسیون مذکور شامل
مواد انفجاری تعبیه شده ای می گردد که به منظور جاسازی در زیر یا حوالی زمین یا سایر سطوح زمین تعبیه شده و توسط حضور ،نزدیک شدن
یا تماس شخص یا واسطه نقلیه منفجر می گردد.
ً
مشخﺼا مواد انفجاری که با فشار فعال می شود ،را در معابر ترانزیتی مختلف از راهرو های
 ١١١عناصر ضد دولتی مواد انفجاری تعبیه شده
کوچک گرفته تا شاهراه های بزرگ جاسازی کردند که باعث مرگ و مجروحیت افراد ملکی شد که پای پیاده ،سوار بر بایسکل ،در بس مسافر
بری ،تکسی یا وسایط نقلیه شخﺼی بودند.

٤٦

ٓ
ً
معموال زمانی منفجر می شوند که شخص یا واسطه نقلیه باالی ان
مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری در افغانستان
ٓ
ٓ
١١٢
قرار گیرد و اکـثر انها حدود  ۲۵-۲۰کیلوگرام مواد منفجره )که همه این مواد خود ساخته اند ( در ان جاسازی می
ٓ
شود؛ مواد منفجره جاسازی در ان بیش از دو برابر مواد منفجره تعبیه شده در ماین ضد تانک معمولی است ولی
ٓ
حساسیت انفجار ان به اندازه ماین ضد پرسونل می باشد .این بدان معنی است که مواد انفجاری تعبیه شده نوع
فشاری به عنوان ماین ضد پرسونل بسیار قوی عمل می کند )که این امر با توجه به اینکه افغانستان عضو کنوانسیون
منع ماین های ضد پرسونل می باشد ،ممنوع می باشد( و توانائی رساندن صدمه بزرگ و مرگبار بر انسان ها و وسایط
نقلیه را دارد.
افراد ملکی یا وسایط نقلیه معمولی )غیر زرهی( که باالی این نوع مواد انفجاری تعبیه شده قرار می گیرند ،هیچ نوع
وسیله دفاعی در برابر این نوع مواد انفجاری نداشته و در نتیجه از شانس بسیار اندک زنده ماندن برخوردار می باشند.
در سال  ،۲۰۱۴تعداد قابل مالحظه مواد انفجاری در افغانستان به چشم خورده که حاوی  ۴-۲کیلوگرام مواد
منفجره بوده و مشخ ً
ﺼا برای کشتن یا مجروح ساختن یک فرد تعبیه شده بودند.١١٣
مثال های ـی از تلفات افراد ملکی برخواسته از حمالت مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری
•
•

•

•

•

به تاریخ  ۲۱دسامبر ،یک طفل در ولسوالی شیرین تگاب والیت فاریاب زمانی روی مواد انفجاری تعبیه
شده نوع فشاری قرار گرفت که با سایر دوستانش مﺼروف بازی بود .این انفجار باعث کشتن  ۵طفل شد.
به تاریخ  ۲۵اکـتوبر ،یک واسطه نقلیه پولیس محلی افغان که در حال انتقال منسوبین پولیس محلی و افراد
ملکی بود در ولسوالی میوند والیت کندهار روی مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری قرار گرفت .مواد
انفجاری منفجر و باعث کشته و زخمی شدن هفت فرد ملکی )سه تن کشته و چهار تن مجروح( شد .این
رویداد یک تن پولیس محلی افغان را از بین برد و یک تن دیگرشان را مجروح ساخت.
به تاریخ  ۱۵سپتامبر ،مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری توسط طالبان و به منظور هدف قرار دادن
ٓ
پولیس محلی افغان زمانی منفجر شد که یک فرد ملکی در ولسوالی شورتیپه والیت بلخ روی ان قرار گرفت.
طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند و ادعا نمودند که شخص مذکور یک تن از منسوبین پولیس
محلی افغان بوده است.
به تاریخ  ۲۰جوالی ،یک واسطه نقلیه شخﺼی باالی مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری که توسط طالبان
در ولسوالی قیﺼار والیت فاریاب جاسازی شده بود ،قرار گرفت .انفجار مذکور باعث کشته و زخمی شدن
هشت فرد ملکی )چهار کشته به شمول دو طفل و چهار زخمی به شمول دو دختر( شد که همه اعضای
خانواده یک قوماندان پولیس محلی افغان بودند.
ٓ
به تاریخ  ۱۰اگست ،یک عراده موترسایکل سه چرخه باالی مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری که در
جاده عمومی در ولسوالی گیالن والیت غزنی جاسازی شده بود ،قرار گرفت .انفجار باعث کشته شدن سه
فرد ملکی که سوار بر موتر سایکل سه چرخه بودند ،شد.

 ١١٢موادانفجاری خود ساخته عبارت از مواد منفجره است که از مواد کیمیاوی معمولی خانه و مواد قابل دسترس تولید می شود.
ٓ
 ١١٣مﺼاحبه های یوناما با تیم مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده و خنثی سازی مواد منفجره پایگاه مرکزی ایساف ،کابل ،دسامبر .۲۰۱۴

٤٧

افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی

می خواستم همراه با بعضی از همکارانم بعد از ظهر توسط موترم برای اشتراک در مراسم جنازه بروم .به
مجردی که ما به دروازه عمومی ]ساختمان دولتی [١١٤جائی که موتر خود را پارک کرده بودم ،رسیدیم،
یکی از محافظین امنیتی به ما گـفت که از موتر دور باشیم چرا که وی یک شی مشکوک را در ٓانجا
شناسائی کرده است .پولیس محلی افغان به ساحه ٓامد و مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی را پیدا کرد.
من نمی دانم که چرا مرا هدف قرار داده بودند و من نمی دانم که چه کار باید بکنم .من هیچ کاری به جز
از تداوی مردم در این شفاخانه انجام نداده ام ولی اکنون من می ترسم.١١٥
یک تن از کارمندان دولت که به تاریخ  ۱۸اکـتوبر  ۲۰۱۴توسط مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی در
شهر گردیز والیت پکـتیا مورد هدف قرار گرفت.
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۲۴۱مورد تلفات افراد ملکی ) ۲۰مورد مرگ و  ۲۲۱مورد مجروحیت( ناشی از مواد انفجاری
تعبیه شده مغناطیسی را ثبت کرد که این رقم  ۱۳۶درصد بیشتر از سال  ۲۰۱۳می باشد .١١٦در اکـثر این رویدادها
عناصر ضد دولتی مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی را در وسایط نقلیه نیروهای امنیتی افغان جاسازی کردند که
ٓ
اکـث ًرا برای افراد ملکی پیامدهای مرگبار در قبال داشت.
مثال های ـی از تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی
•

•

•

•

به تاریخ  ۱اکـتوبر ،مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی در نزدیکی یک بانک در شهر کندز والیت کندز به
منظور هدف قرار دادن پولیس ملی افغان منفجر شد که باعث کشته و زخمی شدن  ۱۶فرد ملکی )یک کشته
و  ۱۵زخمی به شمول یک زن و دو طفل( شد .طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند و ادعا کردند
که  ۵پولیس ملی افغان را کشته اند.
به تاریخ  ۱۶اکـتوبر ،مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی که در عراده واسطه نقلیه شخﺼی جاسازی شده
بود ،در مقابل یک محکمه در ولسوالی پلخمری والیت بغالن منفجر شد که باعث کشته شدن دو وکیل
مدافع شد .طالبان مسئولیت این انفجار را به عهده گرفتند.
به تاریخ  ۱۸اکـتوبر ،مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی به منظور هدف قرار دادن یک عضو شورای والیتی
صلﺢ در حوالی یک مسجد در شهر کندز والیت کندز منفجر شد که باعث مجروح شدن شش مرد ملکی به
شمول یک عضو شورای والیتی صلﺢ گردید .هیچ یک از اطراف درگیر مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفتند.
به تاریخ  ۱۸نوامبر ،مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی در ولسوالی بغالن جدید والیت بغالن در یک
استدیوم بزکشی منفجر شد که باعث مجروحیت  ۲۴فرد ملکی )به شمول سه پسر( شد .به نظر می رسید که
هدف عمده این حمله منسوبین پولیس امن و نظم عامه افغانستان بود که مﺼروف تماشای مسابقه بزکشی
بودند .هیچ یک از اطراف منازعه مسئولیت این رویداد را به عهد نگرفتند.

 ١١٤محل مشخص حادثه بنا بر مالحظات امنیتی حذف شده است.
 ١١٥مﺼاحبه یوناما ،شهر گردیز ،والیت پکـتیا ۲۶ ،اکـتوبر .۲۰۱۴
 ١١٦در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۱۰۲مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۲مورد مرگ و  ۹۰واقعه مجروحیت( ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده مغناطیسی را
ثبت کرد.
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١١٧

حمالت انتحاری و مرکب

وقت نان چاشت بود و من به شوهرم زنگ زدم تا بپرسم که برای صرف نان چاشت خانه می ٓاید .ما در
حال صحبت در تلیفون بودیم که ناگهان صدای مهیب انفجار را شنیدم و مکالمه ما قطع شد .من به
خاطر شوهرم بسیار به تشویش بودم و به همین دلیل به سرعت به سوی سرک دویدم تا ببینم که چه
اتفاق افتاده است .من تعداد زیاد از افراد مرده و زخمی را دیدم که به روی زمین افتاده بودند .مردم بسیار
ترسیده بودند و از ساحه در حال فرار بودند .مردم برایم گـفتند که یک فرد انتحاری مواد انفجاری جاسازی
شده در موتر کروال را به منظور هدف قرار دادن وسایط باربری نیروهای بین المللی منفجر ساخت .من در
جستجوی شوهرم بودم ولی او را نیافتم .من به چندین شفاخانه مراجعه کردم تا سراغش را بگیرم .در یکی
از شفاخانه ها تعداد زیادی از اجساد و افراد مجروح را دیدم که برای دریافت کمک فریاد می زدند.
ٓ
باالخره ،من شوهرم را در حالت کوما پیدا کردم .من از شفاخانهء که خدمات صحی رایگان را برای شوهرم
فراهم ساخت ،بسیار تشکری می کنم .با ٓان هم ،داکـتران برایم گـفتند که باید شوهرم را برای معالجه و
تداوی بهتر باید به پاکستان یا هندوستان منتقل کنم .من نمی توانم این کار را انجام دهم زیرا ما بسیار
فقیر هستیم و شوهرم که یگانه نان ٓاور خانه است ،در حالت کوما به سر می برد .من کی هستم که به
طالبان و نیروهای دولت بگویم که جنگ نکنید؟ ولی من این را با صدای بلند فریاد می زنم کهً :
لطفا وقتی
جنگ می کنید ،افراد غریب و معمولی مثل ما را به قتل نرسانید و مجروح نسازید .چرا در جاهایــی نمی
جنگید که در ٓانجا افراد ملکی زندگی نمی کنند؟ من از احکام ق ٓران ٓاگاه هستم و در ق ٓران ٓامده که کشتن
افراد غریب و بی گناه در جریان جنگ در مغایرت با احکام اسالمی قرار دارد.١١٨
ٓ
 -خانم یک مرد ملکی که به تاریخ  ۱۰اگست  ۲۰۱۴در اثر انفجار مواد انفجاری تعبیه شده در واسطه نقلیهعلیه کاروان نیروهای نظامی مجروح شد .در این رویداد چهار فرد ملکی کشته و  ۳۴تن دیگر مجروح شدند.
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۱۰۷مورد جداگانه حمالت انتحاری و پیچیده را ثبت نمود که منجر به کشته و زخمی شدن
 ۱۵۸۲فرد ملکی ) ۳۷۱کشته و  ۱۲۱۱مجروح( شد؛ این رقم  ۲۸درصد بیشتر از سال  ۲۰۱۳می باشد .١١٩حمالت
انتحاری و پیچیده سومین عامل تلفات افراد ملکی در سال  ۲۰۱۴پس از درگیری های زمینی و مواد انفجاری تعبیه
ٓ
شده به حساب می اید.
طالبان ً
علنا مسئولیت  ۵۶حمله انتحاری و پیچیده را به عهده گرفتند که این حمالت باعث کشته و زخمی شدن ۸۱۷
فرد ملکی ) ۱۷۲کشته و  ۶۴۵زخمی( گردید .به طور مثال ،به تاریخ  ۸جوالی یک حمله کننده انتحاری سوار بر
ٓ
بایسکل مواد انفجاری همراهش را به منظور هدف قرار دادن کاروان گزمه مشترک نیروهای ایساف و پولیس ملی افغان
در ولسوالی بگرام والیت پروان منفجر ساخت .عساکر مذکور مﺼروف توزیع قرطاسیه برای اطفال مکـتب بودند که
انفجار صورت گرفت .این حمله باعث کشته و زخمی شدن  ۲۰فرد ملکی ) ۱۲کشته به شمول  ۱۰طفل و  ۸مجروح به
ٓ
 ١١٧تعریف یوناما از "حمالت پیچیده" عبارت حمله عمدی و هماهنگ است که شامل ابزار انتحاری )مانند مواد انفجاری تعبیه شده در بدن
انتحاری ،مواد انفجاری تعبیه شده در وسایط نقلیه( ،بیش از یک حمله کننده و بیش از یک نوع می گردد .تمام سه عنﺼر باید برای تحقق
تعریف حمله پیچیده موجود باشند.
 ١١٨مﺼاحبه یوناما ،شهر کابل ۲۸ ،اکـتوبر .۲۰۱۴
 ١١٩در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۱۲۳۶مورد تلفات ملکی ) ۲۵۵تن کشته و  ۹۸۱تن مجروح( ناشی از حمالت پیچیده و انتحاری را ثبت کرد.
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ٓ
شمول  ۶طفل ،یک مرد و یک زن( شد .دوازده تن از نیروهای ایساف و سه تن از منسوبین پولیس ملی کشته و زخمی
ٓ
شدند .طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند و ادعا کردند که  ۱۵عسکر نیروهای ایساف را از بین برده اند.
ٓ
یوناما تعداد زیاد حمالت انتحاری را ثبت نمود که در ان اشتباه صورت گرفته و مواد منفجره به درستی فعالیت نکرده
و قبل از وقت منفجر گردید .در چنین موارد ،هیچ یک از اطراف درگیری مسئولیت رویداد را به عهده نگرفتند .به طور
مثال ،به تاریخ  ۱۵جوالی ،یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری تعبیه شده در واسطه نقلیه همراهش را قبل از
وقت در بازار ولسوالی ارگون والیت پکـتیکا منفجر ساخت .انفجار مذکور باعث کشته و زخمی شدن  ۱۳۸فرد ملکی
) ۴۳کشته به شمول  ۶پسر و  ۹۵مجروح به شمول  ۲پسر( شد .از اثر شدت انفجار  ۲۵دوکان و  ۱۸واسطه نقلیه به
کلی تخریب شدند .به تاریخ  ۹جوالی ،طالبان در ولسوالی ارگون مسئولیت یک حمله انتحاری علیه نیروهای پولیس
محلی را به عهده گرفتند که باعث کشته شدن سه فرد ملکی و مجروحیت هشت تن دیگر گردید.
هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی و استفاده بدون تفکیک از تاکـتیک حمالت انتحاری ،نقض جدی حقوق
ٓ
بشردوستانه بین المللی می باشد که تمام اطراف درگیر در افغانستان مکلف به رعایت ان می باشند.
مثال های ـی از حمالت انتحاری و پیچیده که منجر به تلفات افراد ملکی گردید:
•

•

•

•

به تاریخ  ۱دسامبر ،یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را در بازار ولسوالی برکه والیت بغالن
در جریان مراسم فاتحه منفجر ساخت .انفجار مذکور باعث کشته و زخمی شدن  ۳۱فرد ملکی ) ۹تن کشته و
 ۲۲تن مجروح به شمول چهار پسر( گردید.
به تاریخ  ۲۹سپتامبر ،یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری تعبیه شده در بدنش را در ساحه میدان هوائی
کابل به منظور هدف قرار دادن نیروهای امنیتی ملی افغان که در حال تامین امنیت در جریان مراسم
تحلیف رئیس جمهور بودند ،منفجر ساخت .از اثر این رویداد  ۲۰فرد ملکی کشته و زخمی ) ۵کشته به
شمول یک پسر و  ۱۵زخمی به شمول دو پسر( شدند .منسوبین نیروهای امنیتی ملی افغان نیز در این حمله
کشته و زخمی شدند .طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند.١٢٠
ٓ
به تاریخ  ۱۰اگست ،یک بمب گذار انتحاری مواد انفجاری تعبیه شده در واسطه نقلیه را به منظور هدف
قرار دادن کاروان نیروهای نظامی بین المللی در کابل را منفجر ساخت .در اثر این انفجار  ۳۹فرد ملکی
کشته و زخمی )چهار کشته به شمول دو زن ،یک پسر و یک مرد و  ۳۵مجروح به شمول  ۱۴طفل( شدند.
خانه های رهایشی نیز از اثر این حمله تخریب شدند .طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند و ادعا
ٓ
کردند که انها  ۸عسکر خارجی را به قتل رسانده و تعداد زیاد دیگرشان را مجروح ساخته اند.١٢١
به تاریخ  ۲۴جوالی ،یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری تعبیه شده در واسطه نقلیه را در یک ساحه
مزدحم ولسوالی خواجه غار والیت تخار به منظور هدف قرار دادن پولیس محلی افغان منفجر ساخت .انفجار
مذکور باعث کشته و زخمی شدن  ۳۴فرد ملکی ) ۱۱کشته به شمول یک دختر  ۱۱ساله ،و  ۲۳مجروح به
شمول یک زن و شش پسر( شد .هیچ یک از طرفین مسئولیت حمله را به عهده نگرفتند.

ٓ
 ١٢٠به ویب سایت ذیل مراجعه شود که در ان طالبان ادعا کردند که "شمار زیادی" از عساکر خارجی را کشته اند:
http://shahamat-english.com/index.php/news/49798-martyr-attack-flares-up-near-kabul-international-airport
 ١٢١به ویب سایت ذیل مراجعه شود:
http://shahamat-english.com/index.php/news/48074-7-killed-martyr-attack-hit-us-nato-convoy-2-armored-tanks-eliminated
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نوامبر  – ۲۰۱۴حمله انتحاری در جریان بازی والیبال که منجر به کشته و زخمی شدن  ۱۳۸فرد ملکی
) ۵۳کشته و  ۸۵مجروح( شد
به تاریخ  ۲۳نوامبر ،حدود  ۴۰۰تن به شمول تعداد زیادی از اطفال در ولسوالی یحیــی خیل والیت
پکـتیکا جمع شدند تا بازی نهائی تورنمنت والیبال ولسوالی مذکور را تماشا کنند .زمانی که حدود ۵:۰۰
بعد از ظهر تیم های والیبال یحیــی خیل و یوسف خیل در میدان والیبال با هم مقابل شدند و هواداران
هر دو تیم خوشحالی می کردند ،یک حمله کننده انتحاری خود را مانند یک هوادار تغییر قیافه داده و
مواد انفجاری تعبیه شده در بدن خود را در میان جمعیت منفجر ساخت .به نظر می رسد منسوبین
پولیس محلی افغان که در حال تماشای مسابقه بودند ،هدف حمله بودند.
یوناما  ۱۳۸مورد تلفات افراد ملکی ) ۵۳کشته به شمول  ۲۱طفل و  ۸۵مجروح به شمول  ۲۶طفل( را
ثبت نمود .ده عضو پولیس محلی به شمول دو قوماندان محلی نیز در این حمله کشته شدند.
حمله یحیــی خیل پس از حمله انتحاری مورخ  ۶دسامبر  ۲۰۱۱در دروازه ورودی زیارت ابوالفضل در
کابل که منجر به  ۵۶کشته و  ۱۹۵زخمی شد ،بیشترین تعداد تلفات افراد ملکی را در قبال داشت.

گزارش های صحی که توسط یوناما مشاهده شد ،موجودیت "مرمی های کوچک" در اکـثر اجساد قربانیان
را نشان می داد که به اساس مشاهدات یوناما ،این مرمی ها شبیه ساچمه های بودند که به منظور افزایش
تعداد تلفات در مواد انفجاری جاسازی شده بودند.
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شاهدان عینی و بازماندگان حادثه اظهار داشتند که چگونه این مناسبت خوب که اهالی دو ولسوالی را با
هم یکجا ساخته بود به یک تراژیدی وحشتناک مبدل شد .یکی از باشندگان قریه گـفت" :ما همه بسیار

خوشحال بودیم و هر کدام ما تیم مورد عالقه خود را تشویق می کردیم .من در حال تماشای مسابقه بودم
که ناگهان صدای وحشتناکی را از سمت عقب شنیدم و یک چیزی مانند طوفان قوی مرا به فاصله دور تر
پرتاب کرد .من روشنی بسیار قوی را دیدم و پس از ٓان به شدت به زمین افتادم".
یک پسر جوان که در میان تماشاچیان بود ،به یوناما گـفت" :خانه ما نزدیک میدان والیبان است .از این
جهت در روز مسابقه من به ٓانجا رفتم تا مسابقه والیبال را یکجا با برادر و پسر کاکایم تماشا کنم  ...من
زودتر رفتم و در صف اول جا گرفتم .صد ها تماشاچی پیر ،جوان و طفل در ٓانجا بودند و ما همه بسیار
خوشحال بودیم و هر دو تیم را تشویق می کردیم  ...من با دو همﺼنفی ام مسابقه را تماشا می کردم و ما
ً
واقعا از ٓان لذت می بردیم .زمانی که انفجار صورت گرفت ،من چند متر دورتر پرتاب شدم ... .تعداد زیاد
اجساد در اطرافم بودند و زمین ً
کامال پر از خون شده بود .من بسیار ترسیدم و شروع به گریه کردم".
ٓ
هیچ یک از طرفین درگیر مسئولیت حمله را به عهده نگرفتند .یوناما حادثه مذکور را تقبیﺢ نموده و ان را
"حمله بدون تفکیک" خواند که نشان دهنده عدم توجه کامل به زندگی افراد ملکی بوده و تاکید نمود که
استفاده بدون تفکیک از مواد انفجاری در ساحات مزدحم ملکی نقض جدی حقوق بشردوستانه بین
المللی بوده و جرم جنگی به شمار می رود .١٢٢شورای امنیت ملل متحد نیز این حمله را محکوم کرده و
خواهان به محاکمه کشاندن عاملین این رویداد شدند .١٢٣طالبان این حمله را محکوم کردند و اعالن
نمودند که در مورد رویداد تحقیق می کنند.١٢٤

 ١٢٢اعالمیه مطبوعاتی یوناما" ،یوناما حمله انتحاری فجیﺢ را که باعث کشته شدن حداقل  ۵۰فرد ملکی و مجروحیت  ۶۰تن دیگر شد ،به شدت
محکوم کرد" ،مورخ  ۲۴نوامبر  ۲۰۱۴که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشدhttp://unama.unmissions.org :
 ١٢٣شورای امنیت ملل متحد ،اعالمیه مطبوعاتی مورخ  ۲۴نوامبر  ۲۰۱۴شماره SC/11664-AFG/431
ٓ
ٓ
 ١٢٤به ویب سایت ذیل که برای اخرین بار به تاریخ  ۲۷جنوری  ۲۰۱۵به ان مراجعه شده بود ،مراجعه شود:
http://alemara1.org/index.php/paighamoona/59712
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جنایت جنگی قتل :قتل های هدفمند افراد ملکی
قتل های هدفمند  ۱۱فیﺼد تلفات افراد ملکی را در سال  ۲۰۱۴تشکیل داده است .یوناما  ۱۱۱۴مورد تلفات افراد
ملکی ) ۷۵۳کشته و  ۳۶۱مجروح( را در  ۶۶۸رویداد جداگانه قتل های هدفمند ١٢٥ثبت نموده که این رقم  ۵درصد
کاهش نسبت سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد.١٢٦
ٓ
از جمله  ۱۱۱۴مورد تلفات افراد ملکی ناشی از قتل های هدفمند ۹۶ ،درصد ان –  ۱۰۶۹مورد تلفات افراد ملکی
) ۷۱۶مورد مرگ و  ۳۵۳مورد مجروحیت( – به عناصر ضد دولتی نسبت داده شده است .این رویدادها شامل قتل
بزرگان محل ،مقامات ملکی دولتی ،مال ها و مقامات عدلی و قضائی ملکی می باشد.
از مجموع  ۱۰۶۹مورد تلفات افراد ملکی برخواسته از قتل های هدفمند که به عناصر ضد دولتی نسبت داده شده،
طالبان مسئولیت  ۱۰۳مورد قتل های هدفمند را به عهده گرفتند که منجر به کشته و زخمی شدن  ۲۰۳فرد ملکی
) ۱۳۶مورد مرگ و  ۶۷مورد مجروحیت( شده است و این رقم بیش از دو برابر تعداد واقعاتی است که طالبان در سال
ٓ
ٓ
 ۲۰۱۳مسئولیت ان را به عهده گرفته بودند .١٢٧رویدادهای قتل های هدفمند که طالبان مسئولیت ان را به عهده
گرفتند شامل مقامات ولسوالی ،مالها ،بزرگان محل ،کارگران روزمزد ،معلمین ،کارمندان انتخابات ،و مقامات عدلی
و قضائی می شود.
یوناما  ۴۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۳۷مورد مرگ و  ۸مورد مجروحیت( ناشی از  ۲۸مورد قتل های هدفمند را به
نیروهای امنیتی افغان و گروه های مسلﺢ طرفدار حکومت نسبت داده است.١٢٨
سر بریدن افراد ملکی به اتهام ’جاسوسی برای دولت‘
از مجموع  ۱۱۱۴مورد تلفات افراد ملکی ناشی از قتل های هدفمند و قتل های ـی که قربانی در توقیف مرتکب قتل
ٓ
بوده ،یوناما  ۱۲مورد را ثبت کرده که طی ان عناصر ضد دولتی  ۱۷فرد ملکی را سر بریده اند .١٢٩به استثنای یک
ٓ
مورد که دلیل ان مشخص نبود ،عناصر ضد دولتی  ۱۶فرد ملکی را به اتهام جاسوسی برای دولت یا مجازات برای
همکاری با نیروی امنیتی ملی افغان ،اختطاف و ً
بعدا سر بریده اند.
از مجموع  ۱۲مورد سر بریدن افراد ملکی ،اهالی محل و مقامات مسئولیت سربریدن  ۹فرد ملکی را به طالبان ،یک
مورد را به تحریک طالبان پاکستانی و دو مورد متباقی را به سایر عناصر ضد دولتی نسبت دادند.

 ١٢٥بعضی از قضايايﻛه در اين بخش گنجانيده شده بطور دقيق با تعريف قتلهاي قدفمند ﻜه در لغاتنامه تسجيل گرديده ،همخوانی ندارد.
بخاطريﻛه قرباني حادثه در وقت ﻜشته شدن به شﻛل فزيﻛي در نزد مرتﻛبين قرار داشته است.
 ١٢٦در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۴۷۴مورد تلفات افراد ملکی ) ۳۳۷مورد مرگ و  ۱۳۷مورد مجروحیت( ناشی از قتل های هدفمند را ثبت کرده بود.
 ١٢٧در سال  ،۲۰۱۳طالبان مسئولیت  ۵۲مورد قتل را به عهده گرفتند که منجر به  ۱۱۶مورد تلفات افراد ملکی ) ۹۳مورد مرگ و  ۲۳مورد
مجروحیت( گردید.
 ١٢٨به قتل های هدفمند توسط نیروهای نظامی بین المللی در جریان عملیات های هوائی )اکـث ًرا هواپیما های بدون سرنشین( در بخش  IIIگزارش
تحت عنوان نیروهای طرفدار دولت و محافظت افراد ملکی ،عملیات های هوائی پرداخته شده است.
ٓ
 ١٢٩در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۷مورد را ثبت نموده بود که طی ان  ۱۳فرد ملکی سربریده شده بودند.
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•

•

•
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به تاریخ  ۱۰دسامبر ،جسد سربریده یک فرد ملکی در منطقه شیخه ولسوالی ده باالی والیت ننگرهار یافت
شد .اهالی منطقه تائید کردند که جسد مربوط یک رانند ملکی است که طالبان وی را متهم به جاسوسی و
همکاری با دولت کرده بود.
به تاریخ  ۵دسامبر ،گروهی از عناصر ضد دولتی چهار مرد ملکی را در ولسوالی ده باالی والیت ننگرهار
اختطاف کردند .اهالی منطقه اجساد سربریده چهار قربانی را به تاریخ  ۸دسامبر یافتند و اظهار داشتند که
طالبان محلی این مردان را متهم به جاسوسی و همکاری با دولت کرده بود.
به تاریخ  ۲۵نوامبر ،اهالی منطقه جسد سربریده یک بزرگ قومی را در ولسوالی دانگام والیت کنر پیدا
کردند .اهالی و مقامات محل گزارش دادند که گروه تحریک طالبان پاکستانی واسطه نقلیه بزرگ قوم را
ٓ
متوقف و وی را سر بریدند .به تاریخ  ۲۷نوامبر ،طالبان اعالمیهء را نشر کردند و طی ان هر گونه دست
ٓ
داشتن در این رویداد را رد کردند و اظهار نمودند که تحقیقات جهت شناسائی عاملین این عمل را اغاز می
کنند.١٣٠
ٓ
به تاریخ  ۲۶اگست ،عناصر ضد دولتی یک مالی محل را در ولسوالی باال بلوک والیت فراه سر بریدند.
منابع محلی تائید نمودند که قربانی علی الرغم هوشدارهای طالبان به ادای نماز جنازه نیروهای امنیتی افغان
ادامه داده بود.
ٓ
به تاریخ  ۱جوالی ،باشندگان محل جسد سربریده یک پسر  ۱۵ساله را در ولسوالی محمد اغه والیت لوگر
پیدا کردند .هر چند هیچ یک از طرفین مسئولیت این قتل را به عهده نگرفت ،منابع طالبان را مسئول این
رویداد دانسته و اظهار داشتند که قربانی فرزند یک افسر قبلی اردوی ملی افغان بود.

 ١٣٠به ویب سایت ذیل مراجعه شودhttp://shahamat-english.com/index.php/news?start=1500 :

٥٤

حمالت علیه قضات ،څارنواالن و نهادهای عدلی و قضائی
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۴۰مورد را ثبت کرد که طی ٓان عناصر ضد دولتی ً
عمدا قضات ،څارنواالن و نهادهای عدلی و
قضائی را از طریق حمالت پیچیده ،قتل های هدفمند ،پرتاب نارنجک و اختطاف مورد هدف قرار دادند .این حمالت
منجر به کشته و زخمی شدن  ۹۰فرد ملکی ) ۳۷کشته و  ۵۳زخمی( ،اکـثر مقامات عدلی و قضائی ،و نیز تخریب
تعامیر محاکم شد.١٣١
به نظر می رسد که کاهش تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت علیه کارمندان عدلی و قضائی در سال  ۲۰۱۴در نتیجه
تعداد کمتر حمالت پیچیده و انتحاری باشد که توسط عناصر ضد دولتی علیه نهادهای عدلی و قضائی صورت گرفته است.
یوناما از کاهش در حمالت پیچیده علیه نهادهای عدلی و قضائی استقبال می کند ولی در مورد هدف قرار دادن و کشتار
عمدی قضات و څارنواالن به ویژه توسط طالبان اظهار نگرانی می نماید .طالبان در اعالمیه مورخ  ۸می  ۲۰۱۴مبنی بر
ٓاغاز حمالت بهاری تحت نام "خیبر" اعالن کردند که قﺼد دارند تا "تمام مقامات بلند پایه دولتی ،وزرای کابینه،

اعضای پارلمان ،مقامات امنیتی ،کارمندان طرفدار نیروهای اشغالگر در وزارت داخله و وزارت خارجه ،څارنواالن و
قضات را که مجاهدین را مورد پیگرد عدلی قرار می دهند ،مورد هدف قرار خواهند داد"١٣٢.
از مجموع  ۴۰مورد حمله علیه قضات ،څارنواالن و نهادهای عدلی و قضائی در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۲۶مورد جداگانه
را ثبت کرد که طالبان یا عناصر ضد دولتی ً
عمدا قضات و څارنواالن را مورد هدف قرار داده و به قتل رسانده )یا قﺼد
کشتن شان را داشته( که این حمالت منجر به  ۳۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۹کشته و  ۱۶زخمی( شد .طالبان از
طریق ویب سایت شان مسئولیت  ۱۲مورد را به عهده گرفتند .به طور مثال ،به تاریخ  ۲۷اکـتوبر ،طالبان باالی تعمیر
څارنوالی استیناف شهر کندز در والیت کندز حمله کردند .حمله کنندگان  ۱۸فرد ملکی را کشته و زخمی ) ۸کشته به
ٓ
شمول  ۶څارنوال ،یک محافظ امنیتی و یک مراجعه کننده و  ۱۰زخمی به شمول  ۷څارنوال ،یک خانم اشپز و دو
محافظ امنیتی( ساختند .طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند و ادعا کردند که  ۱۱څارنوال و  ۱۳تن از
نیروهای امنیتی را کشتند.
حمالت مستقیم علیه افراد یا تاسیسات ملکی که شامل مقامات عدلی و قضائی و تعمیر محاکم می شود ،نقض جدی
حقوق بشردوستانه بین المللی می باشد که ممکن جرایم جنگی محسوب گردد.١٣٣
نمونه های ـی از حمالت علیه قضات ،څارنواالن و نهادهای عدلی و قضائی:
ٓ
• به تاریخ  ۲۷اگست ،طالبان یک قاضی را که در بخش جرایم امنیت داخلی و خارجی محکمه استیناف
والیت فراه کار می کرد ،به ضرف گلوله به قتل رساندند .طالبان مسئولیت این قتل را به عهده گرفتند و
اظهار داشتند که وی را به دلیل صدور حکم مجازات شدید برای اعضای طالبان مورد هدف قرار دادند.
 ١٣١در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۴۱مورد جداگانه چنین حمالت را ثبت کرده بود که منجر به  ۲۳۳مورد تلفات ملکی ) ۵۹کشته و  ۱۷۴زخمی( شد.
ٓ
 ١٣٢اعالمیه رهبری شورای امارت اسالمی در مورد اغاز عملیات های بهاری تحت نام "خیبر" که در ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد:
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/44468-statement-of-leadership-council-of-islamic-emirateregarding-the-commencement-of-the-annual-spring-operation-named-„khaibar
 ١٣٣به فقره )هـ() (iو فقره )هـ() (xiiماده  ۸اساسنامه روم مراجعه شود .هم چنان به قاعده  ۷کمیته بین المللی صلیب سرخ ،حقوق بشردوستانه
بین المللی عرفی ،جلد  ،۱قواعد توسط ژان ماری هینکایرتس و لویس دوسولدبیک )مطبعه کمبریج (۲۰۰۵ ،مراجعه شود.
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• به تاریخ  ۲۱دسامبر ،طالبان مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از راه دور را در نزدیکی خانه یک څارنوال در
ٓ
ولسوالی علیشنگ والیت لغمان جاسازی کردند و ان را زمانی منفجر ساخت که څارنوال مذکور از خانه
بیرون می شد .از اثر این انفجار څارنوال نامبرده به قتل رسید .طالبان مسئولیت این رویداد را از طریق ویب
سایت شان به عهده گرفتند.
تهدیدات و حمالت علیه شخﺼیت های مذهبی و اماکن مقدس
حمالت عمدی به منظور هدف قرار دادن مالهای ملکی و اماکن مقدسه در سال  ۲۰۱۴افزایش یافت چنانچه یوناما
 ۶۱مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۹واقعه مرگ و  ۴۲مجروحیت( را ثبت نمود که  ۱۱۰درصد افزایش نسبت به سال
 ۲۰۱۳را نشان می دهد .یوناما  ۲۵مورد چنین حمالت را ثبت نمود که  ۲۰مورد این حمالت به شمول  ۱۷مورد قتل
های هدفمند مالها ،دو مورد انفجار مواد انفجاری تعبیه شده در مساجد و یک مورد اختطاف مال توسط عناصر ضد
دولتی صورت گرفته است.
از جمله  ۱۷مورد قتل های عمدی مالها ،عناصر ضد دولتی به شمول طالبان حمالت خود را از طرق مواد انفجاری
تعبیه شده ،اعدام به ضرب گلوله و سربریدن اجرا نمودند .طالبان مسئولیت دو رویداد را به عهده گرفتند ،هر چند
منابع محلی اکـثر قتل های مستقیم را به طالبان نسبت دادند.
ٓ
ٓ
در اگست  ،۲۰۱۴یوناما سه مورد جداگانه را ثبت نمود که مالهای طرفدار حکومت در همان روز ) ۲۷اگست( مورد
حمله قرار گرفته و کشته شدند .در یک حادثه ،عناصر ضد دولتی یک مال را در ولسوالی ارغنداب والیت کندهار در
ٓ
مقابل مسجد به ضرب گلوله از بین بردند .هم چنان به تاریخ  ۲۷اگست ،عناصر ضد دولتی یک مال را در ولسوالی
ترینکوت والیت ارزگان زمانی به قتل رساندند که موصوف در حال خارج شدن از یک مرکز پولیس محلی افغان بود که
ٓ
ٓ
در انجا منحیث مال امام ایفای وظیفه می کرد .در حادثه سوم به تاریخ  ۲۷اگست ،یک گروه بزرگ طالبان مسلﺢ یک
عالم و مالی  ۴۲ساله طرفدار حکومت را اختطاف و ً
بعدا در ولسوالی اچین والیت ننگرهار به ضرب گلوله به قتل
رساندند .قبل از کشتن عالم مذکور ،طالبان محل وی را هوشدار داده بودند که دست از تبلیغ علیه قتل های هدفمند
طالبان و سایر موارد تلفات افراد ملکی بکشد .هر چند طالبان مسئولیت این رویداد را در سطﺢ محل به عهده گرفتند،
ٓ
ٓانها ً
رسما و به صورت اشکار مسئولیت این حادثه را به عهده نگرفتند.
حقوق بشردوستانه بین المللی تمام طرفین درگیر ،به شمول عناصر ضد دولتی و طالبان ،را از حمله علیه افراد ملکی
و تاسیسات ملکی به شمول اماکن مقدس منع می کند و طرفین را مکلف می سازد تا به کارکنان مذهبی اجازه دهند که
وظایف شان را به پیش ببرند .ماده  ۹پروتوکول الحاقی  IIکنوانسیون ژنو صراحت دارد که "کارکنان صحی و مذهبی
ٓ
باید مورد احترام و محافظت قرار گرفته و باید با انها مساعدت همه جانبه صورت گیرد تا وظایف شان را اجراء

٥٦

نمایند "١٣٤.حقوق بشردوستانه بین المللی هم چنان فعالیت علیه افراد و اماکن مقدس را که میراث فرهنگی و دینی
افراد محسوب می شود ،منع قرار داده است.١٣٥
ً
مشخﺼا مسئول تامین مﺼئونیت مالها و مساجد در برابر
یوناما دولت را به اساس حقوق بشردوستانه بین المللی،

حمالت می داند.١٣٦

نمونه هائی از حمالت علیه مالها و اماکن مقدس
• به تاریخ  ۲۸نوامبر ،مواد انفجاری تعبیه شده در مسجد کگه بازار در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار در
جریان ادای نماز جمعه منفجر شد .این انفجار  ۳۴فرد ملکی به شمول مال امام مسجد را زخمی ساخت .یک
سخنگوی طالبان هر نوع دست داشتن در این رویداد را رد کرده و حمله مذکور را تقبیﺢ نمود و دولت
افغانستان را مسئول دانست.
• به تاریخ  ۱۳سپتامبر ،عناصر ضد دولتی امام مسجد حاجی طالب را در ولسوالی شهید حساس والیت ارزگان
اختطاف کردند .یک روز بعد نیروهای پولیس ملی افغان جسد سر بریده امام را پیدا کردند .قبل از کشته
ٓ
شدن ،امام مذکور فعالیت های عناصر ضد دولتی را از طریق نمازهای جمعه به گونه اشکارا تقبیﺢ می کرد.
ٓ
• به تاریخ  ۱۳اگست ،طالبان یک مال را در مقابل منزلش در قریه سرخک ولسوالی پسابند والیت غور به قتل
ٓ
رساندند .گزارش ها می رساند که قربانی علیه طالبان بود و در این اواخر بیانیه مبنی بر رد جمع اوری عشر
توسط طالبان ایراد کرده بود.

ٓ
 ١٣٤ماده  ۹در مورد مﺼئونیت کارکنان صحی و مذهبی ،پروتوکول الحاقی کنوانسیون های ژنو مورخ  ۱۲اگست  ۱۹۴۹و در رابطه به محافظت
قربانیان درگیری های مسلحانه داخلی )پروتوکول  ،(IIمورخ  ۸جون  .۱۹۷۷یوناما هم چنان ماده  ۱۸میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که
ٓ
ٓ
می گوید " .۱هر فرد حق ازادی اندیشه ،افکار و دین دارد" را یاداور می شود .به اساس ماده " ،۴۲مواد ) ۸ ،۷ ،۶فقره های  ۱و ،۱۵ ،۱۱ ،(۲
 ۱۶و  ۱۸به هیچ وجه تحت این احکام قابل فسخ نمی باشد".
 ١٣٥پاورقی قبلی .هم چنان به کمیته بین المللی صلیب سرخ ،حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی ،جلد  ،۱قواعد توسط ژان ماری هینکارتس و
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
لویس دوسولد-بیک )سی یو پـی/ای سی ار سی ،کیمبریج } (۲۰۰۵مطالعه ای سی ار سی{ مراجعه شود .به ماده  ۱۶پروتوکول الحاقی  IIمراجعه
شود.
 ١٣٦مکلفیت احترام و تامین مﺼئونیت کارکنان مذهبی در ماده  ۹پروتوکول الحاقی  IIگنجانیده شده است .راه اندازی حمالت عمدی و مستقیم
علیه ساختمان های که برای امور دینی در نظر گرفته شده اند )به شرطی که اهداف نظامی نباشند( ،جرم جنگی محسوب می گردد؛ به فقره )(iv
)ج( ماده  ۸اساسنامه روم مراجعه شود .احترام و مﺼئونیت کارکنان مذهبی هم چنان یکی از نورم های حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی
محسوب می شود .به کمیته بین المللی صلیب سرخ ،حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی ،جلد  ،۱قواعد توسط ژان ماری هینکارتس و لویس
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
دوسولد-بیک )سی یو پـی/ای سی ار سی ،کیمبریج } (۲۰۰۵مطالعه ای سی ار سی{ ،قاعده  – ۲۷کارکنان دینی.

٥٧

ساختارهای عدلی و قضائی موازی :اعدام ها ،قطع اعضاء ،لت و کوب و سایر اعمال جنائی

دو طالب موترسایکل سوار که با کالشینکوف مسلﺢ بودند ما را به ساحه ٓازاد بردند جائی که مردم را اعدام
می کردند .ما حدود  ۵۰۰نفر را ٓانجا دیدیم ولی تعداد جمعیت به زودی به حدود  ۱۰۰۰تن افزایش
یافت .تمام ساحه توسط طالبان کنترول می شد و ما حداقل  ۲۰۰ – ۱۵۰تن از طالبان را دیدیم که تمام
شان با کالشینکوف ،پیکا و راکت ٓار پـی جی مسلﺢ بودند .در ٓانجا از نیروهای امنیتی ملی افغان هیچ اثری
نبود؛ اگر هم می بود ،چگونه می توانستند جلو اعدام را با حضور تعداد زیاد جنگجویانی که در اطراف
موجود بودند ،بگیرند؟ دو مال به مردم خطابه داد که خانواده های قربانی به اساس شریعت مستحق
انتقام هستند و اظهار داشت که سه مجرم باید به قتل برسند .سه طالب سوار بر یک موتر لندکروزر
خاکستری ٓامدند و سه مجرم را در حالی به ٓانجا ٓاوردند که دست ها و پاهایشان بسته بود .یک طالب مجرم
اولی را با کالشینکوف به قتل رساند .دو تن دیگر به طالبان و ً
بعدا به مردم نگاه کرد و سپس توسط گلوله
به قتل رسیدندً .
بعدا طالبان باالی اجساد ٓانها یک بار دیگر شلیک کرد که اجساد سه مرد بر زمین افتاده
بود .اعدام کنندگان و ً
بعدا دو مال ساحه را ترک کردند .زمانی که مردم به دور اجساد جمع شدند تا ٓانها را
شناسائی کنند ،پدر یکی از قربانیان به جسد پسرش نزدیک شد و بدون اینکه حرفی از دهانش خارج
شود ،جسد فرزندش را تحویل گرفت.
 -شاهد اعدام های صحرائی که توسط طالبان در ولسوالی گردیز والیت پکـتیا به تاریخ  ۲۹سپتامبر ۲۰۱۴اجراء شد.١٣٧
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۴۹مورد را ثبت کرد که عناصر ضد دولتی به شمول طالبان افراد ملکی را به اتهام ادعای نقض
احکام شرعی ،تخطی ها ،و اتهام جاسوسی مورد مجازات قرار داده است .این موارد شامل اجرای اعدام های صحرائی،
سربریدن ،قطع اعضای بدن ،شالق زدن و توقیف غیر قانونی توسط عناصر ضد دولتی می باشد که ثبت شده اند.١٣٨
یوناما مالحظه نمود که ساختارهای عدلی و قضائی موازی غیر قانونی بوده و طبق قوانین افغانستان هیچ گونه
مشروعیت و اساس قانونی ندارند .مجازاتی که توسط این ساختارها تعیین می شوند به نقض حقوق بشری می افزاید،
ٓ
به اساس قوانین افغانستان اعمال جرمی محسوب شده و در بعضی موارد جرایم جنگی به شمار می ایند.١٣٩

 ١٣٧مﺼاحبه یوناما با شاهد عینی در شهر گردیز والیت پکـتیا ۲ ،اکـتوبر .۲۰۱۴
 ١٣٨تمام رویدادهای تلفات افراد ملکی ناشی از مجازات سیستم عدلی و قضائی موازی که توسط یوناما ثبت شده ،توسط عناصر ضد دولتی صورت
ً
مستقیما مربوط به واقعه بوده ،مانند اعدام پدر یک سرباز
گرفته است .یوناما موارد مرگ و مجروحیت ناشی از چنین اجراات را ثبت کرده که مجازات
اردوی ملی افغان یا مجازات توسط عناصر ضد دولتی خارج از منازعه علیه افراد ملکی به دلیل نقض احکام شرعی مانند شالق زدن به جرم زنا می
باشد .ماده  ۳کنوانسیون های ژنو مﺼئونیت افراد ملکی را از طریق منع صریﺢ قتل ،خشونت ،اجرای مجازات و اعدام ها بدون رعایت معیارهای
محاکمه عادالنه ،شکنجه ،قطع اعضا ،و سایر انواع خشونت ها تامین می کند .این اعمال در هر زمان و در هر مکان و در هر شرایط ممنوع می باشد.
برای جزئیات بیشتر در مورد قابل تعمیل بودن ماده  ۳کنوانسیون های ژنو در افغانستان ،به بخش چارچوب حقوقی این گزارش مراجعه شود.
 ١٣٩برای تعریف "جرایم جنگی" به بخش چارچوب حقوقیاین گزارش مراجعه شود.

٥٨

مجازات مرگ ،١٤٠قطع اعضای بدن و سایر مجازات توسط عناصر ضد دولتی منجر به  ۹۶مورد تلفات افراد ملکی )۸۱
واقعه مرگ و  ۱۵مورد مجروحیت( شد .این رقم ً
تقریبا چهار برابر افزایش نسبت به تلفات افراد ملکی ناشی از چنین
اعمال در سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد.١٤١
در اکـثر موارد ثبت شده در سال  ،۲۰۱۴عناصر ضد دولتی افراد ملکی را به ظن جاسوسی به دولت ،همکاری با دولت
یا ارتکاب اعمالی که نزد طالبان جرم پنداشته می شود ،اعدام کردند .به طور مثال ،به تاریخ  ۲۵اکـتوبر ،طالبان یک بس
مسافربری را در منطقه قبر میر ولسوالی پرچمن والیت فراه متوقف ساختند و یکی از مسافرین را که عضو پولیس ملی
افغان بوده و در ایام رخﺼتی به سر می برد ،اختطاف نمود .طالبان پولیس ملی افغان را به ساحه دیگر انتقال داده و
پس از شکنجه جهت اخذ اعترافات مبنی بر اینکه عضو پولیس ملی است ،وی را اعدام کردند .طالبان از طریق ویب
سایت شان مسئولیت قتل یک افسر "اربکی"را به همان نام و در همان منطقه به عهده گرفتند.١٤٢
ساختارهای موازی عدلی و قضائی در اکـثر مناطق افغانستان به ویژه در ساحات تحت کنترول عناصر ضد دولتی ثبت
شده است .١٤٣در طول سال  ،۲۰۱۴باشندگان محالت به یوناما گزارش دادند که عناصر ضد دولتی به پیمانه وسیع
ً
شخﺼا در ولسوالی های ـی شدند که نهادهای عدلی و قضائی
قادر به فعال ساختن ساختارهای عدلی و قضائی موازی م
ٓ
دولتی در انجا حضور ندارند یا حضورشان بسیار محدود است .یوناما هم چنان گزارش ها مبنی بر موجودیت فساد
اداری و عدم شایسته ساالری را در محاکم دولتی در ولسوالی ها دریافت نمود و نیز ادعاهای ـی را ثبت کرد که مقامات
عدلی و قضائی طرزالعمل های ـی را که قضایای مردم را به گونه عادالنه ،به وقت و شفاف حل و فﺼل می کند ،رعایت
نمی کنند .یوناما مشاهده نمود که هر چند بعضی از محالت به طور داوطلبانه به محاکم طالبان مراجعه می کنند ،یک
سلسله گزارش ها می رساند که عناصر ضد دولتی به ویژه طالبان مردم محل را به زور مجبور به مراجعه به ساختارهای
عدلی و قضائی خود می سازند.
با توجه به غیر قانونی بودن این میکانیزم ها ،یوناما این ساختارها و مجازات برخواسته از فیﺼله های این ساختارها را
نقض حقوق بشری محسوب می کند .تحلیلهای یوناما عناصر اصول محاکماتی گزارش شده توسط اهالی محل را
منطبق با معیارهای شناخته شده حقوق بشر بین المللی ،مانند معیارهای محاکمه عادالنه ،ارزیابی نمی کند.

 ١٤٠یوناما اعدام ها در ساختارهای عدلی موازی را شامل کشتار عمدی ،قبال تﺼمیم گرفته شده و قﺼدی افراد خاصی می داند که در بازداشت
عاملین قرار دارند )در ضمن مخالفت با کشتار هدفمند الزم می داند تا قربانی در بازداشت عاملین این جرم نباشد( و این گونه کشتار ها بخاطر
ٓ
ٓ
اعمال مجازات هم باشد .مثال کشتن رهبران مذهبی بخاطر انجام مراسم جنازه کشته شدگان نیروهای امنیتی افغان به رغم هشدار به انها که چنین
کار را نکنند .یوناما این گونه حوادث را مطابق حقوق بشر دوستانه بین المللی در درگیری غیر بین المللی در افغانستان "قتل" می نامد.
 ١٤١در سال  ،۲۰۱۳یوناما  ۲۳واقعه تلفات افراد ملکی ) ۱۹مورد مرگ تلفات افراد ملکی و چهار مورد مجروحیت( را در  ۲۳مورد مجازات توسط
ساختارهای عدلی و قضائی موازی را ثبت نمود.
 ١٤٢به ویب سایت ذیل مراجعه شود:
http://shahamat-english.com/index.php/news/50700-arbaki-commander-killed-in-parchaman
 ١٤٣یوناما چنین مجازات را در تمام مناطق افغانستان به استثنای مناطق مرتفع مرکزی ثبت کرده است.

٥٩

سیستم عدلی و قضائی موازی در شمال والیت هلمند
در جریان نظرخواهی در ولسوالی لشکرگاه والیت هلمند در طول سال  ،۲۰۱۴مقامات همواره به یوناما
اظهار داشتند که بدتر شدن وضعیت امنیتی در شمال هلمند تاثیرات منفی روی موثریت فعالیت های
سیستم عدلی و قضائی دولتی از خود به جا مانده است.
ٓ
حمالت متداوم باالی دوایر دولتی و تهدیدات اشکار علیه کارمندان عدلی و قضائی باعث شده تا قضات و
څارنواالن از ولسوالی های سنگین ،نوزاد ،واشیر ،موسی قلعه و کجکی جب ًرا به لشکرگاه ،مرکز والیت
هلمند ،نقل مکان کرده و وظایف شان را از ٓانجا اجراء نمایند .در واقع ،این وضعیت مراجعین را مجبور
کرده که به منظور ارائه عرایض یا پیگیری قضایایشان از مسیر ولسوالی های پر خطر عبور کرده و خود را
به لشکر گاه برسانند.
ٓ
از انجائیکه فعالیت های سکـتور عدلی و قضائی رسمی در شمال هلمند تضعیف شده است ،اهالی این
منطقه به پیمانه گسترده روی "ساختارهای عدلی و قضائی موازی" که توسط طالبان به منظور حل و
فﺼل منازعات تطبیق می شوند ،اتکاء کرده اند .افزون بر مشکالت فراراه دسترسی به ساختارهای رسمی،
به نظر می رسد که پذیرفتن ساختارهای عدلی و قضائی موازی در سطﺢ ولسوالی ها ناشی از عدم اعتماد به
سکـتور عدلی و قضائی رسمی می باشد که در فساد دست بلند داشته و در ارائه خدمات عدلی و قضائی
ناکام هستند.
در جریان اظهار نظریات به یوناما ،مﺼاحبه شوندگان نگرانی خود را ابراز داشتند که مرتکبین جرایم که
ٓ
ارتباط قوی با طالبان دارند ،از معافیت از مجازات توسط محاکم موازی برخوردار هستند .علی الرغم ان،
ٓ
مﺼاحبه شوندگان اظهار داشتند که فساد اداری و معافیت از مجازات در محاکم طالبان کمتر از انچه
ٓ
است که انها در سیستم عدلی و قضائی رسمی تجربه کرده بودند.
به طور مثال ،مﺼاحبه یوناما در ولسوالی واشیر نشان می دهد که هیچ فردی قضایای خود را به سکـتور
ٓ
عدلی و قضائی رسمی راجع نساخته است؛ مﺼاحبه مذکور هم چنان نمایانگر انست که طالبان تمام
ٓ
قضایای حقوقی و جزائی را به اساس سیستم عدلی و قضائی طالبان که کمتر الوده به فساد پنداشته می
شود ،مورد رسیدگی قرار داده اند.
مﺼاحبه شوندگان در ولسوالی سنگین اظهار داشتند که قضایای راجع شده به ساختارهای عدلی و قضائی
موازی توسط یک هئیت دو یا سه نفری که متشکل از طالبان برجسته که اهالی منطقه هستند ،مورد
رسیدگی قرار می گیرند .پروسیجر طوری است که پس از درج شکایت ،ورق جلب از طرف "محکمه" به
جانب شکایت شونده ارسال می گردد و اگر شکایت شونده "جلب" را نادیده بگیرد ،مخالفین مسلﺢ
احکام جلب را تطبیق می کنند .هیئت موظف اکـث ًرا در مورد قضایای حقوقی فیﺼله صادر می کنند و
ً
معموال شامل منازعاتی می شوند که در ساحات تحت کنترول دولت اتفاق می افتد.
"محکمه" طالبان محلی صالحیت صدور فیﺼله و تﺼمیم گیری در قضایای جزائی را ندارند مگر این که
مقامات بلند پایه تر از کویته پاکستان در مورد قضایا اظهار نظر نمایند .در بعضی موارد ،هیئت موظف
ٓ
ً
معموال شخﺼیت مذهبی بوده و طالبان وی را می شناسند
جای خود را به یک فرد می دهد که ان شخص
و موصوف می تواند به نمایندگی از مخالفین فیﺼله نماید.١٤٤
 ١٤٤مﺼاحبه های یوناما با نمایندگان محل ،بزرگان قوم و سایر افراد ملکی در شمال هلمند ،از ماه می الی دسامبر  ،۲۰۱۴شهر کندهار والیت
کندهار و شهر لشکرگاه والیت هلمند.
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معافیت از مجازات عناصر ضد دولتی که اعدام های صحرائی ،قطع اعضاء و مجازات ها را اجراء می کنند
در بعضی ولسوالی ها ،ناتوانی دولت و عدم اقدامات جهت به محاکمه کشاندن عاملین جرایم – عناصر ضد دولتی –
به شمول مجریان اعدام ها ،قطع اعضاء و سایر مجازات ممکن به اساس قاعده ’مراقبت مقتضی‘ ١٤٥نقض حقوق
بشری محسوب گرددً .
عالوتا ،اعمال چون اعدام های صحرائی و خودسر ،قطع اعضاء و معیوب ساختن نقض جدی
حقوق بشردوستانه بین المللی محسوب شده و جرایم جنگی به شمار می روند .ماده  ۳مشترک کنوانسیون های ژنو
ً
اجرای مجازات توسط چنین سیستم های ’عدلی و قضائی‘ را صرا ً
مشخﺼا موارد ذیل
حتا منع قرار داده است .ماده )(۳
را منع قرار داده است) :الف( "خشونت در برابر زندگی یا افراد به ویژه هر نوع قتل ،معیوب ساختن ،برخورد ظالمانه
و شکنجه"؛ )د( "تعیین محکومیت و اجرای اعدام ها بدون ابالغ قبلی توسط محکمه ای که ً
منظما فعالیت داشته ،و
بتواند همه تضمینات عدلی و قضائی که نزد مردمان متمدن یک امر حتمی شناخته می شود را ارائه نماید".
ٓ
یوناما مالحظه نموده که عدم دسترسی به نهادهای عدلی و قضائی و گزارشات مبنی بر الوده بودن این نهادها به فساد
و نیز باور مبنی بر عدم موثریت نهادهای عدلی و قضائی رسمی در سطﺢ ولسوالی ها منجر به افزایش ساختارهای عدلی
و قضائی موازی جهت فیﺼله و رسیدگی به قضایای حقوقی و جزائی در ساحات متعدد کشور شده است.
یوناما یک بار دیگر بر این نیاز جدی تاکید می کند که دولت نهادهای رسمی حاکمیت قانون را تقویت نموده ،به ویژه
به معضل فساد در ادارات عدلی و قضائی و اعتماد سازی در سیستم رسمی عدلی و قضائی رسیدگی نماید .فرهنگ
کنونی معافیت از مجازات برای قتل های غیر قانونی و مجازات توسط عناصر ضد دولتی در ساختارهای موازی عدلی و
قضائی بیشتر صالحیت دولت را خدشه دار ساخته ،حاکمیت قانون را تضعیف نموده و میزان محافظت افراد ملکی را
کاهش می دهد.
نمونه هائی از قتل های ـی که از طریق میکانیزم های عدلی و قضائی موازی صورت گرفته است
ٓ
ٓ
• به تاریخ  ۶نوامبر ،طالبان دو مرد را هنگامی در ولسوالی اقچه والیت جوزجان متوقف کردند که انها از
مسافرین وسایط مسافربری اخاذی می کردند .طالبان هر دو مرد را به ضرب گلوله کشتند و یادداشت در
ٓ
جیب هایشان گذاشتند که در ان نوشته شده بود که هر که دزدی کند با این حالت دچار خواهد شد .طالبان
از طریق ویب سایت شان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند.١٤٦
ٓ
• به تاریخ  ۲۹سپتامبر ،طالبان سه فرد ملکی را در شهر گردیز والیت پکـتیا پس از ان اعدام کردند که متهم به
ارتکاب جرم شدند .یک مال اهالی محل را از اجرای حکم اعدام از طریق بلندگوی مسجد مطلع ساخت .زمانی
که تعداد زیادی مردم جمع شدند ،نماینده طالبان فیﺼله محکمه را با صدای بلند خواند که سه فرد در
جرایم قتل و سرقت دست داشته و به اساس احکام شرعی محکوم به مرگ شدند .اجراء کننده حکم ،مردان
را به ضرب گلوله به قتل رساند و امر کرد تا اجسادشان در همانجا برای پند به دیگران گذاشته شود.
 ١٤٥قاعده مراقبت مقتضی چنین صراحت دارد که "هر چند یک عمل غیر قانونی که حقوق بشری را نقض می کند و ً
اساسا به طور مستقیم به
ٓ
دولت نسبت داده شده نمی تواند ً
)مثال ،به این دلیل که عمل متذکره یک عمل فردی بوده یا به خاطری که عامل ان شناسائی نشده است( می
تواند در سطﺢ بین المللی مسئولیت دولت شناخته شود ،نه به خاطر ماهیت عمل بلکه به دلیل این که دولت اقدامات الزم برای پیشگیری از
ٓ
خشونت یا رسیدگی به ان را روی دست نگرفته است ".محکمه حقوق بشری امریکا ،فیﺼله  ۱۹۸۸در قضیه فیالسکویز-رودریگز )یک سلسله
اختطاف ها توسط افراد غیر وابسته به دولت( .هم چنان به پاراگراف  ،۱۸توضیﺢ عمومی شماره  ۳۱کمیته حقوق بشر مراجعه شود.
 ١٤٦به ویب سایت عمومی طالبان در ذیل مراجعه شودhttp://shahamat-english.com/index.php/news :
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• به تاریخ  ۲۶سپتامبر ،طالبان سه فرد متهم به ارتکاب جرایم را در مقابل جمعیت حدود  ۱۰۰۰نفر در
ولسوالی زرمت والیت پکـتیا به ضرب گلوله به قتل رساند .طالبان اعالن کردند که این سه مرد یک طفل ۷
ٓ
ساله را اختطاف کرده بودند و خواهان  ۵۰۰۰۰۰۰کلدار پاکستانی از پدر طفل شده بودند .از انجائی که پدر
طفل توانائی پرداخت مبلغ مذکور را نداشت ،اختطاف کنندگان طفل را کشتند و جسد وی را به خانواده اش
ٓ
تسلیم کردند .پس از اجرای حکم اعدام ،طالبان سه جسد را اویزان کردند و امر کردند که اجساد برای سه
ٓ
روز اویزان باقی بمانند.
ٓ
• به تاریخ  ۱۴اگست ،طالبان پنج فرد ملکی را در ولسوالی کجکی والیت هلمند که متهم به اختطاف افراد
ملکی برای دریافت پول بودند ،اعدام کردند .طالبان این پنج تن را به پایه برق اعدام کردند تا اهالی منطقه
ٓ
ان را ببینند .طالبان از طریق ویب سایت شان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفتند.١٤٧
ٓ
• به تاریخ  ۱اگست ،طالبان دو فرد ملکی )پدر و پسر( را که توسط واسطه نقلیه شخﺼی در حال سفر بودند،
در ولسوالی پسابند والیت غور متوقف ،اختطاف و ً
بعدا توسط گلوله به قتل رساندند .پدر یک شخﺼیت
شناخته شده مذهبی بود .طالبان از طریق ویب سایت شان مسئولیت قتل این دو تن را به عهده گرفته و
ادعا کردند که یک قوماندان و پسرش را که عضو نیروهای اربکی بود ،در یک کمین به قتل رساندند.
قتل های هدفمند افراد ملکی در حوزه غرب
در طول سال  ،۲۰۱۴یوناما شاهد نمونه هایــی از هدف قرار گرفتن و کشته شدن افراد ملکی توسط
عناصر ضد دولتی در حوزه غرب بود .١٤٨در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۸۶مورد قتلهای هدفمند را در این
حوزه ١٤٩ثبت نمود که منجر به  ۱۷۴مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۲۸کشته و  ۴۶زخمی( گردید که این رقم
 ۷۸درصد افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد .از مجموع  ۱۷۴مورد تلفات افراد ملکی
ٓ
ٓ
برخواسته از قتل های هدفمند ۹۶ ،درصد ان به عناصر ضد دولتی و  ۴درصد ان به نیروهای امنیتی
افغان نسبت داده شده است.
قربانیان ملکی این موارد شامل قضات ،څارنواالن ،کارمندان اداری دوایر ملکی دولت ،بزرگان مذهبی،
مسئولین معارف ،کارکنان انتخابات و نامزدان ،کارمندان صحی ،کارکنان خدماتی ،افرادی که طرفدار
حکومت پنداشته می شدند ،منسوبین پولیس که درحال رخﺼتی بودند ،افراد ملکی که از اوامر گروه
های مخالف سرپیچی کرده بودند ،می باشد .در بسا موارد به نظر می رسد که افراد ملکی از گروه مشخص
قومی مورد هدف قرار گرفته است .به طور مثال ،به تاریخ  ۲۵جوالی ،عناصر ضد دولتی دو بس مسافر
ٓ
بری را در منطقه بادگاه ولسوالی چغچران والیت غور متوقف کردند و  ۱۴سرنشین ان به شمول سه زن را
ٓ
مجبور به پائین شدن کردند و همه ان ها را به ضرب گلوله به قتل بردند .قربانیان این رویداد از قوم هزاره
بودند ولی شامل افراد حکومتی از سایر گروه های قومی نیز بودند.
 ١٤٧پاورقی قبلی.http://shahamat-english.com/index.php/news/48230-5-kidnappers-brought-to-justice-in-kajak .
ٓ
" ١٤٨قتل های هدفمند" به عنوان استفاده عمدی ،از قبل فکر شده ،و قﺼدی از نیروی کشنده توسط دولت یا نمایندگان ان تحت احکام قوانین
)یا توسط گروه های مسلﺢ سازمان یافته در درگیری مسلحانه( علیه افراد مشخص که در توقیف فزیکی عاملین این عمل قرار نداشته باشد،
ٓ
تعریف شده است .با وجود ان ،کـتگوری قتل های هدفمند هم چنان در برگیرنده قتل های عمدی مانند قتل هایــی می شود که قربانی هنگام
کشته شدن در توقیف عامل عمل قتل هدفمند قرار دارد .به بخش های اصطالحات و تعریفات این گزارش مراجعه شود.
 ١٤٩به شمول والیت های هرات ،بادغیس ،غور و فراه.
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ً
معموال پس از یک سلسله هوشدارهایــی به وقوع می پیوندد که به قربانی
یوناما مشاهده نموده که قتل ها
داده شده است .به طور مثال ،یکی از دوستان یک کارمند دولت که به تاریخ  ۲۸سپتامبر توسط عناصر
ضد دولتی در ولسوالی پشترود والیت فراه کشته شد ،به یوناما چنین گـفت:

"در روز حادثه ،من برای مدت طوالنی با دوستم صحبت کردم .وی برایم گـفت که در خطر است و طالبان
چندین بار برایم گـفته اند تا پست خود ]به عنوان کارمند ملکی دولت[ را ترک نمایم .موصوف برایم گـفت
که امروز اولین بار نه بلکه بار دهم است که طالبان برایم اخطار می دهند .وی بسیار مضطرب بود که به
خانه برود یا خیر ولی به خانه رفت ولی در مسیر راه در نزدیکی قریه کوهجر طالبان وی را متوقف کردند.
طالبان خود را در داخل یک مکـتب پنهان کرده بودند و وی را به قتل رساندند.١٥٠

ٓ
از مجموع  ۱۷۴مورد تلفات افراد ملکی برخواسته از قتل های هدفمند ،طالبان مسئولیت  ۲۸مورد ان را که
منجر به کشته و زخمی شدن  ۵۶فرد ملکی ) ۴۰کشته و  ۱۶زخمی( شد ،به عهده گرفتند .به طور مثال ،به
تاریخ  ۱۸فبروری ،طالبان یک بزرگ قومی معروف را در ولسوالی شهرک والیت غور به ضرب گلوله به قتل
رساندند .طالبان مسئولیت قتل این بزرگ قوم را به عهده گرفتند .به تاریخ  ۷سپتامبر ،زمانی که یکـتن از
بزرگان محل در حال سفر به سوی خانه خود در ولسوالی مقر والیت بادغیس بود ،گروهی از طالبان وی را
به ضرب گلوله به قتل رساندند زیرا موصوف اجازه دفن یک طالب را در قریه خود نداده بود.
یوناما هم چنان افزایش در قتل های هدفمند افراد ملکی توسط نیروهای امنیتی افغان را ثبت کرده است؛
در سال  ۲۰۱۴چهار مورد قتل های هدفمند توسط نیروهای امنیتی افغان ثبت شده که منجر به کشته
شدن  ۶فرد ملکی و مجروحیت یک تن دیگر شد در حالیکه این رقم در سال  ۲۰۱۳در این ساحه یک
مورد بوده است .اکـثر چنین موارد پس از حمله باالی نیروهای امنیتی ملی افغان صورت گرفته است .به
طور مثال ،به تاریخ  ۱۶دسامبر ،پس از انفجار مواد انفجاری تعبیه شده در ولسوالی باال بلوک والیت فراه
که منجر به زخمی شدن دو عسکر اردوی ملی افغان شد ،سایر عساکر اردوی ملی افغان باالی گروهی از
افراد ملکی غیر مسلﺢ ٓاتش گشودند که از اثر ٓان دو تن کشته و یک تن دیگر ً
شدیدا زخمی شد.

ٓ
به اتش کشیدن خانه های افراد ملکی توسط طالبان در حوزه شرقی
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
از  ۱اگست الی  ۳۱دسامبر ،یوناما  ۱۰مورد را ثبت کرده که طی ان طالبان خانه های ان دسته از افراد ملکی را اتش
زدند که مخالفت سیاسی یا شفاهی شان را با طالبان ابراز داشته بودند .تمام این رویداد ها در والیات شرقی کنر،
ٓ
ننگرهار و نورستان افغانستان اتفاق افتاده است .اکـثر خانه های ـی را که طالبان به اتش کشیدند مربوط کارمندان ملکی
دولت ،منسوبین نیروهای امنیتی ملی افغان یا اعضای گروه های خیزش مردمی بر ضد طالبان بودند.
محالت و افراد خسارهمند ،عمل ٓاتش زدن خانه ها را ارعاب ٓامیز خواندند که به هدف گسترش ترس و به منظور
ٓ
مجازات گروهی افراد و خانواده های ـی صورت می گیرند که طرفدار حکومت به شمار می روند .اتش زدن خانه های افراد

 ١٥٠مﺼاحبه یوناما با دوست قربانی ،والیت فراه ۳۰ ،سپتامبر .۲۰۱۴
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ملکی به عنوان ابزار گسترش ارعاب یا مجازات گروهی ً
قبال در منازعات به پیمانه وسیع ثبت نگردیده ١٥١از این جهت
موارد اخیر در حوزه شرقی افغانستان بسیار نگران کننده می باشند.
تخریب خانه های افراد ملکی توسط هر یک از طرفین منازعه غیر قانونی بوده و باعث مشکالت و مشقت های بزرگ
برای افراد و جوامع زیانمند می شود .از دست دادن خانه های رهایشی و مزارع اطراف ٓان تمام خانواده را متضرر
ساخته و اکـث ًرا باعث بیجا شدن تمام خانواده و جامعه ،افزایش فقر و سایر پیامدهای منفی اقتﺼادی و اجتماعی به
شمول از دست دادن معیشت و دسترسی به خدمات اساسی می شود.
ٓ
منع به اتش کشیدن خانه ها به اساس حقوق بشردوستانه بین المللی
حقوق بشردوستانه بین المللی که در منازعات مسلحانه داخلی قابل تطبیق می باشد ،حمالت باالی اهداف ملکی را
ٓ
در مجموع ممنوع کرده است .١٥٢طالبان مخالف غیر قانونی بودن چنین حمالت نیستند چنانچه انها از طریق گزارش
ٓ
ماهانه جرایم جنگی خود ،نیروهای طرفدار حکومت را همواره متهم به اتش زدن خانه های افراد ملکی می سازند .به
ٓ
ٓ
تاریخ  ۱۶نوامبر  ،۲۰۱۳طالبان اعالمیهای را در ویب سایت شان نشر کرده و از ان طریق هر نوع مسئولیت به اتش
کشیدن  ۱۵منزل در ولسوالی خاص کنر والیت کنر را رد کردند و ادعا نمودند که "مجاهدین ما به هیچ وجه اجازه
ٓ
ندارند تا محالت عامه و خانه ها را به اتش بکشند "١٥٣.یوناما تثبیت نمود که به تاریخ  ۱۹نوامبر  ،۲۰۱۳طالبان ۱۵
ٓ
خانه مربوط به خانواده های اعضای پولیس محلی افغان را به اتش کشیده بودند.
مجازات گروهی به اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی )مبتنی بر حقوق عرفی نافذ در منازعات داخلی( نیز منع قرار
داده شده است ،چنانچه صراحت دارد که هر نوع تادیبات جزائی و مجازات به شمول "هر نوع ارعاب از طریق اعمال
پولیس یا به نحوی دیگر" صرف به اساس مسئولیت فردی اجراء شده می تواند .١٥٤مجازات گروهی چندین حقوق
مشخص بشری ،به شمول حق محاکمه عادالنه ،را نقض می کند.١٥٥
ٓ
 ١٥١هر چند رویداد نادر است ،گزارش ها می رساند که به اتش کشیدن خانه ها به عنوان یکی از مجازات در سیستم عدالت سنتی وجود دارد.
اطالعات ماهواره ئی در مورد زمین ،گزارش افغانستان :خﺼومت خونی ،قانون عرفی )پشتونوالی( و حل و فﺼل سنتی منازعات ) ،(۲۰۰۷که در
ویب سایت ذیل قابل دسترس می باشد. http://landinfo.no/asset/1940/1/1940_1.pdf :
ٓ
 ١٥٢سیفاکوماروم ،اس .حقوق منازعات داخلی )مطبعه دانشگاه اکسفورد ،(۲۰۱۲ ،صفحه ] ۳۴۲متن انگلیسی[ ،توضیﺢ :هر چند حقوق
بشردوستانه بین المللی "اهداف ملکی" را تعریف نکرده است ،در مجموع تمام اهدافی که اهداف نظامی به شمار نمی روند ،اهداف ملکی می
باشند .اهداف نظامی چنین تعریف شده است" :اهدافی که از نظر ماهیت ،موقعیت ،هدف یا استفاده روی فعالیت های نظامی تاثیر قابل
ٓ
ٓ
مالحظه داشته و تخریب ،تﺼرف یا خنثی ساختن قسمی یا کلی ان در زمان جنگ مزیت نظامی به شمار می اید"؛ تعریف فوق به گونه واضﺢ
خانه های شخﺼی را که محل رهایش افراد و خانواده های ملکی است ،از لست اهداف نظامی خارج می سازد.
ٓ
 ١٥٣اعالمیه طالبان" ،ذبیﺢ ﷲ مجاهد گزارش غیر منطقی رسانه ها در مورد به اتش کشیدن خانه ها را رد کرد" ۱۴ ،نوامبر  ،۲۰۱۳که در ویب
ٓ
ٓ
سایت ذیل قابل دسترس بوده و اخرین بار به تاریخ  ۲فبروری  ۲۰۱۵به ان مراجعه شده است:
http://shahamt-english.com/index.php/paighmoona/39654-zabiullah-mujahid-dismisses-irrational-media-reports-overtorching-houses
ٓ
ٓ
ٓ
 ١٥٤قاعده  ۱۰۳حقوق بین المللی بشردوستانه عرفی که در ادرس انترنتی ذیل قابل دسترس بوده و اخرین بار به تاریخ  ۲فبروری  ۲۰۱۵به ان
مراجعه شده استhttps://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rul_rule103 :
 ١٥٥در توضیحات کلی در مورد ماده  ۴میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی )در خﺼوص حالت اضطرار( ،کمیته حقوق بشر ملل متحد نیز
اظهار داشته که دولت های عضو میثاق "تحت هیچ شرایطی" نمی توانند خواهان حالت اضطرار "به عنوان توجیه نقض حقوق بشردوستانه یا
نورم های قطعی حقوق بین الملل ،مانند  ...از طریق تحمیل کردن مجازات گروهی ،شوند".

٦٤

اکـثر حمالت ثبت شده علیه منازل رهایشی به منظور هدف قرار دادن خانه های اعضاء و حامیان جنبش های خیزش
مردمی علیه طالبان در مناطق مختلف کشور صورت گرفته است .بعضی از این خیزش های مردمی ممکن به تشویق
عناصر طرفدار حکومت که در منطقه مشخص فعالیت دارند ،شکل گرفته باشند .یوناما مالحظه نموده که تشویق یا
ً
وسیعا با خطر مواجه ساخته ،تفکیک مشخص میان
مسلﺢ سازی افراد ملکی به منظور مبارزه با طالبان ،افراد ملکی را
افراد ملکی و نظامی را مشکل نموده و ناکامی مقامات دولت در امر اجرای وظایف شان در راستای محافظت افراد
ملکی را نشان می دهد.
ٓ
طوری که ً
ذیال در نمونه ها دیده می شود ،میزان به اتش کشیدن خانه ها توسط طالبان در نیمه دوم سال  ۲۰۱۴به
پیمانهء وسیع افزایش یافته است:
والیت کنر
•
•

•

•
•

ٓ
به تاریخ  ۱۳اگست ،جنگجویان طالب به خانه یک عضو پولیس محلی در ولسوالی ناری والیت کنر وارد
ٓ
ٓ
شدند ،به زور خانه را تخلیه کردند و ان را به اتش کشیدند.
به تاریخ  ۱۰سپتامبر ،طالبان با سالح های سبک و سنگین باالی چندین پوسته امنیتی نیروهای پولیس
محلی در ولسوالی مره وره والیت کنر حمله ور شدند .نیروهای پولیس محلی به این حمالت پاسخ دادند .به
ٓ
تاریخ  ۱۰و  ۱۱سپتامبر ،اعضای طالبان  ۲۰-۱۰خانه اهالی محل را که به باور انان نیروهای پولیس محلی
ٓ
را حمایت کردند ،به اتش کشیدند .طالبان مسئولیت حمله باالی نیروهای پولیس محلی را به عهده گرفتند
ٓ
ولی مسئولیت اتش زدن خانه ها را به دوش نگرفتند.
به تاریخ  ۲۷اکـتوبر ،طالبان با سالح های سبک و سنگین باالی یک پوسته امنیتی نیروهای امنیتی افغان در
ولسوالی مره وره والیت کنر حمله کردند که نیروهای امنیتی افغان به این حمله پاسخ دادند .در همان روز
پس از گذشت چند ساعت ،طالبان حداقل  ۱۰خانه خالی اهالی منطقه را که به باور طالبان طرفدار دولت
ٓ
بودند ،به اتش کشیدند .طالبان مسئولیت حمله باالی نیروهای امنیتی افغان را به عهده گرفتند ولی
ٓ
مسئولیت اتش زدن خانه های افراد ملکی را به دوش نگرفتند.
به تاریخ  ۲۲نوامبر ،جنگجویان طالب خانه یک کارمند ملکی دولت را که به مدت دو سال در یک منطقه
ٓ
تحت کنترول طالبان در ولسوالی چپه دره والیت کنر خالی بود ،به اتش کشیدند.
به تاریخ  ۱۳دسامبر ،طالبان باالی پوسته های امنیتی که توسط گروه های خیزش ضد طالبان در ولسوالی
دانگام والیت کنر ایجاد شده بود ،حمله کردند .اعضای این خیزش با جنگ چند روزه به این حمله پاسخ
دادند .طالبان داخل چندین قریه شدند و  ۱۰خانه مربوط به اعضای خیزش مردمی را که بیجا شده بودند،
ٓ
به اتش کشیدند.

والیت نورستان
ٓ
ٓ
• به تاریخ  ۱اگست ،طالبان با استفاده از سالح های سبک و سنگین حمله هماهنگ را علیه نیروهای امنیتی
ملی افغان در ولسوالی برگ متال والیت نورستان به راه انداختند که منجر به کشته و زخمی شدن  ۶فرد
ملکی ) ۴کشته و  ۲مجروح( شد .طالبان یک کـتابخانه و هشت خانه مربوط به طرفداران حکومت و گروه
ٓ
خیزش های ضد طالبان را به اتش کشیدند.
٦٥

ٓ
ٓ
• به تاریخ  ۲۰اگست ،درگیری میان طالبان و نیروهای پولیس محل در ولسوالی دواب والیت نورستان به
وقوع پیوست که منجر به کشته شدن  ۶فرد ملکی در سه قریه مختلف ولسوالی مذکور گردید .طبق گزارش
ٓ
ها ،طالبان خانه های افراد ملکی را تالشی نموده و منازل افراد طرفدار حکومت را به اتش کشیدند.
ٓ
• به تاریخ  ۳۱دسامبر ،طالبان خانه یک عضو پارلمان را در ولسوالی وایگل والیت نورستان به اتش کشید.
این رویداد در پـی خواست طالبان از اهالی منطقه صورت گرفت که یا وظایف دولتی شان را ترک کنند ،یا
منطقه را ترک نمایند و یا به طالبان مالیات بپردازند.
والیت ننگرهار
ٓ
• به تاریخ  ۲۳سپتامبر ،جنگجویان حمالت هماهنگ را علیه پوسته های امنیتی نیروهای پولیس محلی در
ٓ
ولسوالی دربابای والیت ننگرهار به راه انداختند .انها حداقل  ۲۰خانه افراد ملکی طرفدار حکومت و
ٓ
نیروهای پولیس محلی را نیز به اتش کشیدند.
ٓ
• به تاریخ  ۲۴سپتامبر ،جنگجویان طالب  ۱۵-۱۰خانه افراد ملکی را در ولسوالی دربابای والیت ننگرهار اتش
زدند؛ باشندگان این منازل خانه هایشان را پس از هوشدار طالبان مبنی بر تخلیه منطقه ترک کرده بودند.
در هفت هفته نخست سال  ،۲۰۱۵یوناما به ثبت سوختاندن خانه ها توسط عناصر ضد دولتی به شمول سایر مناطق
افغانستان ادامه داد .یوناما یک بار دیگر به تمام طرفین درگیر خاطر نشان می سازد که تخریب عمدی خانه های
ٓ
رهایشی غیر قانونی بوده و چنین حمالت پیامدهای ناگوار بشری را برای افراد ملکی و جوامع در قبال خواهد داشت.
پذیرفتن مسئولیت از سوی طالبان در خﺼوص حمالتی که افراد ملکی را متاثر ساخت
در سال  ،۲۰۱۴طالبان به گونه علنی مسئولیت ۳۸۲ ١٥٦حمله را به عهده گرفتند که این حمالت منجر به ۱۶۸۲
ٓ
مورد تلفات افراد ملکی ) ۵۴۲کشته و  ۱۱۴۰مجروح( شد .از مجموع  ۳۸۲حمله ۲۳۶ ،مورد ان علیه نیروهای امنیتی
افغان ،نیروهای نظامی بین المللی و گروه های طرفدار حکومت صورت گرفته در حالی که  ۱۴۳حمله ٓان ً
عمدا اهداف
ملکی ١٥٧به شمول بزرگان محل ،ماین پاکان موسسات بشردوستانه ،کارمندان ملکی دولت و سکـتور عدلی و قضائی
ٓ
یا کارکنان خدماتی را هدف قرار داد .یوناما نتوانست هدف سه حمله را که مسئولیت ان را طالبان به عهده گرفتند،
ٓ
مشخص سازد .برای جزئیات حمالتی که مسئولیت ان را طالبان به عهده گرفتند به شمول نوع هدف ،به ضمیمه  ۱این
گزارش مراجعه شود.

 ١٥٦عالوه بر پذیرفتن مسئولیت ،به تاریخ  ۱۵سپتامبر ،طالبان لست اسامی  ۱۸۸تن را نشر کردند و مسئولیت کشتن این افراد را به عهده
گرفتند .نام نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی به شمول ولسواالن ،څارنواالن ،قضات ،اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و کارمندان
قراردادی شامل این لست است .بنابر عدم موجودیت جزئیات الزم )فقط سمت و/یا اسامی این افراد نشر شده بود( ،یوناما نتوانست هویت تمام
ٓ
افراد مشمول در لست را تثبیت کند ۱۸۸ .فرد فوق الذکر جمع  ۱۸۸۲مورد تلفات افراد ملکی که یوناما ان را در سال  ۲۰۱۴تثبیت کرد ،شامل
نمی باشد.
 ١٥٧هدف یوناما از "ملکی" افراد ملکی یا اهداف ملکی است که بر خالف نیروهای پولیس ملی افغان و ریاست امنیت ملی )که زمانی جنگجویان
تلقی می شوند که در جنگ اشتراک کنند( ،جنگجو یا اهداف مشروع محسوب نمی شوند.

٦٦

نمونه های از حمالت عمدی طالبان علیه افراد ملکی و پذیرفتن مسئولیت این حمالت:
•

•

•

•

حمله انتحاری در کابل بانک ،شهر لشکرگاه ،والیت هلمند – به تاریخ  ۱۷دسامبر ،دو مرد که مواد
انفجاری تعبیه شده را در لباس خود جاسازی کرده بودند ،وارد کابل بانک در شهر لشکرگاه والیت هلمند
شدند .یک تن از حمله کنندگان خود را منفجر ساخت که باعث کشته و زخمی شدن  ۱۶فرد ملکی ) ۳کشته
و  ۱۳مجروح( شد .سه تن از نیروهای پولیس ملی نیز کشته و چهار تن دیگر شان مجروح شدند .طالبان
مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.١٥٨
حمله انتحاری در انستیتوت فرهنگی فرانسه ،شهر کابل – به تاریخ  ۱۱دسامبر ،یک حمله کننده انتحاری
وارد ادیتوریم انستیتوت فرانسه در کابل شد و واسکت انتحاری خود را در جریان اجرای تیاتر تحت عنوان
"طپش قلب :سکوت پس از انفجار" که منعکس کننده تاثیرات حمالت انتحاری روی زندگی مردم افغانستان
بود ،منفجر ساخت .این حمله منجر به کشته و زخمی شدن  ۱۲فرد ملکی ) ۲کشته و  ۱۰زخمی( شد .یک
ٓ
سخنگوی طالبان مسئولیت این رویداد را به عهده گرفت و ادعا کرد که این نمایشنامه از ان جهت مورد
ٓ
هدف قرار گرفت که در ان تالش شده بود تا "ارزش های اسالمی مورد مسخره قرار گرفته و در مورد فعالیت
های جهاد ما سوء تبلیغ گردد ".طالبان اظهار داشتند که این حمله هم چنان هوشداری برای رسانه ها و
موسسات جامعه مدنی بود که اگر چنین برنامه ها را برگزار نمایند ،مورد حمله قرار خواهند گرفت.١٥٩
حمله علیه سازمان غیر دولتی انکشافی ،شهر کابل – به تاریخ  ۲۹نوامبر  ،۲۰۱۴سه طالب مسلﺢ دو
نارنجک را به داخل محوطه یک سازمان غیر دولتی تحت نام "همکاری در عرصه اکادمیک و انکشاف" در
شهر کابل پرتاب کرده ،وارد محوطه شدند و ً
عمدا باالی افراد ملکی که خود در قسمت های مختلف محوطه
ٓ
پنهان نموده بودند ،اتش گشودند .این حمله منجر به  ۱۱کشته و زخمی ) ۵کشته و  ۶زخمی( شد .نهاد غیر
ٓ
دولتی مذکور تعلیم و اموزشی را از طریق تمویل چندین مکـتب متوسطه و تدویر کورس های انگلیسی،
ریاضی و کمپیوتر حمایت می کرد .طالبان مسئولیت این رویداد را به عهد گرفتند.١٦٠
حمله مواد انفجاری تعبیه شده در واسطه نقلیه در برابر واسطه سفارت انگلستان ،شهر کابل – به تاریخ ۲۷
ٓ
نوامبر ،یک واسطه نقلیه که مواد انفجاری تعبیه شده در ان جاسازی شده بود ،دو موتر سفارت انگلستان را
که کارمندان ملکی را در شهر کابل حمل می کرد مورد هدف قرار داد که منجر به کشته و زخمی شدن  ۴۱فرد
ملکی ) ۵کشته و  ۳۸زخمی( شد .یک سخنگوی طالبان از طریق رسانه های اجتماعی مسئولیت این رویداد
را به عهده گرفت.١٦١

ٓ
ٓ
 ١٥٨گزارش عملیات های طالبان مورخ  ۱۷دسامبر  ۲۰۱۴که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بوده و اخرین بار به تاریخ  ۴فبروری  ۲۰۱۵به ان
مراجعه شده بودhttp://justpaste.it/ihmt :
 ١٥٩اعالمیهء که به تاریخ  ۱۱دسامبر  ۲۰۱۴در صفحه تویتر یکی از سخنگویان طالبان به نشر رسیدhttps://twitter.com/zabihmujahid :
ٓ
ٓ
 ١٦٠گزارش طالبان ۳۰ ،نوامبر  ،۲۰۱۴که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بوده و اخرین بار به تاریخ  ۴فبروری  ۲۰۱۵به ان مراجعه شده
بودhttp://shahamat-english.com/index.php/news/51294-all-news-29-11-14 :
ٓ
ٓ
فبروری
 ۲۰۱۵به ان
 ١٦١اعالمیهء که در صفحه تویتر یکی از سخنگویان طالبان به تاریخ  ۲۷نوامبر  ۲۰۱۴به نشر رسید و اخرین بار به تاریخ ۴
مراجعه شدhttps://twitter.com/zabihmujahid/status/538017888599175169 :
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• حمله علیه دفتر څارنوالی والیتی ،شهر کندز – به تاریخ  ۲۷اکـتوبر ،جنگجویان طالب باالی دفتر څارنوالی
والیتی در شهر کندز والیت کندز حمله کردند که باعث کشته و زخمی شدن  ۱۸فرد ملکی ) ۸کشته و ۱۰
زخمی( شد .طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند.١٦٢
ٓ
• قتل  ۱۲کارگر روز مزد ،ولسوالی قعله کاه والیت فراه – به تاریخ  ۳۰اگست  ،۲۰۱۴طالبان در ولسوالی قعله
کاه والیت فراه در یک کمین گروهی باالی کاگران روز مزد را که در حال رفتن به سوی کار در سرحد بودند،
حمله کردند که منجر به کشته و زخمی شدن  ۱۷فرد ملکی ) ۱۲کشته و  ۵مجروح( شد .طالبان مسئولیت این
رویداد را به عهده گرفتند و اظهار داشتند که جنگجویان شان نیروهای اربکی را به قتل رسانده است.١٦٣
یوناما یک بار دیگر خاطر نشان می سازد که حقوق بشردوستانه بین المللی هر نوع حمله علیه افراد ملکی )مگر اینکه
ٓ
ٓ
ً
مستقیما در درگیری سهیم باشند( و اهداف ملکی )مگر اینکه انها اهداف نظامی باشند( را منع قرار می دهد .چنین
انها
اعمال جرایم جنگی محسوب شده می تواند .یوناما یک بار دیگر مالحظه نمود که تمام طرفین درگیری به شمول
طالبان مکلف به رعایت حقوق بشردوستان بین المللی هستند.
حمالت بدون تفکیک و نامتناسب علیه نیروهای امنیتی
در سال  ،۲۰۱۳طالبان مسئولیت  ۲۳۶حمله علیه نیروهای امنیتی را به عهده گرفته بودند که منجر به تلفات افراد
ملکی شد .این حمالت در اماکن عامه و با استفاده از تاکـتیک ها و سالح های بدون تفکیک ١٦٤صورت گرفت که
ٓ
اهداف نظامی و افراد و یا تاسیسات ملکی را بدون قایل شدن تفکیکی میان انها ،مورد اصابت قرار می داد و یا این
ٓ
ٓ
حمالت در حالی انجام میشد که عاملین ان انتظار انرا داشتند که شاید این حمالت سبب مرگ تﺼادفی افراد ملکی
ٓ
گردد که این تلفات افراد ملکی به مراتب بیشتر از نفع مشخص نظامی است که از ان حمله انتظار می رود.
نمونه هائی از موارد زیان های نامتناسب ناشی از حمالت باالی نیروهای مسلﺢ:
• به تاریخ  ۲۸دسامبر ،مواد انفجاری تعبیه شده در ولسوالی علینگر والیت لغمان در مقابل یک دوکان
منفجر گردید .این دوکان در نزدیکی پوسته امنیتی پولیس محلی افغان موقعیت داشت و مربوط به یک
بزرگ قومی بود که عضویت برنامه اگاهی دهی اجتماعی افغان ) (ASOPولسوالی را داشت .این انفجار
منجر به تلفات پنج فرد ملکی گردید )دو کشته ،به شمول مالک دوکان ،و سه زخمی به شمول یک پسر
 ۱۳ساله( .طالبان مسئولیت این حمله را از طریق ویب سایت شان به عهده گرفتند.١٦٥

ٓ
 ١٦٢گزارش طالبان ۲۴" ،تن در عملیات کندز کشته شدند" ۲۷ ،اکـتوبر  ،۲۰۱۴که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بوده و اخرین بار به
ٓ
تاریخ  ۴فبروری  ۲۰۱۵به ان مراجعه شده بودhttp://shahamat-english.com/index.php/news/50705-24-killed-in-kunduz- :
operation
ٓ
ٓ
ٓ
 ١٦٣گزارش طالبان ۳۱ ،اگست  ،۲۰۱۴که در ویب سایت ذیل قابل دسترس بوده و اخرین بار به تاریخ  ۴فبروری  ۲۰۱۵به ان مراجعه شده
بود- http://shahamat.info/index.php/news/55308 :فراه -پشتکوه  -کې- ۱۱ -اربکیان -قتل- ۴ -زخمیان– شول
 ١٦٤برای جزئیات بیشتر به بخش های مواد انفجاری تعبیه شده و حمالت انتحاری و پیچیده در این گزارش مراجعه شود.
ٓ
 ١٦٥گزارش طالبان" ،انفجار ماین در والیت لغمان دو دست نشاندهنده را زخمی نمود" ۳۰ ،دسامبر  ،۲۰۱۴قابل دسترس در ادرس انترنتی
ٓ
ٓ
ذیل ،اخرین بار به تاریخ  ۴فبروری  ۲۰۱۵از این ادرس استفاده شده:
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/51781-mine-blast-leaves-2-puppets-wounded-in-laghman
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• به تاریخ  ۱۳دسامبر ،یک حمله کننده انتحاری که  ۱۷سال عمر داشت واسکت انتخاری خود را در
ٓ
شهر کابل در مقابل بس حامل افسران اردوی ملی افغان منفجر نمود که در نتیجه ی ان ۱۴ ،تن از
نظامیان اردوی ملی افغان کشته و زخمی شدند .انفجار یاد شده  ۱۴فرد ملکی ،به شمول یک زن و دو
طفل را نیز ً
شدیدا زخمی نمود .طالبان مسئولیت این حمله را از طریق تویتر به عهده گرفتند.١٦٦
• به تاریخ  ۱نومبر ،یک حمله کنندۀ انتحاری با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده در واسطه نقلیه
اش ،یک پوسته امنیتی مشترک اردوی ملی و پولیس محلی افغان در ولسوالی ازره والیت لوگر را هدف
قرار داد .از اثر این انفجار  ۲۹فرد ملکی کشته و زخمی شدند )پنج کشته ،به شمول یک خانم حامله و
یک طفل ،و  ۲۴مجروح ،به شمول چهار زن و سه طفل( .این انفجار به پنج منزل مسکونی و یک
مسجد نیز خساراتی وارد کرد .حمله متذکره  ۲۱نظامی )اردوی ملی و پولیس محلی افغان( را کشته و
زخمی نمود .طالبان مسئولیت این حمله را پذیرفتند و ادعا نمودند که در اثر این حمله ۲۸ ،عضو
اردوی ملی ،پولیس ملی و پولیس محلی کشته شدند و  ۱۹عضو دیگر نیروهای امنیتی ملی افغان مجروح
ٓ
گردیدند .در اعالمیه نیز امده که پنج فرد ملکی ،به شمول دو طفل اندکی زخم برداشته اند.١٦٧
هرچند به نظر می رسد که این حمالت باالی نیروهای امنیتی صورت گرفته باشد اما استفاده مواد انفجاری تعبیه شده،
سالح های انفجاری ویا شلیک غیر مستقیم )هاون ،نارنجک و راکت( در نزدیکی محالت مزدحم مسکونی ،حمالت
بدون تفکیک یا نامتناسب شمرده شده و بنابرین نقض جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی محسوب می گردد و
جرایم جنگی شمرده می شود .١٦٨یوناما بار دیگر از طالبان می خواهد تا از انجام همچو حمالت در محالت مزدحم
مسکونی و استفاده از تاکـتیک های بدون تفکیک خودداری نمایند.
اعالمیه های طالبان در ارتباط با تدابیر جلوگیری و کاهش تلفات ملکی
در سال  ۲۰۱۴میالدی ،١٦٩طالبان  ۸۲اعالمیه در ارتباط به امنیت ،انکشافات سیاسی محلی و بین المللی ،حفاظت
ٓ
افراد ملکی و دیگر مسایل در ویب سایت شان به نشر رساندند .در بسیاری از این اعالمیه ها ،انها بر تعهد ادعا شده
خود مبنی بر حفاظت افراد ملکی در برابر اثرات درگیری های مسلحانه تاکید مجدد نمودند و ادعا کردند که جنگجویان
شان کماکان اقداماتی را برای جلوگیری از تلفات ملکی اتخاذ می نمایند.
در سپتمبر  ۲۰۱۴میالدی ،طالبان اعالمیه تازه در مورد کمیته خاص برای جلوگیری از تلفات ملکی به نشر سپردند.
ٓ
این اعالمیه پس از اعالمیه ماه جون  ۲۰۱۳در ارتباط به ایجاد ان کمیته به عنوان بخشی از کمیسیون نظامی طالبان،
 ١٦٦اعالمیه ذیل در صفحه تویتر سخنگویان طالبان به تاریخ  ١٣دسامبر  ٢٠١٤به نشر رسید ،تاریخ ٓاخرین مراجعه با این صفحه ٤ :فبروری
http://twitter.com/zabihmujahihttps://twitter.com/zabihmujahid/status/543794502423437312 .٢٠١٥
 .١٦٧اعالمیه در صفحه تویتر یک تن از سخنگویان طالبان به تاریخ  ١نومبر  ٢٠١٤به نشر رسیدhttp://twitter.com/zabihmujahid :
ٓ
 ١٦٨حمالت بدون تفکیک به حمالتی گـفته می شوند که به سمت یک هدف خاص نظامی نشانه نرفته ،و چنان روش یا ابزار جنگی در ان بکار می
ٓ
رود که سمت یک هدف نظامی را نشانه گرفته نمی تواند ،و یا چنان روش یا ابزار جنگی را بکار می برد که اثرات ان محدود نمی باشد طوریکه
حقوق بشردوستانه بین المللی الزم میدارد ،در هر کدام از این موارد به شکل بکار میروند تا اهداف نظامی و افراد ملکی یا اشیای ملکی را بدون
تفکیک مورد حمله قرار بدهند .به قاعده  ۱۲حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی ،کمیته بین المللی صلیب سرخ ) (ICRCمراجعه شود.
 ١٦٩یوناما توجه دارد که در اعالمیه طالبان که به تاریخ  ۴جنوری  ۲۰۱۵به نشر رسیده بود ،به تمامی جنگجویان طالبان دستور داده شده بود تا
"حداکـثر توجه نمایند تا به افراد ملکی صدمه وارد نکنند "،به شمول منع هدف قرار دادن افراد ملکی بطور مستقیم و راه اندازی "عملیات ها و
ٓ
بمباران در ساحاتیکه از اثر ان به افراد ملکی صدمه وارد میگردد".
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به نشر رسید .در جون  ،۲۰۱۴طالبان معلومات بیشتری در ارتباط به کار و فعالیت این کمیته در اختیار یوناما قرار
دادند.١٧٠
اعالمیه ی سپتمبر  ۲۰۱۴افغان ها را ترغیب می نمود که هر گونه اطالعات در ارتباط با رویداد تلفات ملکی را در
ٓ
ٓ
اختیار این کمیته قرار دهند ،صرف نظر از اینکه عامل ان کیست ،و در اعالمیه امده بود که طالبان دست به انجام
ٓ
"تحقیقات جامع" خواهند زد ،عدالت را مطابق با قوانین شرعی اجراء خواهند نمود" ،زمینه را برای اشتی بین طرفین
ٓ
مساعد خواهند ساخت" و شرایط مناسب را برای جبران خسارت متضرر و همدردی با وی را بوجود خواهند اورد".
طالبان در اعالمیه شان معلومات تماس با این کمیته را نیز ارائه کرده بودند.١٧١
ٓ
در همان روز ،طالبان مﺼاحبه ای را با یک عضو ان کمیته به نشر رسانیدند .فرد ادعا شده پیرامون کمیته مذکور معلومات
ٓ
ٓ
داد و یاد اور شد که این میکانیزم به این خاطر ایجاد گردیده تا ان تعداد از افراد طالبان که مقرره طرز سلوک این گروه را
نقض مینمایند ،مسئول و پاسخگو قرار دهد .بنابر ادعای فرد مذکور ،مکانیزم متذکره شامل ارجاع قضایا به یک محکمه
ٓ
شرعی نیز می شود که ان محکمه میتواند فرد را از محاکمه معاف کند و یا مجازات شدیدی بر وی اعمال کند.١٧٢
ٓ
پس از انتشار اعالمیه ماه سپتمبر  ،۲۰۱۴یوناما چندین مورد رویداد تلفات ملکی که طالبان ادعا کردند ان را مورد
بررسی قرار خواهند داد را مشاهده نمود .علیرغم تقاضاهای مکرر یوناما ،طالبان هیچ گونه معلومات و یا نمونه ای از
حسابدهی در داخل صفوف طالبان به سبب ارتکاب تلفات ملکی توسط اعضای طالبان ،در اختیار یوناما قرار نداد.
برای مثال ،طالبان دست داشتن در انفجار مواد انفجاری تعبیه شده که به تاریخ  ۲۳نومبر در جریان بازی والیبال در
ولسوالی یحیــی خیل والیت پکـتیکا صورت گرفته و به کشته و زخمی شدن  ۱۳۸فرد ملکی ) ۸۵کشته و  ۵۳زخمی(
ٓ
منجر گردید را رد نمودند و اعالن کردند که در زمینه تحقیقی را اغاز خواهند کرد .تا کنون ،طالبان نتایج تحقیق شان را
بطور علنی منتشر نکرده اند.
ٓ
ٓ
یوناما سندی بدست اورد که در ان طالبان از تحقیق در مورد سه قضیه انفجار مواد انفجاری تعبیه شده که تلفات افراد
ملکی در پـی داشت ،خبر دادند .١٧٣یوناما خواستار معلومات در مورد اقدامات بعدی در زمینه گریدید ولی تا اکنون
معلوماتی دریافت نکرده است.
تعریف طالبان از "افراد ملکی" و حقوق بشردوستانه بین المللی
در سال  ۲۰۱۴میالدی ،طالبان اعالمیه ای در مورد تعریف شان از افراد ملکی نشر نکردند .در اعالمیه ای که از
سوی طالبان به تاریخ  ۴جنوری  ۲۰۱۵به نشر سپرده شد ،در تعریف افراد ملکی تجدید نظری مشاهده می شود که در
این تعریف "هر فردی که در فعالیت ها علیه طالبان دخیل نباشد ،فرد ملکی گـفته می شود :کسانیکه دوشادوش
١٧٠
به گزارش شش ماهه سال  ٢٠١٤یوناما در ارتباط با حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه ،صفحه  ٣٠مراجعه شود.
ٓ
ٓ
 ١٧١اعالمیه طالبان" ،بخش جلوگیری از تلفات ملکی کمیسیون امور نظامی" ١٠ ،سپتمبر  ،٢٠١٤قابل دسترس در ادرس انترنتی ذیل که اخرین
ٓ
بار به تاریخ  ٢فبروری  ٢٠١٥از این ادرس استفاده شد:
http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/48925-department-of-prevention-of-civilian-casualtiescommission-of-military-affairs
ٓ
ٓ
ٓ
 ١٧٢مﺼاحبه با مولوی سرحدی ۱۰ ،سپتمبر  ۲۰۱۴قابل دسترس در ادرس انترنتی ذیل که اخرین بار به تاریخ  ۲فبروری  ۲۰۱۵از این ادرس
استفاده شد http://shahamat.info/index.php/interview/56031 :مرکه-سره-نماینده-له-اداری-دمخنیوی-تلفاتو-ملکی-د-
ٓ
١٧٣
یوناما این معلومات را در اکـتوبر  ۲۰۱۴بدست اورد.
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نیروهای دشمن قرار ندارند و بر ضد جهاد دست به فعالیت نمی زنند افراد ملکی شمرده می شوند ".در اعالمیه های
سال  ۲۰۱۳میالدی طالبان ،تعریف افراد ملکی زنان ،اطفال ،کهنساالن و کسانیکه "زندگی عادی داشتند" را شامل
می شد که باید در برابر حمالت محافظت می شدند.١٧٤
ٓ
ضمن توجه به تعریف جامع تر طالبان از افراد ملکی که در اعالمیه مورخ  ۴جنوری  ۲۰۱۴انها به نشر رسیده است،
یوناما تاکید می کند که این تعریف هنوز هم در مغایرت با حقوق بشردوستانه بین المللی قرار دارد؛ حقوق بشر
دوستانه به منظور تفکیک قایل شدن بین افراد ملکی و نظامی ،افراد ملکی را اشخاصی می داند که عضویت نیروهای
ً
مستقیما در جنگ اشتراک می نمایند.١٧٥
مسلﺢ را ندارند ،به استثنای کسانیکه
اعالمیه های ماهوار طالبان در مورد ادعای تلفات افراد ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت
در سال  ،۲۰۱۴طالبان  ۱۲اعالمیه ماهوار در مورد ادعای ارتکاب "جرایم جنگی" از سوی نیروهای طرفدار دولت که
بنابر ادعای طالبان منجر به تلفات حداقل  ۱۱۰۶فرد ملکی ) ۶۹۱کشته و  ۴۱۵مجروح( در  ۲۹۲رویداد گردیده ،منتشر
نمودند .١٧٦یوناما صحت  ۱۹۸مورد -یا  ۶۸درصد – از  ۲۹۲رویداد گزارش شده در اعالمیه های ماهوار طالبان را تثبیت
ٓ
ٓ
کرد ) ۶۱درصد ان  ۱۹۸مورد ،قبل از اعالمیه های طالبان و  ۳۹درصد ان ،فقط پس از نشر اعالمیه تثبیت گردید(.
ٓ
از جمله  ۱۱۰۶مورد تلفات ملکی که طالبان در اعالمیه های ماهوارشان ذکر نموده بودند  ،انها  ۵۰۴مورد تلفات
) ۲۳۲کشته و  ۲۷۲مجروح( را به نیروهای امنیتی ملی افغانستان ۳۴۱ ،مورد تلفات ) ۲۵۱کشته و  ۹۰مجروح( را به
نیروهای نظامی بین المللی ۱۱۷ ،مورد تلفات ملکی ١٧٧را به گروه های مسلﺢ طرفدار دولت )نیروهای اربکی( و ۱۰۰
مورد تلفات ملکی ) ۹۱کشته و نه مجروح( را به عملیات های مشترک نیروهای افغان و نیروهای بین المللی نسبت
دادند ،و بقیه  ۴۴مورد دیگر به سایر نهادها نسبت داده شده بود.
دفتر یوناما  ۲۹۲مورد تلفات ملکی ادعا شده را پیگیری نمود تا مشخص کند که ٓایا رویدادهای متذکره را ً
قبال ثبت
نموده است ویا خیر ،و اقدام به تثبیت صحت و سقم مواردی نمود که ً
قبال ثبت نکرده بود .از جمله  ۲۹۲رویداد ادعا
 ١٧٤اعالمیه طالبان " ،نامه سر گشاده عنوانی دفتر یوناما در ارتباط با برخورد جانبدارانه این سازمان" ٢٥ ،فبروری  ،٢٠١٣قابل دسترس در
ٓ
ٓ
ٓ
ادرس انترنتی ذیل که اخرین بار به تاریخ  ١٥جنوری  ٢٠١٥از ان استفاده شد:
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/29225-an-open-letter-to-the-unama-about-the-biasedbehavior-of-this-organization
همچنان ،به گزارش شش ماهه سال  ۲۰۱۴یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه ،جوالی  ۲۰۱۴نیز مراجعه شود .به
تاریخ  ۴جنوری  ،۲۰۱۵طالبان اعالمیه ای را در ارتباط با حفاظت افراد ملکی به نشر رسانیدند و از افراد ملکی اینطور تعریف نمودند ،فرد که
ٓ
دست به فعالیت های ضد طالبان نزند" :ان عده افرادی که دوشا دوش نیروهای دشمن قرار ندارند و اعمال را بر ضد جهاد انجام نمی دهند افراد
ٓ
ملکی به حساب میایند ".اعالمیه طالبان" ،هدایات خاص رهبری امارت اسالمی افغانستان در پیوند با اقدامات پیشگیرانه به منظور جلوگیری از
ٓ
ٓ
ٓ
تلفات افراد ملکی در جهاد فعلی میباشد" ۴ ،جنوری  ،۲۰۱۵قابل دسترس در ادرس انترنتی ذیل اخرین به تاریخ  ۱۵جنوری  ۲۰۱۵از ان
استفاده شد:
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/51926-special-instructions-of-the-islamicemirate%E2%80%99s-leadership-regarding-precautionary-means-to-prevent-civilian-casualties-in-the-ongoing-jihad
ٓ
ٓ
ٓ
 ١٧٥قاعده  .۵حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی .قابل دسترس در ادرس انترنتی ذیل که اخرین به تاریخ  ۱۵جنوری  ۲۰۱۵از ان استفاده شد:
https://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_cha_chapter1_rule5
ٓ
 ١٧٦به ادرس انترنتی ذیل مراجعه شود:
http://shahamat-english.com/
ٓ
 ١٧٧ .در اعالمیه های طالبان مشخص نگردیده است که ایا تلفات ملکی شامل افراد کشته و زخمی می شود و یا خیر
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شده ،یوناما  ۱۲۱مورد ٓان را ً
قبال ثبت نموده بود و  ۱۷۱مورد دیگر را پیگیری نمود .از جمله این  ۱۷۱اتهام ،یوناما
ٓ
ٓ
 ۷۷رویداد را تایید نمود ،ولی  ۹۴مورد دیگر ان تایید نشده باقی ماند .از جمله  ۷۷رویداد تایید شده ۵۱ ،مورد ان
ٓ
مرتبط به درگیری هائی بود که تلفات ملکی را در پـی داشت ۲۱ ،مورد ان منجر به تلفات ملکی نگردیده بود ،سه مورد
ٓ
به درگیری های مسلحانه ارتباط نداشت ،و دو مورد دیگر را یوناما مشخص نتوانست که ایا تلفات ملکی مرتبط به
درگیری ها بوده است و یا خیر.
در جریان روند تثبیت  ۵۱رویداد مرتبط به جنگ ،یوناما  ۱۱۵مورد تلفات ملکی ) ۷۴کشته و  ۴۱مجروح( را به ثبت
ٓ
رسانید که  ۳۹رویداد ان به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شد که تلفات  ۸۸فرد ملکی ) ۶۰کشته و  ۲۸مجروح(
ٓ
را در پـی داشت ۱۸ .مورد دیگر تلفات ملکی )هفت کشته و  ۱۱مجروح( در اثر هفت رویداد تبادل اتش میان نیروهای
ٓ
ٓ
طرفدار دولت و عناصر ضد دولت به وجود امد .عناصر ضد دولت مسئولیت دو رویداد انرا به عهده داشتند که از اثر
ٓ
ان ،دو فرد ملکی کشته شدند ،در حالیکه یوناما موفق نشد تا عامل سه رویداد دیگر را که منجر به تلفات هفت فرد
ملکی گردیده بود )پنج کشته ،دو مجروح( مشخص نماید.
یوناما می پذیرد که اطالعاتی را که طالبان بﺼورت علنی نشر نمودند این دفتر را در تثبیت تلفات ملکی که تیم های
ٓ
ساحوی ٓان ً
قبال موفق به شناسائی ان نشده بودند ،کمک کرد .یوناما از ارائه جزئیات پیرامون تلفات ملکی از سوی
تمامی طرف های جنگ استقبال می کند و خواهان تحقیقات شفاف و بیطرفانه در رابطه با تمامی رویدادهای ـی که منجر
به تلفات ملکی میگردد ،میباشد.
ٓ
از مجموع  ۲۹۲اتهام ،در  ۸۸رویداد ان ،ذکری از تاکـتیک بکار رفته صورت نگرفته بود ۶۱ ،مورد تلفات را ناشی از
عملیات های هوائی می دانست ۴۱ ،مورد به تالشی ها ۴۱ ،مورد به شلیک هاون و گلوله ،و  ۳۲مورد به رویدادهای
تیراندازی نسبت داده شده بود ،و بقیه  ۲۹مورد به سایر تاکـتیک ها نسبت داده شده بود.
جهت مالحظه اعالمیه های ماهوار طالبان بطور مجزا از هم ،به ضمیمه شماره  ۲مراجعه شود.
واکنش طالبان به گزارش یوناما در مورد تلفات افراد ملکی
ٓ
به تاریخ  ۳۱جوالی ،طالبان اعالمیه ای صادر نمودند و در ان گزارش شش ماه نخست سال  ۲۰۱۴یوناما در ارتباط
با حفاظت افراد ملکی را "تبلیغات بی اساس" خواندند ،و ادعا نمودند که این گزارش "به دستور و سفارشات سفارت
ٓ
امریکا در کابل" نوشته شده تا به شهرت و اعتبار طالبان صدمه وارد نماید .١٧٨در این اعالمیه امده است که قبل از
نشر این گزارش یوناما وقت کافی به طالبان نداده بود تا گزارش متذکره را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند .طالبان در
اعالمیه خود ملکی خواندن مامورین دولتی از سوی یوناما را نپذیرفتند:

"این یک تحلیل نادرست است که یوناما مامورین اداره کابل ،پولیس ،سربازان ،کارمندان استخبارات و
١٧٩
مامورین سایر ارگان های حساسیت بر انگیز را افراد ملکی می پندارد"
 ١٧٨اعالمیه طالبان " ،پاسخ امارت اسالمی افغانستان در رد گزارش اخیر دفتر یوناما در مورد تلفات افراد ملکی" ٣١ ،جوالی  .٢٠١٤قابل
ٓ
ٓ
ٓ
دسترس در ادرس انترنتی ذیل که اخرین بار به تاریخ  ٢٧جنوری  ٢٠١٥از ان استفاده شد:
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/34995-rejoinder-of-the-islamic-emirate-about-the-recentreport-of-unama-regarding-the-civilian-casualties
 ١٧٩همان
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در این اعالمیه ،طالبان نیروهای طرفدار دولت را مسئول اکـثریت تلفات ملکی خواندند و از تالش های خود برای
کاهش تلفات ملکی تمجید نمودند:

"اقدامات پیشگیرانه امارت اسالمی برای محافظت از جان افراد ملکی در چنین یک جنگ بزرگ و نا متوازن
در سطﺢ بین المللی در حال و در گذشته بی نظیر بوده است.١٨٠
ٓ
طی سال  ،۲۰۱۴طالبان مسئولیت اکـثر تلفات ملکی ناشی از عملیات هایشان را به عهده نگرفتند .انها کما فی سابق،
موقف یوناما مبنی بر نسبت دادن اکـثر تلفات ملکی به عملیات ها و حمالت عناصر ضد دولت ،به شمول طالبان و
سایر شورشیان ،را رد نمودند .موضع طالبان این است که اکـثر تلفات افراد ملکی باید به نیروهای طرفدار دولت نسبت
داده شود ،ولی اعالمیه های طالبان بر مبنای اسناد و مدارک استوار نمی باشد.
یوناما بار دیگر تاکید مینماید که این دفتر درگیری ها از سوی تمامی طرف های درگیر را فعاالنه و بیطرفانه نظارت
مینماید و حداکـثر تالش خویش را بخرج میدهد تا تحلیل ها و یافته های بیطرفانه ،دقیق و موثق ارائه دهد .یوناما
ٓ
گزارشات ماهوار طالبان از "جرایم جنگی" و سایر منابع اطالعاتی را به دقت پیگیری مینماید و رویدادها را مطابق با ان
مورد ارزیابی قرار میدهد .نسبت دادن  ۷۲درصد تلفات افراد ملکی به عناصر ضد دولت از سوی یوناما مبتنی بر ۴۲۹۹
رویداد تلفات ملکی بوده است که این دفتر هر رویداد جداگانه را با استفاده از سه منبع مختلف تثبیت نموده است.
به تاریخ  ۲۱دسامبر ،طالبان در برابر اعالمیه یوناما در کنفرانس مطبوعاتی مورخ  ۱۹دسامبر که در ارتباط به یافته
های اخیر این دفتر پیرامون تلفات افراد ملکی برگزار گردیده بود ،واکنش نشان دادند .١٨١طالبان این اعالمیه ها را
تبلیغات خواندند و یک بار دیگر نیروهای امنیتی ملی افغان و نیروهای نظامی بین المللی را مسئول اکـثر تلفات افراد
ملکی قلمداد نمودند .طالبان در این اعالمیه ادعا نمودند که "فرامینی را که امارت اسالمی به مجاهدین اش صادر
مینماید و همچنان اوامر و پیام های عالیقدر امیرالمومنین تعهد طالبان نسبت به حفاظت از افراد ملکی را به مثابه
"وجیبه دینی و بنیادی" شان به اثبات میرساند .١٨٢طالبان همچنان تعهد نمودند تا اقدامات شان جهت کاهش تلفات
ملکی را "بیشتر" تقویت نمایند ،اما از اقدامات مشخص در این راستا چیزی نگـفتند.١٨٣
در سال  ،۲۰۱۴یوناما در نحوۀ پیام رسانی طالبان تغییری را مالحظه نمود و متوجه شد که طالبان در پیام هایشان از
تعهدشان نسبت به حفاظت از جان افراد ملکی سخن می گویند .یوناما بار دیگر تاکید مینماید که اراده طالبان مبنی بر
اتخاذ اقدامات جهت کاهش زیان ها به افراد ملکی باعث حفاظت بهتر از افراد ملکی نگردیده است زیرا تلفات ملکی از
سوی طالبان در سال  ۲۰۱۴به سیر صعودی خود ادامه داده است.
 ١٨٠همان.
 ١٨١نشست خبری نیکوالس هیسم ،نماینده خاص سر منشی ملل متحد و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( و خانم
ٓ
ٓ
ٓ
جورجیت گنیون ،رئیس واحد حقوق بشر یوناما قابل دسترس در ادرس انترنتی ذیل که اخرین بار به تاریخ  ٢فبروری  ٢٠١٥از ان استفاده شد:
http://webtv.un.org/www.unwomen.org/en/executive-board/watch/nicholas-haysom-unama-and-georgette-gagnon:unama-on-afghanistan-%E2%80%93-press-conference/3952888266001
ٓ
 ١٨٢اعالمیه طالبان" ،واکنش امارت اسالمی در ارتباط به گزارش تلفات ملکی از سوی ملل متحد" ۲۱ ،دسامبر  ۲۰۱۴قابل دسترس در ادرس
ٓ
ٓ
انترنتی ذیل که اخرین بار به تاریخ  ۲فبروری از ان استفاده شد:
http://shahamat-english.com/index.php/paighamoona/51495-reaction-of-islamic-emirate-regarding-civilian-casualtyreport-by-un
 ١٨٣همان.
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 .IVنیروهای طرفدار دولت و حفاظت افراد ملکی
طی سال  ،۲۰۱۴نیروهای طرفدار دولت به اجراء و تطبیق اقداماتی به منظور کاهش تلفات ملکی ادامه دادند .علیرغم
این تدابیر ،یوناما در تلفات ملکی از سوی نیروهای طرفدار دولت ،به ویژه نیروهای امنیتی ملی افغان ،افزایشی را در
مقایسه با سال  ،۲۰۱۳به ثبت رسانید .یوناما  ۱۴۷۸مورد تلفات ملکی ) ۶۲۲کشته و  ۸۵۶مجروح( به دست
نیروهای طرفدار دولت را ثبت نمود که یک افزایش  ۵۱درصدی نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان میدهد.١٨٤
یوناما  ۱۲۲۵مورد تلفات ملکی ) ۴۶۸کشته و  ۷۵۷مجروح( را به نیروهای امنیتی افغان ۱۰۲ ،مورد تلفات ملکی
) ۵۳کشته و  ۴۹مجروح( را به ملیشه های طرفدار دولت و  ۱۵۱مورد تلفات ملکی ) ۱۰۱کشته و  ۵۰مجروح( را ً
صرفا
به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داد.١٨٥
اکـثر تلفات ملکی از سوی نیروهای امنیتی افغان در جریان درگیری های زمینی رخ داد.
کشته و مجروحیت افراد ملکی به تفکیک تاکـتیک:
نیروهای طرفدار دولت
جنوری تا دسمبر 2014
افزایش عکس العمل نیروها در
مقابل یک پدیده مشکوک
4%

حمله هوایــی
11%
11%

دیگر تاکـتیک ها
9%

مواد انفجاری باقی مانده از جنگ
1%
قتل های هدفمند
3%

عملیات های جستجو
10%
10%
درگیری های زمینی
62%
62%

١٨٤
در سال  ،٢٠١٣یوناما  ٩٨٢مورد تلفات ملکی ) ٣٥٤کشته و  ٦٢٨مجروح( را به ثبت رسانید.
ٓ
 ١٥١ ١٨٥مورد تلفات ملکی که به تنهائی به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داده شده شامل تمامی ان تلفات ملکی که در نتیجه عملیات های
مشترک شان با نیروهای امنیتی افغان به عمل ٓامدند و تمامی تلفات ناشی از عملیات های هوائی ) ١٦٢مورد تلفات( نمی شودً .
مثال ،برخی عملیات
ٓ
های بزرگ زمینی که رهبری ان بدوش افغان ها بود پشتیبانی هوائی نیروهای هوائی بین المللی را با خود داشت .برخی از این عملیات های زمینی و
هوائی تلفات ملکی در پـی داشتند .مسئولیت تلفات ملکی در اینگونه عملیات ها هم به نیروهای امنیتی ملی افغانستان و نیروهای نظامی بین
ٓ
المللی نسبت داده می شود .به مثال ان در بخش عملیات های هوائی در عملیات زمینی/هوائی که در ولسوالی نرنگ والیت کنر که به تاریخ ٩
سپتمبر بوقوع پیوست ،مراجعه شود.

٧٤

پولیس محلی افغان

فرمانده پولیس محلی افغان نزدم ٓامد و از من خواست تا ماهانه  ۲۵۰۰افغانی برایش بپردازم ،اما من ٓان
را رد کردم .بعد ،از من خواست تا برایش دو گوسفند بدهم که ٓان را نیز رد کردم .او من و پدرم را بزور در
پوسته امنیتی خود برد که یک چاه به عمق هفت یا هشت متر در ٓانجا وجود داشت .بعد ،من و پدرم را
بزور داخل ٓان چاه نمود .باالی ما ٓاب و خاک ریختند تا ما بترسیم و در پرداخت پول برای او موافقت
کنیم .هنگامیکه ما در داخل چاه بودیم ،یک گروه پولیس محلی افغان از چاه محافظت می کردند .ما را
از ظهر همان روز و تمام شب در ٓان چاه نگهداشتند .روز بعد ما را زمانی از چاه بیرون کردند که بزرگان
محل ٓامدند و وعده یک گوسفند را به فرمانده مذکور دادند .از اینکه ٓان چاه بقدر کافی بزرگ و وسیع نبود،
تمامی شب را ایستاده سپری کردیمً .
اصال تﺼور کرده نمیتوانم که مردم را حتی در قرن  ۲۱اینطور مجازات
نمایند.١٨٦
 -قربانی یک مورد نقض حقوق بشری از سوی عساکر پولیس محلی افغان در ولسوالی دشت ارچی،والیت کندز ۱ ،جنوری .۲۰۱۴
برنامه پولیس محلی افغان در سال  ۲۰۱۴همچنان گسترش یافت .الی  ۱۸جنوری  ،۲۰۱۵رقم کل پرسونل پولیس
محلی افغان به  ۲۷۹۵۰میرسید که  ۱۵۷ولسوالی را در  ۲۹والیت تحت پوشش داشت .از مجموع  ۳۰۰۰۰تعداد
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
پرسونل پولیس محلی که استخدام ان مجاز است ،بقیه  ۳۵۵۰ان یا در حال اموزش اند ،یا برای اموزش اماده می
شوند و یا تحت استخدام قرار دارند .برنامه پولیس محلی در والیات بامیان ،خوست ،نیمروز ،پنجشیر و سمنگان
وجود ندارد.١٨٧
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۱۲۱مورد تلفات ملکی ) ۵۲کشته ۶۹ ،مجروح( را در  ۱۰۵رویداد که پولیس محلی افغان در
ٓ
ان دخیل بود ،به ثبت رسانید .رقم کلی مرگ و مجروحیت افراد ملکی در همان سطحی بود که در سال  ۲۰۱۳به ثبت
رسیده بود ،ولی در رقم مرگ افراد ملکی در سال  ،۲۰۱۴یک افزایش  ۴۹درصدی به ثبت رسیده است .اطفال ۲۲
ٓ
ٓ
درصد تلفات ملکی را تشکیل میداد که از ان جمله  ۱۵تن انها کشته شدند )هفت پسر ،هشت دختر( و  ۱۲تن دیگر
زخم برداشتند ) ۱۱پسر ،یک دختر( .نه درصد تلفات ملکی )شش کشته ،پنج زخمی( که به پولیس محلی افغان
نسبت داده می شد را زنان تشکیل میداد .مجموع تلفات ملکی که پولیس محلی افغان سبب ٓان گردیده است چیزی
بیشتر از یک درصد کل تلفات ملکی که در سال  ۲۰۱۴به ثبت رسیده است را تشکیل می دهد.
شبیه گرایشات در سایر نیروهای طرفدار دولت ،تلفات ملکی به دست پولیس محلی افغان در جریان درگیری های
زمینی الی  ۲۸درصد افزایش داشته است ،و رقم حادثاتی که تلفات ملکی را در پـی داشته نسبت به سال  ،۲۰۱۳سه
ٓ
برابر افزایش یافته است .اکـثر موارد نقض حقوق بشری که به پولیس محلی افغان نسبت داده شدند شامل تهدید ،ازار
و اذیت و ارعاب میباشد .١٨٨این رویدادها در سال  ۲۰۱۴که منجر به تلفات  ۳۹فرد ملکی )پنج کشته و  ۳۴زخمی(
١٨٦

مﺼاحبه یوناما ،شهر کندز ،والیت کندز ٢٤ ،فبروری .٢٠١٤
 ١٨٧نشست یوناما به تاریخ  ٦جوالی  ٢٠١٤و تبادل ایمل با پولیس محلی افغان  ،SOAGمرکز فرماندهی نیروهای ویژه ناتو در افغانستان
ٓ
) ،(NSOCC-Aمقر قوماندانی ایساف ،کابل ٢٨ ،جون .٢٠١٤
ٓ
ٓ
ٓ
ٓ
 ١٨٨تهدید ،ارعاب و ازار و اذیت کـتگوری است که یوناما ان را برای ثبت حادثات تهدید به مرگ یا اسیب ،ارعاب و ازار و اذیت مورد استفاده قرار
جلوگیری ٓ
ً
از ازادی بیان ،اعمالی که میتواند ،اما نه
میدهد و نقض حقوق بشر شمرده میشود ،مثال ،محدودیت های غیر قانونی گشت و گذار یا

٧٥

گردید ً
تقریبا سه برابر شده است که نشاندهنده  ۳۲درصد کل تلفات ملکی که پولیس محلی افغان صورت گرفته
است ،می باشد .اکـثر این تلفات ناشی از حمالت پولیس محلی افغان باالی افراد ملکی به منظور انتقام جویــی یا
مجازات میباشدً .
مثال ،به تاریخ  ۱۱جوالی ،یک عضو پولیس محلی افغان یک دوکاندار محلی را پس از یک جدال
باالی یک پارچه یخ به گلوله بست و به قتل رساند .به تاریخ  ۷جوالی ،یک فرمانده پولیس محلی افغان و چهار تن از
افراد تحت امرش در ولسوالی جرم والیت بدخشان باالی چهار فرد ملکی در جریان یک محفل عروسی حمله نمودند و
ٓ
ٓ
انها را زخمی کردند .به اساس گزارش ها ،دلیل لت و کوب این بوده است که ان خانواده به تقاضای پولیس محلی برای
ٓ
تهیه غذا برای انها پاسخ نداده است.
یوناما چندین مورد دیگر را ثبت نمود که پولیس محلی مردم محل را ارعاب نموده و به خانوادهها دستور ترک محل
سکونت شان را داده استً .
مثال ،به تاریخ  ۱۲اکـتوبر ،پولیس محلی افغان به تعداد  ۱۵۰تا  ۲۰۰خانواده را از
ٓ
ولسوالی خاک سفید والیت فراه بزور کوچ داد .قبل از ان ،پولیس محلی به مردم محل هشدار داده بود که به طالبان
ٓ
اجازه ندهند که از قریه انها علیه پولیس محلی حمله نمایند .طالبان نیز مردم محل را تهدید نموده بودند که با پولیس
ٓ
ٓ
محلی افغان همکاری نکنند .پس از انکه جنگجویان طالب دست به ایجاد موضع در ان ساحه زدند ،پولیس محلی
افغان به  ۱۵۰تا  ۲۰۰خانواده دستور داد که ساحه را ترک کنند که این کار منجر به بیجا شدن تمام قریه ،به شهر
فراه گردید.
تلفات افراد ملکی به دست پولیس محلی افغان در سال  ۲۰۱۴افزایش یافته است .در این میان ،رقم قتل های
هدفمندانه و عمدی از سوی پولیس محلی افغان الی  ۷۲درصد کاهش پیدا کرد ،اگر چه این نوع قتل ها هنوز هم ۱۳
درصد مجموع تلفات افراد ملکی بدست پولیس محلی افغان را تشکیل می دهد .یوناما  ۱۶مورد تلفات ملکی ) ۱۴کشته
و دو زخمی( را در  ۱۲رویداد قتل های هدفمندانه به دست پولیس محلی افغان به ثبت رسانید.
طی سال  ،۲۰۱۴بسیاری از محالت از ثبات ،امنیت بهتر و فرصت های کاری استقبال نمودند که ٓانرا به حضور
پولیس محلی افغان در مناطق شان نسبت می دهند ،به ویژه در محالتیکه پولیس محل از بین افراد همان منطقه
استخدام شده اند .در مناطق دیگر ،یوناما موارد تخطی از حقوق بشر به دست اعضای پولیس محلی با معافیت از
مجازات را کماکان به ثبت رسانید .وضعیت در مناطق شمالشرق ،به ویژه در والیت کندز مایه نگرانی عمیق میباشد.
ٓ
یوناما همواره مشکالتی را در قسمت استخدام ،نظم و دسیپلین و حسابدهی پولیس محل افغان در ان والیت به ثبت
رسانیده استً .
مثال ،بیشتر از نیم ) ۵۲درصد( تلفات ملکی ثبت شده که به دست پولیس محلی صورت گرفته است
) ۱۶کشته و  ۴۷مجروح( در مناطق شمالشرق اتفاق افتاده است .تلفات ملکی به دست پولیس محلی در این ساحه
ٓ
در سال  ۳۴ ،۲۰۱۴درصد افزایش یافته است ،و رقم تلفات افراد ملکی ناشی از رویدادهای تهدید ،ازار و اذیت و
ارعاب هشت برابر افزایش یافته است.١٨٩

ٓ
ٓ
ً
لزوما همیشه ،سبب مجروحیت یا مرگ گردد .این کـتگوری برای ثبت حادثات خشونت جسمی زمانیکه مقﺼد ان تهدید ،ارعاب یا ازار و اذیت
ً
افراد ملکی باشد نیز بکار میرود ،مثال ،مجازات ،انتقام گیری یا سایر اشکال قتل های عمدی ،حمله یا مجازات که از سوی یک طرف درگیری در
برابر افراد ملکی صورت می گیرد.
ٓ
 ١٨٩در سال  ،٢٠١٣یوناما چهار مورد تلفات ملکی )دو کشته و دو مجروح( را در حادثات ازار و اذیت/ارعاب به دست پولیس محلی افغان در
ٓ
مناطق شمالشرق به ثبت رسانید .در سال  ،٢٠١٤یوناما  ٣٢مورد تلفات ملکی )دو کشته و  ٣٠مجروح( را در حادثات ازار و اذیت/ارعاب در
مناطق شمالشرق به دست پولیس محلی افغان به ثبت رسانید.

٧٦

نظارت و حسابدهی پولیس محلی افغان
طی سال  ،۲۰۱۴یوناما به مشورت و تالش های خود با ریاست پولیس محلی وزارت امور داخله جهت تشویق نظارت
و حسابدهی پولیس محلی افغان ادامه داد .ریاست متذکره میکانیزم اصلی برای نظارت بر برنامه پولیس محلی افغان
میباشد .یوناما بطور منظم اتهامات تحریری علیه پرسونل پولیس محلی را با ریاست پولیس محلی در میان گذاشته و
اقدامات بعدی مقامات این ریاست و وزارت امور داخله را در سطﺢ والیتی دنبال نمود.
در سال  ،۲۰۱۴بخش نظارت و تحقیق ریاست پولیس محلی افغان  ۶۸مورد تخطی حقوق بشری به دست پولیس
محلی ،به شمول قتل ،اخاذی و بدرفتاری ،بازداشت خودسرانه ،تالشی های غیرقانونی ،اخاذی مالیه و اخراج
اجباری را بررسی نمود .مقامات در این ریاست گزارش دادند که این تحقیقات منجر به دستگیری  ۶۴تن و محکومیت
چهار نفر گردید که این رقم بلند ترین رقم ثبت شده ی محکومیت پولیس محلی افغان را نشان می دهد .یوناما در
وضعیت پیگیری قضایا در وزارت امور داخله نیز پیشرفت هائی مشاهده نموده است؛ پیگیری این قضایا از طریق
برنامه جدید ثبت و گزارش دهی رقم قضایای تعقیب عدلی و محکومیت برخاسته از تحقیقات در مورد پولیس محلی
افغان صورت گرفته است.
دو گام به جلو :حسابدهی برای تخطی های پولیس محلی افغان در حوزۀ شمالشرق
ٓ
یوناما مواردی را مشاهده نموده است که در ان مقامات محلی اقداماتی را به منظور تعقیب عدلی پرسونل
پولیس محلی که در برخی ساحات متهم به جرایم و تخطی های حقوق بشری بوده اند ،اتخاذ نموده اند.
در ماه دسامبر ،چهار تن از پرسونل پولیس محلی افغان در والیت کندز به سبب ارتکاب جرایم
گوناگون ،محکوم به مجازات شدند .همچنان در والیت کندز ،یک تن از فرماندهان پولیس محلی افغان
در پـی اتهاماتی مبنی بر کار اجباری ،ارعاب ،حمله و اخاذی ،بطور غیابی به سبب سوء استفاده از
صالحیت های وظیفوی محکوم به مجازات گردید .نامبرده به تاریخ  ۲۰جوالی دستگیر شد و اکنون در
زندان مرکزی والیت کندز دورۀ حبس چهار ساله خود را سپری می کند.
به تاریخ  ۹دسامبر ،یک عضو پولیس محلی در والیت بغالن به سبب "سوء استفاده از اسلحه" که منجر
به مرگ یک فرد ملکی گردید ،به هفت سال حبس محکوم به مجازات گردید .به تاریخ  ۳سپتمبر ،محکمه
والیتی بغالن عضو دیگر پولیس محلی افغان را به ارتکاب دزدی به سه سال حبس محکوم کرد .محاکم
ٓ
والیت بغالن سومین عضو پولیس محلی را به جرم قتل نا اگاهانه دو عضو پولیس محلی افغان ١٩٠که از
اثر فیر تﺼادفی اسلحه وی کشته شدند ،محکوم به مجازات کرد .این شخص از سوی محکمه به چهار
سال حبس محکوم گردید .هر سه شخص مذکور ً
فعال در زندان مرکزی والیت بغالن دوره محکومیت شان
را سپری می کنند.
محکومیت این افراد همراه با بازداشت و پیگرد عدلی پرسونل بیشتر پولیس محلی افغان که متهم به
ارتکاب جرایم هستند یک گام نیک در راستای اصالح برنامه پولیس محلی در مناطق شمالشرق پنداشته
میشود .یوناما خواهان تالش های مستمر برای حسابدهی و بررسی کامل روند استخدام پولیس محلی ،و
سوق و ادارۀ پولیس محلی در محالتی که مشکالت بﺼورت دوامدار وجود دارد ،میباشد.
 ١٩٠پرسونل پولیس محلی به دلیل وضعیت شان به عنوان جنگجویان ،افراد ملکی شمرده نمی شوند .این تلفات شامل ارقام یوناما نمی گردند،
اما پیگیری عدلی پرسونل پولیس محلی این را نشان میدهد که دولت اقداماتی را اتخاذ مینماید تا به تخطی های بشری ،بدرفتاری و اعمال جنائی
به دست پولیس محلی رسیدگی صورت گیرد.

٧٧

علیرغم این اقدامات مثبت ،واحد نظارت پولیس محلی افغان هنوز هم در سطﺢ والیات حضور دائمی ندارند و در
اجرای وظایفش متکی به همکاری و حسن نیت قوماندانان پولیس والیات می باشد .١٩١طبق اظهارات واحد نظارت
ٓ
پولیس محلی افغان ،ریاست پولیس محلی میتواند به دفاتر والیتی پولیس دستور اغاز تحقیقات را بدهد ،اما واحد
نظارتی پولیس محلی افغان صالحیت نظارت بر پیشرفت تحقیقات و تعقیب عدلی در سطﺢ والیت را ندارد .١٩٢از اینکه
ٓ
قوماندانان پولیس والیت بر اساس مالحظات سیاسی استخدام می شوند ،انها اکـث ًرا با دالالن قدرت در سطﺢ ملی و
ٓ
منطقوی ارتباط دارند که ان افراد میتوانند در برابر اقدامات برای حسابده قرار دادن پولیس محلی افغان موانع ایجاد
کنند .همچنین ،با تشدید درگیری ها در مناطق شمالشرق – جاییکه برنامه پولیس محلی افغان همواره جنجال برانگیز
بوده– مقامات امنیتی ،پولیس محلی افغان را یک وسیله موثر برای کنترول اوضاع میدانند و مایل نیستند که سرمایه
خط مقدم خود در برابر شورشیان را فدای موضوع حسابدهی پولیس محلی افغان نمایند.
استفاده از پولیس محلی برای تنظیم گروه های مسلﺢ موجود طرفدار دولت نگرانی دیگری میباشد .وزارت امور داخله
به یوناما خبر داد که این گروه های مسلﺢ ،پست های خالی پولیس محلی افغان را اشغال خواهند کرد .١٩٣یوناما
نگران است که این گروه های مسلﺢ بﺼورت مجموعی به عنوان واحدهای جنگی در چوکات پولیس محلی افغان شامل
ٓ
شوند و در این میان قواعد و ضمانت های موجود برای استخدام و اموزش پولیس محلی افغان نادیده گرفته شود.

جمع ٓاوری غیر قانونی مالیه توسط پولیس محلی افغان در ولسوالی ژیری والیت کندهار

١٩٤

در سال  ،۲۰۱۴یوناما اتهامات متعددی را در مورد اخاذی مالیه از ساکنین محلی ولسوالی ژیری والیت
ٓ
کندهار توسط پولیس محلی افغان به ثبت رسانید .طبق معلومات بدست امده ،این اقدام پولیس محلی
افغان بسیار فراگیر و گسترده بوده و اکـثر افراد ملکی در ولسوالی ژیری را متاثر ساخته بود.
طبق اظهارات مردم محل ،پرسونل پولیس محلی افغان با تقاضای جبری پرداخت پول یا تهیه مواد غذائی
ٓ
دست به جمع اوری مالیه غیرقانونی میزنند .ساکنین محل به یوناما خبر دادند که پولیس محلی افغان پس
ٓ
ٓ
ٓ
از جمع اوری حاصالت میوه و خشخاش بطور منظم اقدام به جمع اوری پول از مردم می کنند .انها
ٓ
وقتا ً
همچنان ً
فوقتا از خانواده ها یا محالت پول جمع اوری می کردند .مﺼاحبه شوندگان خبر دادند که
ٓ
دلیل تقاضای پول از مردم از جانب اعضای پولیس محلی ،کم بودن معاشات انها یا تاخیر در پرداخت
معاشات شان می باشد.
یوناما مالحظه نمود که در حالیکه ساکنین ولسوالی ژیری از سطﺢ اخاذی اجباری ابراز نگرانی می کردند،
ٓ
در عین حال بیان داشتند که انها هزینه وضعیت بهتر امنیتی خود را می پردازند .مﺼاحبه شوندگان
همچنان اظهار داشتند که که ارتباطات خانوادگی و محلی پولیس محلی با مردم نقش مهمی در ایجاد
فضای اعتماد میان پولیس و مردم محل بازی نموده است .مﺼاحبه شوندگان محلی تاکید نمودند که
ریشه های عمیق اعضای پولیس محلی در محالت در تامین امنیت محل خیلی موثر بوده است.
ٓ
 ١٩١به گزارش ساالنه  ٢٠١٣یوناما در ارتباط به حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه مراجعه شود که در ادرس انترنتی ذیل قابل دسترس
میباشدhttp://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US. :
 ١٩٢نشست های یوناما با ریاست امور پولیس محلی افغان ،می الی نومبر  ،۲۰۱۴مقر وزارت امور داخله و مشورت با ریاست پولیس محلی ،مقر
ٓ
وزارت امور داخله ۴ ،اگست .۲۰۱۴
ٓ
١٩٣
نشست یوناما با ریاست پولیس محلی افغان ٤ ،اگست  ،٢٠١٤کابل.
١٩٤
نشست های یوناما با بزرگان محل و نمایندگان مردم ،ولسوالی ژیری والیت کندهار ،دسامبر  ٢٠١٤و جنوری  ،٢٠١٥شهر کندهار.

٧٨

نمونه هائی از تلفات افراد ملکی به دست پولیس محلی افغان:
• به تاریخ  ۲۴سپتمبر ،دو عضو پولیس محلی دو فرد ملکی )پدر و پسر( را با شلیک اسلحه سبک در ولسوالی
قرغه ای والیت لغمان به قتل رسانیدند .به اساس گزارش ها ،قتل این دو فرد عمل انتقام جویانه بوده است
ٓ
چون ادعا شده که اعضای خانواده قربانی خویشاوندان ان عضو پولیس محلی را به قتل رسانیده بودند.
• به تاریخ  ۶جوالی ،راکـتی که از سوی پولیس محلی شلیک شده بود به یک ساحه مسکونی در ولسوالی علی
ٓ
اباد والیت کندز اصابت نمود .شلیک این راکت ،تلفات نه فرد ملکی )پنج کشته که همه اطفال زیر سن ده
سال بودند و چهار مجروح به شمول دو زن و دو پسر در دو منزل( را در پـی داشت .دو منزل نیز خساره مند
ٓ
گردید .با انکه یافته های یوناما ١٩٥نشان میدهد که پولیس محلی افغان زمانی دست به شلیک راکت باالی
ٓ
ٓ
منازل مسکونی زدند که طالبان در انجا پناه بردند ،اما دولت اظهار داشته که طالبان این تلفات را ببار اورده
اند .در اعالمیه ای در این ارتباط ،حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین قتل اطفال در ماه مبارک رمضان به
دست طالبان را یک عمل بزدالنه خواند.١٩٦
• به تاریخ  ۷جوالی ،پرسونل پولیس محلی در ولسوالی جرم والیت بدخشان چهار فرد ملکی را مورد حمله قرار
دادند .این حمله جراحات شدیدی را به افراد ملکی وارد نمود و ادعا میشود که این حادثه زمانی اتفاق افتاد
که خانواده مذکور در یک محفل عروسی به درخواست فرمانده پولیس محلی مبنی بر توزیع غذای عروسی به
ٓ
افراد ان فرمانده پاسخ مثبت نداد.
١٩٧

گروه های مسلﺢ طرفدار دولت

هر ٓانچه که ما در اختیار داریم مال ملشیه های مسلﺢ میباشد .پسران ما ،دختران ما ،زمین های ما و
حتی نفس کشیدن ما از ٓانها میباشد ،چون ما بدون موافقت قبلی فرماندهان ملیشه مسلﺢ دختران خود را
عروسی نمیتوانیم .پسران ما ٓازادانه گشت و گذار نمی توانند به ویژه اگر خوش قیافه باشند چون ملیشه
های مسلﺢ ٓانها را اذیت خواهند کرد .ما مجبور هستیم که در هنگام جمع ٓاوری حاصالت در زمین ها یا
فروش زمین های خود سهم ٓانها را بپردازیم .ما در خدمت گروه های مسلﺢ غیرقانونی هستیم و
همانطوریکه ٓانها میخواهند باید نفس بگیریم یا نفس بکشیم.١٩٨
 -بزرگ محلی قریه ای که تحت کنترول گروه مسلﺢ طرفدار دولت قرار دارد ،نزدیک شهر کندز.١٩٥

نشست های یوناما با بزرگان محل ،مقامات پولیس ،خویشاوندان قربانیان و خبرنگاران محلی ۶ ،تا  ۱۰جوالی  ۲۰۱۴والیت کندز.
ٓ
١٩٦
اعالمیه ریاست جمهوری مورخ  ٩جوالی  ،٢٠١٤قابل دسترس در ادرس انترنتی ذیل:
.http://www.afghanistannewscenter.com/news/2007/july/jul102014.html
 ١٩٧اصطالح "گروه های مسلﺢ طرفدار دولت" به نیروهای مسلﺢ منظم ،فعالین غیر دولتی دخیل در منازعات که از نیروهای دولتی ،شورشیان و
گروه های جنایتکار تفکیک میشوند ،اطالق می گردد .پولیس محلی افغان که بگونه کامل تحت قومانده و کنترول وزارت امور داخله می باشد ،شامل
گروه های مسلﺢ طرفدار دولت نمی گردد .این گروه های مسلﺢ هیچ اساس قانونی و حقوقی در افغانستان ندارند .گروه های مسلﺢ این قابلیت را دارند
ٓ
که با استفاده از نیرو و سالح مقاصد سیاسی ،ایدولوژیکی و اقتﺼادی را بدست اورند ،شامل ساختار رسمی نظامی دولت ،نیروهای در ائـتالف با
ٓ
دولت ،یا موسسات بین الحکومتی نمی باشند ،و تحت کنترول حکومت )حکومت ها( نمی باشد که در ان فعالیت می کنند .در برخی موارد ،گروه
های مسلﺢ از دولت میزبان یا سایر دولت ها حمایت های مستقیم یا غیر مستقیم دریافت می کنند .این تعریف شامل گروه های ذیل ،اما نه محدود
به این می شود :خیزش های مردمی ،گروه های ضد شورش ،ملیشه های محلی )مبتنی بر قوم ،قبیله یا چیزی دیگر( ،شورشیان ،تروریستان ،چریک
ها و نیروهای دفاعی مدنی و گروه های شبه نظامی )زمانیکه ٓانان بگونه ً
کامال روشن تحت کنترول دولت نباشند(.
١٩٨
مﺼاحبه های یوناما با بزرگان محل ،شهر کندز والیت کندز ٢ ،دسامبر .٢٠١٤

٧٩

در سال  ،۲۰۱۴یوناما شاهد رشد قابل توجه در تخطی های گروه های مسلﺢ طرفدار دولت در برابر مردم بود و
همینطور ،مقامات افغان در مسئول قرار دادن این گروه های مسلﺢ و حفاظت از افراد و محالت ملکی متضرر بطور
گسترده ناکام بوده اند.
در سال  ،۲۰۱۴یوناما  ۱۰۲مورد تلفات ملکی ) ۵۳کشته و  ۴۹مجروح( را در  ۸۵رویداد جداگانه به دست گروه های
مسلﺢ طرفدار دولت ثبت نمود .این رقم شامل  ۱۳زن )نه کشته و چهار مجروح( و  ۲۰طفل )نه کشته و  ۱۱مجروح(
می شود.
رقم مجموعی تلفات افراد ملکی که در سال  ۲۰۱۴به گروه های مسلﺢ طرفدار دولت نسبت داده شد ۸۵ ،درصد
افزایش نسبت به سال  ۲۰۱۳را نشان میدهد؛ در این سال رقم مرگ افراد ملکی بدست این گروه ها  ۱۹۴درصد
افزایش داشته است.١٩٩
ٓ
ٓ
یوناما دو مورد ادم ربائی و  ۳۲مورد رویداد تهدید ،ارعاب و ازار و اذیت ،به شمول اخاذی پول در پوسته های تالشی
که بطور غیر قانونی توسط گروه های مسلﺢ طرفدار دولت ایجاد شده بودند ،را نیز ثبت نموده است.
ٓ
اکـثر تلفات ملکی که گروه های مسلﺢ طرفدار دولت عامل ان خوانده شده اند ،ناشی از درگیری های زمینی با سایر
گروه های مسلﺢ یا عناصر ضد دولت بودند ،و یوناما رقم تلفات ملکی ناشی از این رویدادها را  ۱۲برابر چنین رویدادها
ٓ
در سال  ۲۰۱۳ثبت نموده است .٢٠٠این رویدادها شامل  ۱۳مورد تبادل اتش )هشت کشته و  ۱۴مجروح( ،هفت
ٓ
رویداد ) ۱۲کشته و  ۱۳مجروح( فیر غیر مستقیم که در ان از هاون ها ،راکت ها و نارنجک ها کار گرفته شده؛ و ۱۰
ٓ
ٓ
رویداد دیگر که در ان گروه های مسلﺢ طرفدار دولت دست به فیر سالح سبک زدند و از اثر ان  ۲۰فرد ملکی کشته و
زخمی شدند ) ۱۲کشته و هشت مجروح(.
اکـثر درگیری های زمینی که منجر به تلفات ملکی گردیدند در اثر درگیری ها میان گروه های مسلﺢ رقیب طرفدار دولت
ٓ
به عمل امدند که  ۵۰فرد ملکی ) ۲۲کشته و  ۲۸مجروح( طی  ۲۳رویداد کشته و زخمی شدند .یوناما هفت مورد دیگر
تلفات ملکی در اثر درگیری ها میان گروه مسلﺢ طرفدار دولت و عناصر ضد دولت را به ثبت رسانیده است .این هفت
رویداد منجر به کشته و زخمی شدن  ۱۷فرد ملکی ) ۱۰کشته و هفت مجروح( گردیده است.
گروه های مسلﺢ طرفدار دولت در جریان تالشی های غیر قانونی خود نیز به افراد ملکی تلفات وارد نمودند که طی
چهار رویداد به هشت فرد ملکی تلفات وارد گردید )پنج کشته و  ۳مجروح( و طی قتل های هدفمندانه در هفت رویداد
به  ۱۰فرد ملکی )نه کشته و یک مجروح( تلفات وارد گردید.
ٓ
افزایش در تلفات ملکی که بنام گروه های مسلﺢ دولت به ثبت رسیده نشاندهنده تشدید فعالیت های انها طی سال
 ،۲۰۱۴به ویژه در مناطق شمال و شمالشرقی می باشد .در این مناطق ،طالبان در والیات کندز ،بغالن و فاریاب
 ١٩٩علیرغم این رشد قابل مالحظه ،رقم تلفات ملکی به دست گروه های مسلﺢ طرفدار دولت کمتر از یک درصد تمامی تلفات ملکی که در سال
 ٢٠١٤به ثبت رسیده است را تشکیل می دهد .گروه های مسلﺢ طرفدار دولت در مناطق شمالشرقی و شمال مسئول اکـثریت قضایا میباشند )به
ترتیب  ٦٢و  ٢٥درصد( ،و طی سال  ٢٠١٤در هر دو حوزه ،حادثات و تلفات ملکی افزایش یافته است.
 ٢٠٠در سال  ،٢٠١٤یوناما  ٢٣رویداد درگیری ها میان گروه های مسلﺢ طرفدار دولت را به ثبت رسانید که تلفات  ٥٠فرد ملکی ) ٢٢کشته و ٢٨
مجروح( را در پـی داشت.

٨٠

دست به حمالت بزرگ زدند که در مقابل ،دولت نیز اقدام به بسیج و تجهیز گروه های مسلﺢ جهت دفاع از قلمرو
تحت کنترول دولت نمود.
ٓ
عالوه بر ان ،شاید دلیل درگیری ها میان گروه های مسلﺢ رقیب طرفدار دولت که سبب تلفات ملکی گردید ،تالش برای
تﺼاحب بیشتر قدرت ،نفوذ و قلمرو میان این گروه ها با بهره گیری از کنترول ضعیف دولت در ساحات یاد شده باشد.
ساحات تحت کنترول گروه های مسلﺢ طرفدار دولت
یوناما مالحظه نموده است که نفوذ روز افزون گروه های مسلﺢ طرفدار دولت ،به ویژه در مناطق شمال و شمالشرق
صالحیت دولت را تحت شعاع قرار داده است و در اکـثر موارد ،این گروه ها کنترول ساحات تحت نفوذ شان را بجای
نیروهای رسمی دولت ،خود به دست گرفته اندً .٢٠١
مثال ،در ساحاتی چون ولسوالی نهرین والیت بغالن ،ولسوالی
ٓ
پشتون کوت والیت فاریاب و ولسوالی خان اباد والیت کندز مالحظه شده است که نیروهای امنیتی دولت توانائی الزم
برای مقابله با گروه های مسلﺢ طرفدار دولت را ندارند.
ٓ
ً
مثال ،مقامات محلی در ولسوالی پشتون کوت والیت فاریاب به یوناما خبر دادند که انها نمی توانند اعضای یک گروه

مسلﺢ طرفدار دولت را که به اساس گزارش ها دو قریه مسکونی را مورد حمله قرار داده بودند ،حسابده قرار دهند.٢٠٢
ٓ
اهالی قریه از تخطی های گسترده حقوق بشری به دست ان گروه مسلﺢ خبر دادند ،به شمول اخاذی غیر قانونی ،کار
اجباری ،محدودیت گشت و گذار ،قتل ،زندان های شخﺼی ،لت و کوب ،مداخله در نظام تعلیمی و مداخله در
ٓ
ترتیبات و تﺼامیم عروسی ،منجمله قایل شدن حق جلوگیری از عروسی ،اجازه داده عروسی و یا تحمیل ان.

به اساس گزارش ها ،این گروه مسلﺢ صدها جنگجو دارد و  ۲۶قریه را که بیشتر از  ۸۰۰۰خانواده را در خود دارد،
کنترول مینمایند .٢٠٣مقامات محلی خبر دادند که نیروهای امنیتی ملی افغان تنها با راه اندازی یک عملیات بزرگ
ٓ
میتوانند انها را از این ساحه بیرون کنند.
ٓ
یوناما مالحظه نموده است که وضعیت در ولسوالی خان اباد والیت کندز قابل نگرانی جدی میباشد .بنابر تخمین
یوناما حدود  ۹۰۰تا  ۱۲۰۰فرد مسلﺢ وابسته به چندین گروه مسلﺢ طرفدار دولت برای کنترول ساحه با هم در
رقابت قرار دارند .تعداد افراد گروه های مسلﺢ طرفدار دولت بطور چشمگیری بیشتر از تعداد نیروهای امنیتی ملی
ٓ
افغان در ان ولسوالی می باشد .٢٠٤سطﺢ همکاری میان گروه های مسلﺢ و مقامات محلی متفاوت میباشد ،و چندین
گروه مسلﺢ طرفدار دولت به جای اینکه از دولت حمایت کنند ،صالحیت ٓانرا تحت سوال قرار داده اندً .
مثال ،به
تاریخ ٓ ۴اگست اعضای یک گروه مسلﺢ طرفدار دولت معلمی را در این ولسواالی بخاطر مخالفت علنی وی با جمعاوری
ٓ
مالیه غیر قانونی به قتل رساندند .به تاریخ  ۲۲اکـتوبر ،افراد مسلﺢ در ولسوالی خان اباد یک تن از کارمندان ریاست
معارف را در حضور خانواده اش به قتل رسانیدند .بنابر گزارش ها ،کارمند مذکور درخواست فرمانده یک گروه مسلﺢ
ٓ
طرفدار دولت مبنی بر دادن نمرات باالتر به یک متعلم که از جمله خویشاوندان ان فرمانده بوده ،را رد کرده بود.
 ٢٠١مﺼاحبه های یوناما با مقامات سیاسی ،اداری و امنیتی ،بزرگان محل ،منابع جامعه مدنی و رسانه های محلی ،از سپتمبر الی نومبر .٢٠١٤
دفاتر یوناما در شهر مزار شریف ،والیت بلخ ،ولسوالی میمنه ،والیت فاریاب ،و شهر کندز ،والیت کندز.
٢٠٢
مﺼاحبه های یوناما با مقامات امنیتی والیت فاریاب ٦ ،اگست  ،٢٠١٤والیت فاریاب.
٢٠٣
مﺼاحبه های یوناما با مقامات ملکی و امنیتی و بزرگان قریه ١٠ ،نومبر  ،٢٠١٤دفتر یوناما والیت کندز.
ٓ
ٓ
 ٢٠٤مﺼاحبه های یوناما با مقامات ملکی و امنیتی و بزرگان در قریه اسیب دیده در ولسوالی خان اباد والیت کندز ،جوالی ،اکـتوبر ،نومبر و
دسامبر .٢٠١٤
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بنابر اظهارات برخی منابع ،چندین گروه مسلﺢ طرفدار دولت برای نبرد با طالبان از طرف نیروهای امنیتی ملی افغان
اسلحه دریافت مینمایندً .
مثال ،در ماه سپتمبر هنگامی حمله طالبان بر شهر کندز گـفته میشود که ریاست عمومی
امنیت ملی برای دفاع از شهر به گروه های مسلﺢ طرفدار دولت اسلحه توزیع نموده است .٢٠٥طبق اظهارات بزرگان
ٓ
محل به یوناما ،انها بارو دارند که این وضعیت گروه های مسلﺢ طرفدار دولت را جرئت میدهد که عمل باج گیری از
مردم را ادامه دهند.
یوناما مالحظه نموده است که گروه های مسلﺢ طرفدار دولت نسبت به تخطی هایشان از معافیت برخوردارند که این
ٓ
وضعیت به انها اجازه میدهد که دست به جنایت بزنند ،به شمول حمله ،ارعاب ،و بازداشت غیر قانونی ،و فضائی را
به میان ٓاوردند که در ٓان ترس و ارعاب مﺼئونیت افراد ملکی را به مخاطره انداخته استً .
مثال ،به تاریخ  ۳نومبر یک
ٓ
گروه مسلﺢ  ۲۵فرد ملکی را در شهر کندز اختطاف نمودند و پنج تن انها را به اتهام دادن غذا به عناصر ضد دولت ،با
استفاده از سالح دسته داشته خود ً
شدیدا مورد لت و کوب قرار دادند.
نبود حسابدهی برای تخطی های حقوق بشری گروه های مسلﺢ طرفدار دولت
طی سال  ،۲۰۱۴یوناما مالحظه نموده است که مقامات افغان در سطوح ولسوالی و والیت در ارتباط به تحقیق،
پیگرد عدلی و مجازات گروه های مسلﺢ طرفدار دولت اهمال می کنند .در این میان ،یوناما هیچ موردی را به ثبت
ٓ
نرسانیده که در ان عضو یا فرمانده یک گروه مسلﺢ به جرم تخطی و جرایم حقوق بشری مورد پیگرد عدلی قرار گرفته
باشد یا محکوم شده باشد .یوناما شاهد هیچ نوع تالشی از دولت برای تنفیذ سیاست اعالم شده اش مبنی بر انحالل و
خلع سالح گروهای مسلﺢ نبوده است.٢٠٦
به موجب حقوق بین الملل بشر ،دولت وظیفه دارد تا از حقوق و زندگی شهروندانش محافظت نماید و باید هر قتل
غیر قانونی ،بشمول قتل افراد به دست گروه های مسلﺢ طرفدار دولت را مورد بررسی قرار دهد .٢٠٧یوناما تاکید می
کند که معافیت از مجازات در برابر تخطی و نقض حقوق بشر توسط چنین گروه ها ثبات دوامدار و حفاظت از افراد
ملکی را به مخاطره انداخته ،حاکمیت قانون را تضعیف نموده ،مشروعیت دولت را ازبین برده و مخالفت های
مسلحانه علیه دولت را بیشتر می سازد.

ٓ
ٓ
مﺼاحبه های یوناما با رهبران محل ،مقامات دولتی ،قربانیان ،و شاهدین در ولسوالی خان اباد والیت کندز ،بین اگست و دسامبر .٢٠١٤

٢٠٥

 ٢٠٦رئیس جمهور افغانستان سیاست دولت را طی یک ویدیو کنفرانس با مقامات والیتی کندز تﺼریﺢ نمود و اظهار داشت که "نیروهای مسلﺢ غیر
ٓ
قانونی به هیچ وجه قابل تحمل نیستند" و اینکه اگر انها از قانون سرپیچی نمایند با اقدامات قانونی مواجه خواهند شد ،به اعالمیه مطبوعاتی

ٓ
ٓ
ٓ
مقام ریاست جمهوری مراجعه شود که در ادرس انترنتی ذیل قابل دسترس بوده و اخرین بار به تاریخ  ١١جنوری  ٢٠١٥از ان استفاده به عمل
ٓ
امدhttp://president.gov.af/en/news/40136:
ٓ
 ٢٠٧این وظیفه ،یکجا با مسؤلیت بالقوه برای ناکامی در رعایت ان ،از تعهدات محافظت از حق زندگی و سایر حقوق ناشی می شود .تحقیق
کامل ،بی طرفانه و مستقل که جوابگوی نیازمندی های یک تحقیق موثر بوده و برای مداقه عامه باز باشد ،باید به زودترین فرصت ممکنه از
طرف حکومت صورت گیرد .برای معلومات بیشتر فﺼل دوم ،حسابدهی و حقوق قربانیان ،حقوق بین الملل ،محافظت از حقوق بشر در منازعه
مسلحانه ،کمیشنر عالی حقوق بشر ،ژنو سال  ۲۰۱۱مالحظه شود.
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عدالت ربوده شده :هدفگیری فرماندهان گروه های مسلﺢ طرفدار دولت از سوی طالبان به اتهام نقض
حقوق بشر
در سال  ،۲۰۱۴طالبان چندین عضو گروه های مسلﺢ طرفدار دولت را اعدام صحرائی نمودند .در اعالمیه
ٓ
هایشان طالبان این قتل ها را توجیه نمودند و ان را پاسخی در برابر معافیت از مجازات این گروه ها برای
ٓ
تخطی های حقوق بشری شان خواندند .این قتل ها را میتوان تالشی در راستای بدست اوردن حمایت
مردم محل تلقی کرد که متاثر از اعمال این گروه های مسلﺢ هستندً .
مثال ،طالبان در والیت کندز
مسئولیت قتل دو عضو گروه های مسلﺢ طرفدار دولت را که بطور جدا گانه انجام داده بودند و به گمان
ٓ
ٓ
انها متهم به نقض موارد حقوق بشری بودند ،بطور علنی به عهده گرفتند .به تاریخ  ۱۱اگست ،طالبان
فرمانده یک گروه مسلﺢ طرفدار دولت را که متهم به دست داشتن در قتل  ۱۲فرد ملکی در قریه کانام
کالم در سپتمبر  ۲۰۱۲بود ،به قتل رسانیدند .٢٠٨در اواخر دسامبر ،طالبان مسئولیت قتل یک عضو
یک گروه مسلﺢ طرفدار دولت را به عهده گرفتند ،و او را متهم نمودند که در سپتمبر  ۲۰۱۳قریجات
مربوط به اهالی پشتون را در ولسوالی دشت ارچی به غارت برده بود.
طالبان مسئولیت قتل دو فرمانده پولیس محلی افغان که متهم به نقض حقوق بشر بودند را نیز به عهده گرفتند.
نقض حقوق بشر توسط گروه های مسلﺢ خیزش های محلی در والیت غزنی
ٓ
در نومبر و دسامبر  ،۲۰۱۴یوناما موارد ازار و اذیت و بد رفتاری با افراد ملکی توسط اعضای جنبش ملی خیزش های
مردمی را به ثبت رسانید٢٠٩؛ جنبش ملی خیزش های مردمی یک گروه مسلﺢ محلی است که از سال  ۲۰۱۲به اینسو
در والیت غزنی فعالیت می کند .٢١٠این جنبش شامل گروه های مسلحی میباشد که در ولسوالی های گیالن ،مقر و
ٓ
اندر والیت غزنی حضور دارند و انها ادعا دارند که از مردم ملکی در برابر خشونت و مداخالت طالبان در زندگانی شان
حفاظت مینمایند.
 ٢٠٨به گزارش ساالنه  ٢٠١٢یوناما در ارتباط با حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه ،صفحات  ٤٩الی  ٥١مراجعه شود .طالبان
مسئولیت قتل ٓان شخص را در صفحه انترنتی شان به عهده گرفتند که در ٓادرس انترنتی ذیل قابل دسترس بوده و ٓاخرین بار به تاریخ  ١١جنوری
ٓ
 ٢٠١٥از ان استفاده شد:
http://shahamat-english.com/index.php/news/48145-tuesday%E2%80%99s-news-updates
 ٢٠٩قیام مردمی ولسوالی اندر برضد طالبان که یک ابتکار دفاعی محلی می باشد در ماه اپریل سال  ٢٠١٢در ولسوالی اندر والیت غزنی شروع
ٓ
ٓ
گردید .قیام قبلی اندر پس از انکه گروه مذکور از ولسوالی اندر به ولسوالی های همجوار ان در والیت غزنی ،به ویژه ولسوالی های گیالن و مقر
گسترش یافت ،به حرکت خیزش مردمی تغییر نام داد .بر اساس گزارش ها ،رهبران محلی حزب اسالمی و مردم محل به سبب نگرانی های شان در
مورد مداخالت طالبان در امور زندگی شان به شمول بسته نمودن مکاتب ،کلینیک ها و بازارها این قیام را طرح نمودند .در ماه اکـتوبر سال
ٓ
 ،٢٠١٢یک تشکیل پولیس محلی در ولسوالی ایجاد گردید که بعد از ان شماری زیادی از این افراد به صفوف پولیس محلی افغان پیوستند اما
ٓ
بعضی از انها بحیث اعضای اصلی قیام ملی به مبارزه شان دوام دادند .بر بنیاد شماری از منابع ،گروه خیزش مردمی بگونه دوامدار با نیروهای
امنیتی افغان و همچنان عملیات های مشترک نیروهای ویژه بین المللی و نیروهای امنیتی افغان به علت داشتن اگاهی خوبتر از مردم محل و
ٓ
توانایــی انان در شناسائی نیروهای مسلﺢ مخالف دولت ،همکاری می کنند .به صفحه  ٥٦گزارش شش ماه یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی،
صفحات  ٤٨تا  ٤٩گزارش ساالنه  ٢٠١٢یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی و صفحه  ٢٨گزارش شش ماه  ٢٠١٣یوناما در مورد حفاظت افراد
ٓ
ملکی مراجعه شود که در ادرس انترنتی ذیل قابل دسترس میباشد:
.http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US
٢١٠
به گزارش شش ماه سال  ۲۰۱۴یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه در صفحات  ۴۷تا  ۴۸مراجعه شود.
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ٓ
ً
مثال ،در دسامبر  ۲۰۱۴ساکنین قریه اغا جان در ولسوالی گیالن ٢١١از چندین مورد تخطی ها توسط نیروهای خیزش
مردمی ،به شمول اخاذی سیستماتیک پول ،غذا ،چوب سوخت و کاال خبر دادند .٢١٢یک تن از ساکنین ولسوالی
ٓ
گیالن در ارتباط با ماهیت خودسرانه و غیر قانونی اعمال این گروه به یوناما اظهار داشت" :هرگاه انها لنگی یا کرتی یا
ٓ
یک جوره بوت زیبا را ببینند ،ان را برای خود میگیرند" .٢١٣ساکنین محل مواردی را بیان نمودند که اعضای خیزش
های مردمی به گـفته خودشان در بدل تامین امنیت ساحه ،دست به سرقت رمه های مردم ملکی میزنند .مثال دیگری
ٓ
ٓ
از ازار و اذیت افراد ملکی بدست اعضای خیزش مردمی که یوناما ثبت کرده است این است که انها مردان محل را مورد
پرسش قرار میدهند که چرا ریش مانده اند و این عمل شان را نشانه حمایت از طالبان تلقی میکنند.٢١٤
در اواخر ماه دسامبر  ،۲۰۱۴بزرگان قومی محل پس از انجام گـفتگوها با نیروهای امنیتی ملی افغان و مقامات
حکومتی توانستند یک تن از فرماندهان خیزش های مردمی را از ساحه برکنار نمایند .٢١٥بنابر مالحظات یوناما،
برکناری فرمانده مذکور وضعیت حفاظت از افراد ملکی را بهبود نبخشیده است .در جنوری  ،۲۰۱۵یوناما موارد نقض
حقوق بشری خیزش مردمی در برابر مردم ملکی را در این ساحه به ثبت رسانید ،به شمول اعدام صحرائی یک فرد
ملکی  ۱۹ساله در ولسوالی اندر که به تاریخ  ۱۴جنوری  ۲۰۱۵صورت گرفت و یک رویداد مجازات دسته جمعی
ٓ
جرایم ادعا شده که در ان  ۴۰فرد ملکی با استفاده از زنجیرهای فلزی ،به شدت مورد لت و کوب قرار گرفتند .یوناما
موارد نقض حقوق بشری را در ولسوالیهای همجوار این ولسوالی نیز به ثبت رسانید.٢١٦
مجازات دسته جمعی تحت حقوق بین الملل بشردوستانه ممنوع میباشد ٢١٧و اینطور مقرر میدارد که هر گونه تعزیرات
ٓ
و مجازات جزائی ،به شمول "هر گونه ازار و اذیت چه اداری باشد ،اقدامات پولیس باشد ،یا دیگر موارد "،تنها بر
مبنای مسئولیت فردی قابل تطبیق میباشد .٢١٨مجازات دسته جمعی ،نقص چندین حق مشخص بشری ،به شمول
حق داشتن محاکمه عادالنه ،به شمار میرود.٢١٩
موارد مکرر نقض حقوق بشری از سوی نیروهای خیزش مردمی و جرایم ادعا شده در برابر افراد ملکی تا حال با معافیت
از مجازات و بدون هر گونه تحقیقات و جبران خسارت از سوی دولت انجام شده است .٢٢٠طبق اصول اساسی ملل
ٓ
حرکت خیزش مردمی پوسته امنیتی را در قریه ایجاد نمود که  ١٢تن از فراد این حرکت از ان محافظت مینمایند.
٢١٢
مﺼاحبه ها و نشست های یوناما با ساکنین ولسوالی گیالن ،گردیز ،نومبر  ٢٠١٤تا جنوری .٢٠١٥
٢١٣
مﺼاحبه یوناما با یک باشنده محلی ١ ،فبروری  ،٢٠١٥گردیز.
ٓ
 ٢١٤حرکت خیزش مردمی در سال  ٢٠١٢در والیت غزنی اغاز گردید .به گزارش شش ماه سال  ٢٠١٤یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی در
درگیری های مسلحانه ،صفحه  ،٤٧پاورقی شماره  ١٥٧مراجعه شود.
٢١٥
مﺼاحبه های یوناما با ساکنین محل ٢٢ ،دسامبر .٢٠١٤
 ٢١٦این موارد شامل ارقام  ٢٠١٤یوناما نمی باشند و در این گزارش به این منظور بکار رفته اند تا تکرار روز افزون موارد نقض حقوق بشری با
معافیت از مجازات توسط گروه مسلﺢ محلی را برجسته نماید و همینگونه بر لزوم اقدامات فوری دولت برای بررسی و پیگرد عدلی عاملین ،و
حفاظت افراد ملکی تاکید شود.
٢١٧
به اساس حقوق عرفی که بر تمامی طرف های شامل در درگیر های مسلﺢ غیر بین المللی قابل تطبیق میباشد.
ٓ
ٓ
ٓ
 ٢١٨قاعده  ١٠٣حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی قابل دسترس در ادرس انترنتی ذیل که اخرین بار به تاریخ  ٢فبروری  ٢٠١٥از ان استفاده
شدhttp://www.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v1_rule103 :
 ٢١٩کمیته حقوق بشر در نظریه عمومی اش در ارتباط با ماده  ۴میثاق بین المللی حقوق مدنی سیاسی )در رابطه با حاالت اضطرار( همچنان
اذعان نمود که طرف های دولت "تحت هیچ شرایطی" نمیتوانند حالت اضطرار را "به عنوان توجیه نقض حقوق بشردوستانه یا معیارهای قطعی
حقوق بین الملل ،مثل تحمیل مجازات جمعی ،اعالن نمایند.
ً ٢٢٠
مثال ،به تاریخ  ١جون  ٢٠١٤رهبر خیزش مردمی سه فرد ملکی را طی یک عملیات مشترک افغان و نظامیان بین المللی به قتل رسانید .مقامات
ٓ
ٓ
حکومتی هیچ گونه تحقیقات را در این راستا انجام ندادند ،با انکه عاملین ان برای مقامات محلی واضﺢ بودند اما هیچ کس مسئول شناخته نشد.
٢١١

٨٤

متحد و رهنمودهای جبران خسارت برای قربانیان تخطی های گسترده حقوق بین المللی بشر و نقض جدی حقوق
بشردوستانه بین المللی ،دولت باید تحقیقات خود را بطور موثر ،سریع ،کامل و بیطرفانه انجام دهد و در صورت لزوم

ٓ
اقداماتی را در مطابقت با قوانین داخلی و بین المللی در برابر کسانیکه متهم به ارتکاب ان اعمال می باشند ،روی
دست بگیرد.٢٢١

یوناما بار دیگر به دولت پیشنهاد مینماید تا تمامی گروه های مسلﺢ غیر قانونی را هرچه عاجل منحل و خلع سالح
نماید ،و افرادی را که حقوق بشر را نقض مینمایند ،مسئول قرار دهد .یوناما بر وجایب حقوقی و اقدامات عملی دولت
تاکید می کند که مﺼئونیت عامه و مسئولیت مبارزه با شورشیان تنها مسئولیت نیروهای امنیتی افغان میباشد .توسل و
اتکاء به گروه های مسلﺢ حفاظت افراد ملکی را به مخاطره انداخته ،حاکمیت قانون و حفاظت از حقوق بشر را از بین
برده ،بی ثباتی را تشدید نموده و مانع حسابدهی افراد در برابر اعمالشان می شود.
مبارزه و خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده توسط نیروهای طرفدار دولت
ٓ
در سال  ،۲۰۱۴دولت افغانستان با حمایت ایساف و همکاران بین المللی به تقویت قابلیت های خود برای مبارزه با
مواد انفجاری تعبیه شده ادامه داد .در مطابقت با تطبیق استراتیژی ملی مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده دولت،
وزارت دفاع الی  ۳۰جون  ۱۸۱ ،۲۰۱۴تیم ً
کامال عملیاتی و مجهز خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده را مدیریت می
نمود ۸۴ ،تیم در پولیس ملی افغان فعال بود ،پولیس سرحدی افغان چهار تیم داشت ،و ریاست عمومی امنیت ملی
سه تیم خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده داشت.
یوناما بیان میدارد که دستاوردها در زمینه مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده در سال  ۲۰۱۴بیانگر تعهد قوی دولت و
ٓ
همکاران بین المللی ان در راستای تقویت ظرفیت ملی مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده به سطحی که بتواند به
تهدیدات روز افزون مواد انفجاری تعبیه شده رسیدگی نماید ،می باشد .یوناما تاکید می کند که قابلیت موجود نیروهای
امنیتی افغان در امر مبارزه و خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده باید حفظ گردیده و بیشتر تقویت شود تا با تهدید
ٓ
روز افزونی که از ناحیه مواد انفجاری تعبیه شده که تکنالوژی ان دائما در حال پیشرفت است ،متوجه افراد ملکی و
نیروهای امنیتی می باشد ،بطور موثر مبارزه صورت گیرد.
همانطوریکه در این گزارش اشاره گردید ،مواد انفجاری تعبیه شده در سال  ۲۰۱۴پس از درگیری های زمینی بیشترین
تلفات را به افراد ملکی وارد نموده است :مواد انفجاری تعبیه شده عامل  ۲۸درصد کل تلفات افراد ملکی یعنی ۲۹۷۸
کشته و مجروح بوده است .از سال  ۲۰۰۹به اینسو ،مواد انفجاری تعبیه شده بیشتر از هر تاکـتیک دیگر افراد ملکی
را کشته و مجروح کرده است .احتمال می رود که این گرایش مرگبار بدون حمایت دوامدار و درازمدت همکاران بین
المللی ،به ویژه نیروهای نظامی بین المللی از تالش های دولت در کار مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده ،ادامه یابد.

یوناما این نگرانی را با مقامات ریاست عمومی امنیتی والیت غزنی در ارتباط با نبود حسابدهی برای این قتل ها و سایر اعمال غیر قانونی توسط اعضای
خیزش اندر شریک نمود .برای جزئیات ،به گزارش شش ماه سال  ٢٠١٤یوناما در ارتباط با حفاظت افراد ملکی مراجعه شود.

 ٢٢١اصول اساسی و رهنمودهای حق جبران خسارت برای قربانیان تخلفات حقوق بین المللی بشر و تخطی های جدی حقوق بشردوستانه بین
ٓ
ٓ
المللی در قطعنامه  ١٤٧/٦٠مورخ  ١٦دسامبر  ٢٠٠٥مجمع عمومی تﺼویب گردید و در ادرس انترنتی ذیل قابل دسترس میباشد که اخرین بار

ٓ
به تاریخ  ٤فبروری  ٢٠١٥از ان استفاده شد:
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/RemedyAndReparation.aspx

٨٥

ٓ
مواد انفجاری تعبیه شده یکجا با حمالت انتحاری و پیچیده )که در ان از مواد انفجاری تعبیه شده استفاده می شد(
ً
تقریبا نیم مجموع تلفات ملکی ) ۴۳درصد( در سال  ۲۰۱۴را سبب شده است .تقویت قابلیت نیروهای امنیتی ملی
افغانستان برای حفاظت افراد ملکی – و خودشان  -در برابر تهدیدات مواد انفجاری تعبیه شده باید به عنوان یک
اولویت عمده دولت و ماموریت حمایت قاطع ناتو باقی بماند.
ٓ
ٓ
طی سال  ،۲۰۱۴یوناما با مقامات ایساف و نیروهای امنیتی ملی افغان مﺼاحبه هائی انجام داد که طی ان جلسات
ٓ
مقامات مذکور از پیشرفت های بدست امده در کار مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده سخن گـفتند .مﺼاحبه شوندگان
مکر ًرا تاکید داشتند که نیروهای امنیتی ملی افغان باید قابلیت های خود در کار مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده را
بیشتر از پیش انکشاف دهد تا از اثرات روز افزون و غم انگیز مواد انفجاری تعبیه شده بر مردم ملکی بکاهد.
ٓ
نیروهای امنیتی ملی افغان و ایساف ساحات ذیل را به عنوان ساحاتی که نیروهای امنیتی ملی افغان به حمایت
دوامدار همکاران بین المللی نیاز خواهند داشت شناسائی نمودند.٢٢٢
هماهنگی و رهبری
دولت فاقد یک سیستم مرکزی برای هماهنگی تالش ها جهت رسیدگی به تهدیدات مواد انفجاری تعبیه شده میباشد.
در حال حاضر ،چندین شعبه مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده میان پولیس ملی افغان ،اردوی ملی افغان و ریاست
عمومی امنیت ملی تقسیم شده است .این عدم هماهنگی توانائی دولت در امر داشتن نظارت واحد بر اثرات مواد
ٓ
انفجاری تعبیه شده ،ارزیابی قابلیت های موجود مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده ،انکشاف ان قابلیت ها ،برنامه
ریزی و تامین بودجه الزم و هماهنگی تمام فعالیت های مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده در سراسر افغانستان را متاثر
ساخته است .الزم است یک میکانیزم مرکزی هماهنگی و رهبری در عالیترین سطﺢ دولت جهت مبارزه با مواد انفجاری
تعبیه شده ایجاد گردد تا امکان مبارزه منسجم علیه مواد انفجاری تعبیه شده تحت یک رهبری استراتیژیک و با
ٓ
هماهنگی بهتر بوجود اید.
پرسونل
ٓ
نیروهای امنیتی ملی افغان و ایساف چالش های موجود در حفظ تیم های مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده را تایید
نمودند .رقم بلند تلفات که نیروهای امنیتی ملی افغان متقبل می شوند ،به ویژه تلفات بلند تیم های خنثا سازی مواد
انفجاری تعبیه شده ،حفظ نیروی بشری الزم جهت تامین قابلیت مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده برای نیروهای
امنیتی ملی افغان را دشوار ساخته است .عده ای از مقامات از مسائلی چون روحیه پائین تیم های مبارزه با مواد
انفجاری تعبیه شده سخن گـفتند که این روحیه پائین با تاخیر در پرداخت مدد معاش پرسونل برای تقبل خطرات بدتر
شده است.

ٓ
ٓ
 ٢٢٢نشست های یوناما با کارشناسان و مشاورین مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده در مقر ایساف ،وزارت امور داخله و وزارت دفاع از اگست الی
دسامبر  ٢٠١٤و نشست ها با اردوی ملی افغان ،پولیس ملی افغان و مرکز هماهنگی عملیات والیتی در والیات هلمند ،هرات ،کندهار و کنر،
سپتمبر الی اکـتوبر .٢٠١٤

٨٦

ٓ
اموزش
ٓ
ٓ
ظرفیت فعلی برنامه اموزشی مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده ،با داشتن یک مرکز اموزشی در مزار شریف و یکی در
ٓ
ٓ
کابل ،هنوز هم وابسته به وجود استادان خارجی می باشد .در سال  ،۲۰۱۵تالش ها باید متمرکز بر اموزش اموزگاران
افغان باشد تا ظرفیت نیروهای امنیتی ملی افغان در کار مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده پایدار بماند .برای حﺼول
ٓ
اطمینان از اینکه ظرفیت های تامین شده در کورس های اموزشی به گونه درست مورد استفاده قرار میگیرند،
متخﺼﺼین مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده باید ً
اساسا به وظایف مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده گماشته شوند.
تجهیزات
ٓ
ٓ ٓ
با انکه ایساف به یوناما خبر داد که انها تمامی تجهیزات الزم مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده ،به شمول دستگاه های
خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده ،دستگاه جمر )دستگاه که امواج رادیوئی را مختل میسازد( ،وسایط نقلیه زرهی
و ماین رولر را در اختیار نیروهای امنیتی ملی افغان قرار داده اند ٢٢٣،نیروهای امنیتی ملی افغان به یوناما گـفتند که
فقدان دوامدار تجهیزات الزم مانع اصلی داشتن یک ظرفیت قوی مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده می باشد .٢٢٤بنابر
اطالعاتی که در اختیار یوناما قرار گرفته است ،نیروهای امنیتی ملی افغان هنوز هم با فقدان یک سیستم مدیریتی
مناسب برای مدیریت تجهیزات شان مواجه میباشند که نبود چنین سیستمی منجر به استفاده کم و ازبین رفتن
مقادیر زیادی از تجهیزات مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده است .حفظ و مراقبت الزم از این تجهیزات نیز وجود
ندارد؛ مشکالت اساسی که در این زمینه مشخص شده است عبارتند از نبود پرزه جات ،نبود ظرفیت ورکشاپ و
ٓ
ترمیمگاه و اشنائی اندک با روش های حفظ و مراقبت پیشگیرانه از تجهیزات.
نمایندگان نیروهای امنیتی ملی افغان و ایساف مکر ًرا به یوناما اظهار داشتند که در زمینه ایجاد یک سیستم مدیریتی
که بتواند حسابدهی ،استفاده و حفظ و مراقبت مناسب از تجهیزاتی که در اختیار نیروهای امنیتی ملی افغان قرار داده
می شود را تامین کند ،به کمک های بین المللی نیاز می باشد.
استحﺼال
ٓ
میزان بهره برداری ٢٢٥نیروهای امنیتی ملی افغان از مواد انفجاری تعبیه شده ً
تقریبا صفر میباشد .با انکه البراتوار هائی
به این منظور ایجاد شده است ٢٢٦،فعالیت های عملیاتی ،سوق و اداره و مسایل حمل و نقل میان دفاتر نیروهای
امنیتی ملی افغان روی بهره برداری از مواد انفجار تعبیه شده تاثیر منفی بجا گذاشته است .نیروهای امنیتی ملی افغان
ٓ
ٓ
 ٢٢٣بنابر اظهارات ایساف ،همکاران بین المللی تجهیزات کافی را برای نیروهای امنیتی ملی افغان تهیه نموده اند .ایساف/ماموریت حمایت قاطع
تاکید می نماید که مشکالت در توزیع این تجهیزات علت اصلی کمبود تجهیزات در نزد نیروهای امنیتی افغان می باشد؛ مشکل توزیع نیروهای
امنیتی ملی افغان را از انتقال تجهیزات از انبارها به واحد هائی که این تجهیزات ضرورت دارند ،بازداشته است .ایمل ماموریت حمایت قاطع به
یوناما که به تاریخ  ١١فبروری دریافت شده است.
 ٢٢٤همان.
ٓ
 ٢٢٥بهره برداری مواد انفجاری تعبیه شده عبارت از شناسائی ،جمع اوری ،طی مراحل ،پخش و انتشار اطالعات و موادی که از یک حادثه مواد
ٓ
انفجاری تعبیه شده جمع اوری میگردد به منظور معلومات استخباراتی ،بهبود طرزالعمل ها و روش های مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده،
کاهش منابع شورشیان و پشتیبانی پیگردهای عدلی و حمایت از تعقیب عدلی می باشد .این کار شامل حفظ ،شناسائی و ترمیم اجزای مواد
انفجاری تعبیه شده برای بررسی و تحلیل و تجزیه فنی ،طب عدلی و بیومتریک میباشد که از سوی مراجع متخﺼص ذیﺼالح انجام می شود .بهره
برداری مواد انفجاری تعبیه شده جزء اساسی اقدامات موثر و قابل دوام مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده میباشد.
٢٢٦
وزارت امور داخله یک البراتوار در والیت کابل و یکی در والیت هرات دارد ،ریاست عمومی امنیت ملی یک البراتوار در کابل دارد.

٨٧

بطور دوامدار به یوناما خبر دادند که نبود یک هماهنگی مرکزی و کمبود پرسونل توانائی نیروهای امنیتی ملی افغان در
انجام فعالیت های بهره برداری را محدود نموده که این امر روی ظرفیت نیروهای امنیتی ملی افغان در کار مبارزه با
تهدیدات مواد انفجاری تعبیه شده به شدت تاثیر گذاشته است.
یوناما یک بار به همکاران بین المللی دولت افغانستان پیشنهاد می کند که ظرفیت ها و کمک های تخنیکی الزم در
ٓ
زمینه مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده را به نیروهای امنیتی ملی افغان انتقال دهند و حمایت کافی در اختیار انها قرار
ٓ
دهند تا قابلیت مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده خود را طی چندین سال اینده تقویت و گسترش دهند.
عملیات های هوائی

٢٢٧

حوالی ساعت  ۱۲بعد از ظهر بود که ٓاقای ] ٢٢٨[...خانم اش ،دو دختر کوچک شان و پدرش را دیدم که
بطرف ساحه قالونه روان بودند .ناگهان ،صدای یک انفجار مهیب شنیده شد .بعد از انفجارٓ ،اقای ] [...و
یک دختر او را در حالت بسیار وخیم دیدیم ،در حالیکه اجساد پدر ،خانم ،و دختر دومش به زمین
افتاده بود .در حالیکه مردم قریه در محل حادثه جمع بودند ،یک طیاره جت ٓامد و باشندگان قریه را
دوباره بمباران کرد .خوشبختانه ،من  ۳۰۰متر دور از این ساحه قرار داشتم و به من ٓاسیبی نرسید .اهالی
قریه ] [...در میان اجساد و مجروحین به شدت در جستجوی اعضای خانواده خود بودند .در هر طرف،
دست ،پا ،سر و گوشت انسان پراگنده بود .پیدا کردن اجزای بدن پسرم برایم دشوار بود .در اثر حمله
دومی ،حد اقل  ۱۳تن جان باختند و  ۱۶فرد دیگر زخم برداشتند .هرگاه راجع به ٓان صحنه فکر میکنم،
ً
روحا ناراحت میشوم .مردم از طرف شب از ترس دائمی که مبادا کدام حمله هوائی دیگر صورت گیرد نمی
توانند به خواب روند .در نظر داریم تا با والی صحبت کنیم و از او تقاضا کنیم که ما را از اینجا نقل مکان
دهد .ما خود را مﺼئون احساس نمی کنیم ،و نمی خواهیم در اینجا زندگی کنیم.٢٢٩
 -شاهدی که پسرش از اثر حمله هوائی نیروهای نظامی بین المللی به تاریخ  ۹سپتمبر در قریه بادل،ولسوالی نارنگ والیت کنر کشته شد .در این رویداد ،سیزده فرد ملکی کشته شدند و حد اقل  ۱۷تن
دیگر زخم برداشتند.
در سال  ،۲۰۱۴یوناما شاهد کاهش متداوم در تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های هوائی نیروهای نظامی بین
المللی بود .یوناما  ۱۶۲مورد تلفات ملکی ) ۱۰۴کشته و  ۵۸مجروح( را در این سال ثبت کرد که یک کاهش ۱۳
 ٢٢٧گزارش ساالنه  ٢٠١٤در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه رقم تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های هوائی را بخاطر
اصالحات در ظرفیت شناسائی نوع دستگاه هوائی که در علمیات های هوائی مورد استفاده قرار میگیرد و منجر به تلفات ملکی می گردد ،از هم
تفکیک نمی کند .در بانک اطالعاتی یوناما دستگاه های هوائی به هلیکوپتر ،طیاره بال ثابت ،طیارات بدون سر نشین ویا نا معلوم طبقه بندی
ٓ
شده است .در سال  ،٢٠١٤یوناما توانائی اش در تفکیک نوع طیاره ی استفاده شده در عملیات های که تلفات ملکی را ببار اورد را به چندین
ٓ
دلیل افزایش داد ،از جمله به دلیل هماهنگی بیشتر و روند شریک سازی اطالعات با ایساف و ماموریت حمایت قاطع .در سال  ،٢٠١٣یوناما از
مجموع  ١٨٦مورد تلفات افراد ملکی ،نوع طیاره استفاده شده در  ١٣٥مورد تلفات افراد ملکی را تثبیت کرد ،ولی در سال  ،٢٠١٤یوناما
ٓ
ٓ
توانست از مجموع  ١٦٢مورد تلفات افراد ملکی ،نوع طیاره برای  ١٤٧مورد انرا مشخص نماید .یوناما امار در مورد نوع طیارات استفاده شده در
سال  ٢٠١٤را منتشر نکرد زیرا مقایسه مجموع مختلف اطالعات دقیق نمی باشد.
 ٢٢٨بنا به دالیل امنیتی ،اسم شخص حذف گردید.
ٓ
 ٢٢٩مﺼاحبه یوناما ،شهر جالل اباد ،والیت ننگرهار ١٠ ،سپتمبر .٢٠١٤

٨٨

درصدی در تلفات ملکی ناشی از اینگونه عملیات ها به مقایسه سال  ۲۰۱۳را نشان می دهد .٢٣٠دلیل کاهش در
ٓ
تلفات افراد ملکی را میتوان به کاهش عملیات های نظامی از سوی ایساف و تعهد نیروهای بین المللی برای کم کردن
ٓ
اسیب به افراد ملکی در جریان عملیات ها نسبت داد.
یوناما از کاهش متداوم در تلفات ملکی ناشی از عملیات های هوائی استقبال می کند .باوجود این ،یک تعداد افراد
ملکی هنوز هم از اثر عملیات های هوائی جان شان را از دست داده و یا مجروح شدند که این موضوع ضرورت بررسی
دوامدار معیارهای هدفگیری در عملیات های "تهاجمی" ٢٣١هوائی را برجسته میسازدً .
مثال ،به تاریخ  ۱۲اکـتوبر
نیروهای نظامی بین المللی یک حمله هوائی تهاجمی را در یک ساحه دور دست ولسوالی گردیز والیت پکـتیا انجام
دادند .دو حمله هوائی متواتر منجر به کشته شدن هفت فرد ملکی )پنج پسر و دو مرد( و جراحت یک مرد غیر نظامی
ٓ
دیگر شد .قربانیان مشغول جمع اوری هیزم در کوه بودند.

یوناما تلفات ملکی ناشی از حمالت هوائی طی درگیری های زمینی به رهبری نیروهای امنیتی ملی افغان و به همکاری
نیروهای امنیتی بین المللی نیز ثبت نمود .برای مثال ،به تاریخ  ۹سپتمبر ،پولیس محلی افغان ،ریاست عمومی
امنیت ملی و نیروهای نظامی بین المللی در جریان یک تالشی مشترک در ولسوالی نارگ والیت کنر مورد حمله طالبان
قرار گرفتند .هر دو طرف به پرتاب هاوان پرداختند .یکی از این گلوله های هاون که از سوی نیروهای طرفدار دولت
ٓ
پرتاب شده بود به یک منزل مسکونی اصابت نمود که از اثر ان ،سه فرد ملکی )یک زن و دو دختر( زخم برداشتند.
کمی دیرتر در همان روز ،یک هواپیمای مربوط به نظامیان بین المللی همان ساحه را بمباران نمود که منجر به کشته
 ٢٣٠در سال  ،٢٠١٣یوناما  ١٨٦مورد تلفات ملکی ) ١٢٢کشته و  ٦٤مجروح( ناشی از عملیات های هوائی نیروهای نظامی بین المللی را به ثبت
رسانیده بود.
 .٢٣١عملیات تهاجمی هوائی عبارت از یک عملیات از قبل برنامه ریزی شده میباشد که از یک عملیات هوائی تدافعی متفاوت می باشد.

٨٩

ٓ
شدن چهار فرد ملکی ،به شمول یک مرد ،یک زن و دو دختر گردید .سپس ،اهالی قریه در محل حادثه گرد امدند تا
ٓ
اجساد کشته شد گان را جمع اوری و مجروحین را انتقال دهند که بار دیگر ساحه متذکره مورد هدف قرار گرفت .حمله
دومی منجر به کشته شدن نه فرد ملکی ،پنج پسر و چهار مرد و زخمی شدن  ۱۳فرد ملکی دیگر گردید.
با توجه به ادامه پشتیبانی هوائی نیروهای بین المللی از عملیات های نظامی افغان که برای سال  ۲۰۱۵پالن شده
است – هرچند با کاهش در مقایسه با گذشته  -یوناما بار دیگر بر وجایب تمامی طرف های درگیر به موجب حقوق
بشردوستانه بین المللی تاکید می نماید تا برای حفاظت افراد ملکی ،غیر نظامی ها و اشیای ملکی بطور دوامدار تدابیر
ٓ
احتیاطی الزم و عملی را برای جلوگیری ،و کاهش تلفات ملکی ،جراحت افراد ملکی و اسیب به دارایــی های ملکی اتخاذ
نمایند.٢٣٢
یوناما مالحظه نموده است که تکنالوژی پیشرفته نظارتی ،تجهیزات و شبکه های گسترده استخباراتی که از سوی
نیروهای نظامی بین المللی مورد استفاده قرار میگیرد یکجا با چهارچوب پالیسی و رهنمود عملیاتی در مورد کاهش
ٓ
اسیب ها ،به اندازه کافی قوی اند که احتیاط الزم برای جلوگیری از بروز اشتباهاتی که سبب تلفات ملکی میگردد را به
میان ٓاورد ،هر چند که ٓان را ً
کامال رفع نکند.
نمونه های دیگر از رویدادهای مرتبط به عملیات های هوائی:
• به تاریخ  ۲۲اگست ،حمله هوائی با استفاده از یک طیاره بدون سرنشین نیروهای نظامی بین المللی بر
ولسوالی پل علم والیت لوگر منجر به کشته شدن چهار فرد ملکی ،به شمول یک طفل گردید .حضور اندکی
ٓ
ٓ
قبل گروهی از طلبان در ان ساحه این حادثه را ببار اورد ،در حالیکه قربانیان این حادثه دهاقینی بودند که
باالی زمین های زراعتی شان مﺼروف کار بودند.
• به تاریخ  ۱۷سپتمبر ،یک فروند هواپیمای نظامی بین المللی باالی ولسوالی احمد خیل والیت پکـتیا حمله
نمود که منجر به تلفات سه فرد ملکی )یک کشته و دو زخمی( گردید .قربانیان این حادثه مﺼروف جمع ٓاوری
نیشکر بودند.
هیئت بررسی صحت گزارشات تلفات ملکی ماموریت حمایت قاطع
ٓ
در سال  ،۲۰۱۴ایساف/ماموریت حمایت قاطع در تالشی به منظور تقویت قابلیت نیروهای نظامی بین المللی جهت
انجام تحقیقات پیرامون اتهامات و گزارشات تلفات ملکی از سوی نیروهای نظامی بین المللی ،هیئت بررسی صحت
گزارشات تلفات ملکی ) (CCARBرا ایجاد نمود .این هیئت متشکل از متخﺼﺼین رشته های نظامی و ملکی بوده و
ً
احتماال نیروهای نظامی
طوری طراحی شده که ظرف دو ساعت پس از دریافت هر گونه اتهام یا گزارش تلفات ملکی که
ٓ
بین المللی در ان دخیل باشد ،برگزار گرددد .همچنین این هیئت در نظر دارد تا بﺼورت هفته وار با هم دیدار نمایند
ٓ
و اتهامات و گزارشات تلفات ملکی را مورد بررسی قرار دهند و اطالعات و گزارشات ان را به گونه منظم با نمایندگان
یوناما درمیان بگذارند.

 ٢٣٢قاعده  -١تفکیک افراد ملکی از جنگجویان و قاعده  -٢٥اقدامات احتیاطی در حمله .حقوق بشردوستانه بین المللی عرفی ،جلد  ،١قواعد.
جین ماری هین کارتس و لویس دوسواک-بیک ،کمیته بین المللی صلیب سرخ ،کامبریج.٢٠٠٥ ،

٩٠

بخشی از مسئولیت های این هیات این است تا در تیم های مشترک بررسی تلفات ملکی ) (CCATکه متشکل از
ٓ
نمایندگان نیروهای نظامی بین المللی و دولت افغانستان میباشد ،اشتراک کرده ،توصیه های الزم را به ان ارائه نماید
ٓ
و ان تیم ها را مدیریت نماید .تیم های مشترک بررسی تلفات ملکی گزارشات و اتهامات تلفات ملکی را که ممکن از
ٓ
سوی نیروهای نظامی بین المللی انجام شده باشند ،مورد بررسی و تحقیق قرار می دهند .ایساف/ماموریت حمایت
قاطع بر نظارت یوناما از روند تحقیق و بررسی تیم های مشترک ارزیابی تلفات ملکی توافق نموده است.٢٣٣

ٓ
نشست یوناما و ماموریت حمایت قاطع ٩ ،فبروری  ،٢٠١٥مقر ایساف/ماموریت حمایت قاطع ،شهر کابل.

٩١

٢٣٣

 .Vچارچوب حقوقی
چارچوب حقوقی که برای این گزارش مورد استفاده قرار گرفته شامل حقوق بین الملل بشر ،حقوق بشر دوستانه بین
المللی و حقوق جزای بین المللی و قطعنامه های الزامی شورای امنیت ملل متحد در ارتباط با افغانستان می باشد.
همه این اسناد دارای مکلفیت های مرتبط با حفاظت افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه در افغانستان می باشد
که در ذیل به معرفی گرفته می شوند.

٢٣٤

مسئولیت های حقوقی طرف های درگیر جنگ
یوناما به این باور است که منازعات مسلحانه در افغانستان ،جنگ غیر بین المللی دولت افغانستان و نیروهای مسلﺢ
ٓ
تحت امر ان )نیروهای ملی امنیتی افغان تحت حمایت نیروهای نظامی بین المللی که در این گزارش و در داخل
ٓ
افغانستان از ان به عنوان "نیروهای طرفدار دولت" یاد می گردد( در مقابل گروه های مسلﺢ غیر دولتی )که در این
ٓ
گزارش و در داخل افغانستان از ان ها به عنوان "عناصر ضد دولت" یاد می گردد( می باشد.
همه طرف های درگیر در منازعات مسلحانه  -نیروهای مسلﺢ افغانستان ،نیروهای نظامی بین المللی و گروه های
مسلﺢ ضد دولت – بر اساس قواعد حقوق یبین الملل ً
کامال مسئولیت دارند تا از افراد ملکی حفاظت نمایند.
برای تعریف نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد دولت به فهرست اصطالحات مراجعه شود.
) (۱مسئولیت ها بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی
افغانستان عضو چهار کنوانسیون ژنیو سال  ۱۹۴۹و پروتوکول الحاقی دوم  ٢٣٥۱۹۷۷می باشد که همه این اسناد به
مسایل مربوط به حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه غیر بین المللی می پردازد و حمالت بر افراد و اهداف ملکی
را که برای نجات افراد ملکی ضروری می باشند ،منع قرار می دهد.
ماده  ۳که ماده مشترک کنوانسیونهای چهارگانه ژنیو سال  ۱۹۴۹می باشد ،حداقل معیار های را معرفی می کند که
ٓ
طرفین به شمول جناح دولتی و ضد دولت باید انها را در منازعات مسلحانه غیر بین المللی رعایت نمایند .ماده سوم
مشترک؛ قتل ٢٣٦،خشونت ،اعدام های خارج از صالحیت قضایــی ،شکنجه ،قطع اعضاء و سایر انواع خشونت
را ٢٣٧در هر زمان و مکان ممنوع قرار می دهد.
 ٢٣٤قطعنامه شماره  (٢٠١٤) ٢١٤٥شورای امنیت ملل متحد مسئولیت های تمامی طرف های درگیر در منازعات مسلحانه در افغانستان را
برجسته می سازد تا مقررات بین المللی" ،به شمول حقوق بین الملل ،حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللی را رعایت نمایند و تمامی
تدابیر الزم را جهت حفاظت افراد ملکی روی دست بگیرند".
ٓ
٢٣٥
٢٣٦افغانستان پروتوکول الحاقی دوم  ١٩٧٧را در ٓ ١٠نومبر  ٢٠٠٩تﺼویب نمود و ان را در  ٢٤دسامبر  ٢٠٠٩به مرحله اجراء گذاشت.
یوناما در ارتباط با جرایم جنگی قتل ،مانند انچه در اساسنامه محکمه جزائی بین المللی روم تعریف گردیده ،اصطالح "قتل عمدی افراد
ملکی" را که شامل قتل هدفمندانه نیز میگردد بکار میبرد تا عملی را که برابر با جنایت جنگی باشد شرح دهد و اینگونه اعمال را از جرم قتل که
توسط شخﺼی خارج از منازعات مسلحانه ارتکاب میابد ،تفکیک نماید .اصطالحاتی مثل "قتل هدفمندانه" قتل خارج از صالحیت قضایــی" و
"قتل خودسر" در بعضی موارد برای شرح قتل عمدی افراد ملکی در منازعات غیر بین المللی افغانستان بکار میرود .قتل هدفمند محدود به
افراد ملکی نمی گردد ،و یک جنگجو نیز میتواندٓ موضوع یک قتل هدفمند باشد.
 ٢٣٧ماده  ٣مشترک در کنوانسیون های ژنو  ١٢اگست  ١٩٤٩در نبرد که ماهیت غیر بین المللی داردٓ ،قابل تطبیق میباشد" .در مواردی که
منازعات مسلحانه دارای ماهیت بین المللی نباشد و در قلمروی یکی از طرف های متخاصم صورت گیرد ،در انﺼورت طرفین نبرد؛ حداقل یکی از
احکام ذیل را تطبیق نماید (١) :با افراد که هیچ گونه سهم فعال در خﺼومت ها نگرفته اند ،به شمول سربازان نیروهای مسلﺢ که اسلحه شان را
به زمین گذاشته اند و کسانیکه از اثر بیماری ،جراحت ،یا کدام علت دیگر توان کار را ندارند ،بدون کدام تمایز جانبی در نژاد ،رنگ ،مذهب یا
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محتویات چهار کنوانسیون سال  ۱۹۴۹ژنیو و سایر قواعد مشابه با پروتوکول های الحاقی ،بخش دیگری از حقوق بین
المللی عرفی به شمار می روند ٢٣٨.در میان مهمترین اصولی که باالی تمامی طرف های شامل منازعات مسلحانه غیر
بین المللی در افغانستان قابل تطبیق می باشد ،عبارتند از:
•
•

•

•

٢٣٩

تفکیک :افراد ملکی باید مورد حمله قرار نگیرند.
تناسب" :حمله ای که ممکن باعث کشته یا مجروحیت غیر عمدی افراد ملکی گردیده ،یا به اهداف ملکی
ٓ
اسیب وارد نماید و یا باعث هر دو گردد و این خسارات در مقایسه با اهداف ملموس و پیش بینی شده نظامی
٢٤٠
بسیار زیاد باشد ،ممنوع می باشد".
تدابیر احتیاطی در حمله ..." :افراد ملکی در مجموع باید در برابر خطرات ناشی از عملیات های نظامی
مﺼئون باشند ٢٤١.حین راه اندازی عملیات های نظامی ،توجه ویژه به حفاظت مردم ملکی ،افراد ملکی و
اموال شان پرداخته شود" و اینکه هر نوع تدابیر احتیاطی به هدف "جلوگیری و یا حداقل کاهش خسارات
٢٤٢
مالی و جانی غیر عمدی به افراد ملکی یا اموال شان" روی دست گرفته شود.
تمام دولت های عضو نیروهای ائـتالف بین المللی در افغانستان چهار کنوانسیون سال  ۱۹۴۹را امضاء
نموده اند .هر چند تمام دولت های فوق الذکر پرتوکول الحاقی دوم  ۱۹۷۷را امضاء نکرده اند ،این کشورها
باز هم به اساس قواعد مرتبط به حقوق عرفی بشر دوستانه بین المللی که در منازعات مسلحانه غیر بین
المللی قابل تطبیق می باشند ،مسئولیت دارند.

دین ،جنسیت ،تولد یا ثروت و یا همانند این ها دیگر مشخﺼات ،برخورد ً
کامال انسانی صورت بگیرد .به این منظور ،اعمال ذیل در هر زمان و
ٓ
مکان منع قرار داده شده هر انچه در ارتباط با افراد یاد ٓ شده صورت گرفته باشد) :الف( خشونت در مقابل حیات شخص ،به ویژه تمامی انواع
قتل ها ،مثل قطع اعضای بدن ،رفتار ظالمانه و تحقیر امیز) ،ب( تﺼویب مجازات و اجرای اعدام ها بدون قضاوت عادالنه یک محکمه قانونی،
جوامع متمدن الزم االجراء شناخته می شوند.
دادن تمامی ضمانت های قضایــی که توسط ِ
 ٢٣٨به حقوق عرفی بشر دوستانه بین المللی )کمیته بین المللی صلیب سرخ( ،اید جین ماری هینکارتس و لویز دوسوالد-بیک ) CUP/ICRC,
) (Cambridge 2005مطالعه کمیته بین المللی صلیب سرخ( مراجعه نمایید.
 ٢٣٩پروتوکول الحاقی دوم ،ماده .(٢) ١٣
 ٢٤٠حقوق عرفی بشر دوستانه بین المللی )کمیته بین المللی صلیب سرخ( ،بخش  ،۱قواعد اید .جین ماری هینکارتس و لویز دوسوالد-بیک
).(CU P/ICRC, Cambridge 2005) (ICRC Study
)
٢٤١
٢٤٢پروتوکول الحاقی دوم ،ماده .(۱) ۱۳
قواعد  ١٥الی  ٢١کمیته بین المللی صلیب سرخ ،مروری بر حقوق عرفی بشر دوستانه بین المللی.
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بشر بین المللی
) (۲مکلفیت ها بر اساس حقوق ِ
قواعد و نورم های حقوق بشر بین المللی هم در زمان صلﺢ و نیز در جریان منازعات مسلحانه همراه با حقوق بشر
دوستانه بین المللی به صورت مکمل و متمم یکدیگر ،قابل تطبیق می باشند.
افغانستان شماری زیادی از معاهدات بین المللی حقوق بشر ،٢٤٣به شمول کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و
سیاسی  ،را که دولت را ملزم به حفظ حقوق بشری تمام افراد در محدوده صالحیت قضایــی دولت می نماید ،امضاء
نموده است.
ٓ
هر چند گروه های غیر دولتی نمی توانند عضویت معاهدات بین المللی حقوق بشر را به دست بیاورند ،این گروه ها به
شمول گروه های مسلﺢ به ویژه ٓانانی که مانند طالبان ً
عمال کنترول برخی ساحات را در اختیار دارند ،مکلف اند تا
٢٤٤
مسئولیت های ناشی ازحقوق بین المللی بشر را رعایت نمایند.
ً
مشخﺼا از طریق نهادهای
به اساس حقوق بین المللی بشر ،دول باید استفاده از نیروی کشنده توسط نیروهایشان را
ٔ
تنفیذ قانون مورد تحقیق قرار دهند .٢٤٥این مکلفیت توام با مسئولیت بالقوه )در صورت کوتاهی در اجرای مکلفیت
فوق الذکر( برخواسته از داشتن مسئولیت حفظ حق حیات می باشد ٢٤٦.به منظور مؤثریت تحقیقات دولت ،این
٢٤٨
تحقیقات باید تا حد امکان سریع ،کامل ،بیطرف و مستقل ٢٤٧بوده و در انظار عامه مردم قرار داشته باشد.

 ٢٤٣افغانستان عضویت پیمان ها و کنوانسیون های حقوق بشری ذیل را دارا می باشد :میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که در  ۲۴اپریل
حقوق اقتﺼادی ،اجتماعی و فرهنگی که در  ۲۴اپریل  ۱۹۸۳به تﺼویب رسید ،کنوانسیون بین
 ۱۹۸۳به تﺼویب رسید ،میثاق بین المللی ٓ
المللی رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی که در  ۵اگست  ۱۹۸۳به تﺼویب رسید ،کنوانسیون رفع تمامی ٓاشکال تبعیض علیه زنان که در  ۵مارچ
 ۱۹۸۳به تﺼویب رسید ،کنوانسیون مبارزه با شکنجه ،و رفتار و مجازات ظالمانه ،غیر انسانی و تحقیر امیز که در  ۲۶جون  ۱۹۸۷به تﺼویب
رسید ،کنوانسیون حقوق طفل که در  ۲۷اپریل  ۱۹۹۴به تﺼویب رسید ،پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق طفل پیرامون فروش اطفال،
روسپـی گری اطفال و پورنوگرافی اطفال که  ۱۹اکـتوبر  ۲۰۰۲به تﺼویب رسید ،پروتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق اطفال پیرامون دخالت یا
اشتراک اطفال در نبرد مسلحانه که در  ۲۴سپتامبر  ۲۰۰۳به تﺼویب رسید ،و کنوانسیون حقوق اشخاص دارای معلولیت که در  ۱۸سپتامبر
 ۲۰۱۲مورد توافق قرار گرفت .به صفحه ذیل نیز مراجعه نمایید:
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/+_pages/conventions_af_z_party.html.
 ٢٤٤به گزارش هیئت متخﺼﺼین مجمع عمومی ملل متحد پیرامون حسابدهی در سریالنکا ،مورخ  ٣١مارچ  ،٢٠١١فقره  ١٨٨مراجعه کنید.
همچنان ،به گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق پیرامون بررسی نقض نورم های بین المللی حقوق بشر در جمهوریت عربی لیبیا مورخ  ١جون
 ،A/HRC/17/44 ،٢٠١١گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق پیرامون وضعیت حقوق بشر در جمهوری عربی سوریه ،A/HRC/19/69 ،فقره
 ،۱۰۶ماموریت ملل متحد در جمهوریت سودان جنوبی ) ،(UNMISSنبرد در سودان جنوبی :گزارش حقوق بشر مورخ  ۸می  ،۲۰۱۴فقره ۱۸
مراجعه کنید.
 ٢٤٥همچنان فقره های  ۱۰ ،۹و  ۱۷اصول ملل متحد پیرامون جلوگیری و تحقیق بهتر روی اعدام های فراقانونی ،خودسرانه و غیر قانونی که
توسط قطعنامه  ۶۵/۱۹۸۹شورای اقتﺼادی و اجتماعی به تاریخ  ۲۴می  ۱۹۸۹توشیﺢ شد را بنگرید .همچنان ،به قطعنامه های شورای امنیت
ملل متحد و مجمع عمومی پیرامون نبرد غیر مسلحانه مراجعه نمایید که از همه طرف های درگیر میخواهد تا حقوق بین المللی بشردوستانه را
رعایت نمایند.
 ٢٤٦نظریه عمومی شماره ۱۵ UNHRC ،(۲۰۰۴) ۳۱؛ ۲۴۴؛ نظریه عمومی شماره ۴ ،(۱۹۸۲) ۶؛  ،ECtHRقضیه مککین۱۶۹ ،؛
 ،ECtHRقضیه کایا۸۶ ،؛  Ergi v. ،ECtHRTترکیه ،درخواست شماره  ،۹۴/۲۳۸۱۸قضاوت مورخ  ۲۸جوالی ۸۶ ،۸۲ ،۱۹۹۸؛
 Isayeva v. ،ECtHRروسیه ،درخواست شماره  ،۰۰/۵۷۹۵۰قضاوت مور ٓخ  ۲۴فبروری ۵-۲۲۴ ،۹-۲۰۸ ،۲۰۰۵؛  ،IACiHRابیال ) La
 ،(Tabladaقضیه ۲۴۴؛  ،IACiHRقضیه الجندر۴۷،؛  ،ACiHPRقضیه ازادیهای مدنی .۲۲
 ،IACiHR ٢٤٧قضیه ابیال )ال تبالدا(۴۱۲ ،؛  ،ECtHRقضیه اوزکان۱۸۴ ،؛  ،Orhan v. ،ECtHRترکیه ،درخواست شماره ،۹۴/۲۵۶۵۶
قضاوت  ۱۸جون ۳۳۵ ،۲۰۰۲؛  ،Isayeva et al. ،ECtHRقضیه۱۱-۲۱۰ ،؛  ،ECtHRقضیه مککین.
 ،Hugh Jordan v. ،HCtHR ٢٤٨دولت شاهی انگلستان ،درخواست شماره  ،۹۴/۲۴۷۴۶قضاوت  ۴می ۱۰۹ ،۲۰۰۱؛  ،ECtHRقضیه
اوزکان۱۸۷ ،؛  ECtHR, Isayevaet al.قضیه ۲۱۳؛  ،ECtHRقضیه .۲۱۴ ،Isayeva
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مسئولیت دولت برای اجرای تحقیقات باید در برگیرنده تمام شرایط تنفیذ قانون به شمول شرایطی که در جریان
ٓ
٢٤٩
منازعات مسلحانه به وجود میاید ،باشد.
) (۳مکلفیت ها تحت حقوق جزای بین المللی
افغانستان مکلف است تا جرایم بین المللی چون جرایم جنگی ،جرایم ضد بشریت و نسل کشی را در حیطه صالحیت
ٓ
قضایــی خود مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهد .از ان جائی که افغانستان عضویت اساسنامه محکمه جزایــی بین
ٓ
المللی روم را در سال  ۲۰۰۳به دست اورد ،اگر نتواند و یا نخواهد صالحیت قانونی اش را اعمال نماید ،محکمه جزایــی
بین المللی می تواند صالحیت قضایــی اش را باالی افغانستان اعمال کند.
دولت های ـی که نیروهای نظامی شان در افغانستان حضور داشته و یکی از طرفین درگیر هستند ،نیز مسئولیت دارند
ٓ
٢٥٠
تا ان تعداد از اتباع شان را که مرتکب جرایم در این کشور می شوند مورد تحقیق و پیگرد قانونی قرار دهند.
دولت ها مسئولیت دارند تا تخلفات مربوط به ماده ) (۲) ۸هـ( ) (iاساسنامه محکمه جزایــی بین المللی را مورد تحقیق
و پیگرد قانونی قرار دهند که چنین صراحت دارد" :اجرای حمالت عمدی بر مردم ملکی ،یا علیه افراد ملکی که در
ً
مستقیما سهیم نیستند" در درگیری های مسلحانه غیر بین المللی جنایت جنگی شمرده می شود.
درگیری ها
ٔ
ٓ
عالوه بر ان ،شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه شماره  ۱۳۲۵خود تاکید نموده که تمام دولت ها باید معیارهای
حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی مربوط به زنان و دختران را به طور کامل تطبیق نموده و تدابیر ویژه را در
ٓ
این راستا برای حفظ انها در مقابل خشونت های مبتنی بر جنسیت در جریان درگیری های مسلحانه روی دست
٢٥١
گیرند.
) (۴تعریف افراد ملکی
یوناما در پیوند با منازعات و درگیری ها چنین اظهار می دارد که "افراد ملکی" تحت حقوق بین الملل طور ذیل تعریف
شده است :افرادی اند که عضویت نیروهای نظامی/شبه نظامی را نداشته و یا جنگجویان گروه های مسلﺢ سازمان
ً
یافته متعلق به یکی از طرفین در جنگ نباشند .افراد ملکی زمانی این مﺼئونیت را از دست می دهند که مستقیما در
منازعات و درگیری ها سهیم شوند.

 ٢٤٩سی ،درویج " ،تفکیک تنفیذ قانون از خﺼومت ها" صفحه  ۵۷تا  ۶۳اجالس متخﺼﺼین "از ظرفیت انداختن عوامل کیمیاوی" تنفیذ
قانون ،نورم های حقوق بشر و دیدگاه های پالیسی مونتریوکس ،سویزرلند  ۲۴تا  ،۲۶اپریل  ۲۰۱۲در صفحه ذیل بنگرید:
تفکیک تﺼوری و اصطکاکی میان نتفیذ
 ، Nils Melzerhttp://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdfو " ٓ
ٓ
قانون و خﺼومت ها" در کـتاب رهنمای حقوق بین الملل عملیات های نظامی )اکسفورد :اعالمیه پوهنتون اکسفورد ،(۲۰۱۰ ،صفحه  ۴۳تا .۴۴
نلز میلزر ،مفاهیم حقوق بشر از استفاده طیارات و روبات های بدون سر نشنین در محاربه ،ریاست عمومی پالیسی های خارجی اتحادیه ،اداره
پالیسی ) (۲۰۱۳در این صفحه بنگرید:
.http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92953
ٓ
ٓ
 ٢٥٠صرف نظر از اینکه دولت ها عضویت اساسنامه محکمه جزایــی بین المللی را بدست اورده اند یا خیر ،انها تحت حقوق عرفی مسئولیت دارند
تا تخلفات جدی نورم های بین المللی حقوق بشر و حقوق بین المللی بشردوستانه را در هنگام انجام وظایف در قلمرو افغانستان مورد رسیدگی
قرار بدهند.
 ٢٥١به قطعنامه های ذیل مراجعه کنید S/RES/1889 2009 ،S/RES/1888 2009 ،S/RES/1820 2008 ،S/RES/1325 2000 :و
.S/RES/1960 2010

٩٥

همچنان ،جنگجویان خارج از صف محاربه )مجروحین ،بیماران ،کشتی شکستگان ،توقیف شدگان یا جنگجویان
تسلیمی( یا کارمندان صحی و مذهبی نیروهای مسلﺢ باید از اینگونه حمالت مﺼئون باشند.
حقوق بشر دوستانه بین المللی طرفین درگیری را ملزم می سازد که حین علمیات های نظامی شان میان افراد ملکی و
جنگجویان یا افرادی که در منازعات سهم دارند ،تفکیک قایل شوند.
ٓ
افرادی که صف محاربه کنار رفته یا انانی که در درگیری ها سهم نداشتند ،نباید مورد حمله قرار گرفته و باید محافظت
شوند.
این گزارش؛ حمالت علیه افرادی را ثبت نموده که فعالیت های روزمره شان نشان دهنده اشتراک مستقیم شان در
درگیری ها نمی باشد که اینها شامل افراد ذیل می گردند :کارمندان و مامورین دولت ،معلمین ،پرسونل کلینیک های
صحی ،کارکنان انتخاباتی و سایر افرادی که در عرضه خدمات عامه دخیل هستند ،شخﺼیت های سیاسی ،کارمندان
ً
مستقیما در منازعات اشتراک ندارند و در عملیات
دفاتر و مؤسسات غیر دولتی ،همچنان منسوبین ملکی و پرسونلی که
های ضد شورش دخیل نیستند.
یوناما مشاهده نموده که سایر فعالین و طرف های درگیر در منازعات مسلحانهء افغانستان نیز تعریف های ـی برای واژه
٢٥٢
"افراد ملکی" از خود ارائه کرده اند که در بخش بعدی این گزارش توضیﺢ شده است.

 ٢٥٢به تعریف "افراد ملکی" که در این گزارش توسط طالبان مورد استفاده قرار گرفته ،مراجعه گردد.
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 .VIواژه نامه
مهمات قابل شلیک از طیاره ،بشمول حمایت هوایــی نزدیک توسط هواپیماهای بال ثابت
حمله هوائی :حمله هوائی،
ِ
و حمالت جنگی نزدیک توسط بالگردها )هلیکوپترها( را می گویند .و نیز حمالتی را می گویند که با استفاده از وسایط
جنگی هوایــی بدون سرنشین یا طیاره های بی پیلوت که از راه دور کنترول می شوند ،صورت می گیرد.
پولیس سرحدی افغان
پولیس محلی افغان
اردوی ملی افغان
پولیس ملی افغان
پولیس امن و نظم عامه افغان
نیروهای امنیتی ملی افغان :یک اصطالح عام بوده که شامل پولیس سرحدی ،اردوی ملی ،پولیس ملی ،نیروهای ویژه
افغان و ریاست عمومی امنیت ملی میگردد.
تمام افراد و گروه های مسلﺢ و یا مخالفین مسلحی را که در حال حاضر در درگیری
عناصر ضد دولتی :این اصطالح ِ
های نظامی علیه دولت افغانستان و یا نیروهای نظامی بین المللی سهم دارند ،در بر می گیرد .این اصطالح ،همچنین
به کسانی اطالق می شود که به عنوان "طالبان" یا افراد و گروه های منسجم و مسلﺢ غیر دولتی که به شکل مستقیم
در جنگ ها سهم گرفته و با مشخﺼات یا هویت های مختلف شناخته میشوند ،مانند شبکه حقانی ،حزب اسالمی،
جنبش اسالمی ازبکستان ،اتحاد جهاد اسالمی ،لشکر طیبه و جیش محمد و دیگر گروه های شبه نظامی و گروه های
مسلحی که به دنبال اهداف سیاسی ،ایدوٸلوژیک یا اقتﺼادی می باشند ،به شمول گروه های مسلﺢ جنایت کاری که
به طور مستقیم در اعمال خﺼمانه به نمایندگی از یک طرف درگیر فعالیت می نمایند.
گروه مسلﺢ :نیروهای مسلﺢ سازمان یافته غیر دولتی را گویند که در منازعات دخیل می باشند و از نیروهای دولتی
متمایز هستند .این گروه ها تحت قوانین افغانستان دارای هیچ مبنای حقوقی نمی باشند .گروه های مسلﺢ شامل
تشکیالت نظامی دولتی ،اتحادیه های دولتی یا سازمان های بین الحکومتی نمی باشند؛ این گروه ها تحت امر دولتی
ٓ
که در ان این گروه ها فعالیت می نمایند نمی باشند .در بعضی از قضایا ،هر چند گروه های مسلﺢ ممکن حمایت های
مستقیم یا غیر مستقیم را از دولت میزبان یا دولت های دیگر دریافت نمایند .این تعریف شامل موارد زیر بوده و به
ٓ
ان محدود نمی شود :گروه های مخالف شورشی ،شبه نظامیان محلی )که اساس ملیتی ،قبیلوی یا طور دیگر( دارند،
شورشیان ،تروریست ها ،پارتیزان ها ،و نیروهای دفاع ملکی و گروه های شبه نظامی )زمانی که چنین گروه ها بﺼورت
٢٥٣
واضﺢ تحت کنترول دولت نباشند(.

 ٢٥٣مذاکرات بشردوستانۀ ملل متحد با گروه های مسلﺢ :راهنمائی برای اشخاص ذیدخل ،گیرارد مک هاگ و منول بیسلر ،دفتر ملل متحد در امور
هماهنگنی امور بشری ) ،(OCHAنیویورک ،جنوری  .۲۰۰۶به بخش  ۲٫۳در مورد مشخﺼات گروه های مسلﺢ مراجعه شود.
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یوناما عناصر ضد دولت را در این گزارش منحیث گروه های مسلﺢ غیر دولتی می شناسد اما این گروه ها را به اساس
مخالفت مسلحانه شان علیه دولت افغانستان از هم متمایز می داند.
مواد انفجاری بجا مانده :به مهمات انفجاری گـفته می شود که در جریان جنگ های مسلحانه استفاده نگردیده ،بجا
ٓ
مانده یا اینکه در انبار ،زباله دانی یا اشغال دانی انداخته شده ،طوریکه مواد متذکره از تحت کنترول نیروهایــی که
ٓ
انها را بجا گذاشته و رها نموده ،خارج باشد .مهمات انفجاری بجا مانده ممکن دارای چاشنی )پتاقی( باشد و یا نباشد،
ٓ
ٓ
ممکن دارای فیوز فعال یا اینکه اماده انفجار باشد و یا نباشد ،یا اینکه طور دیگری برای استفاده اماده شده باشد.
)کنوانسیون مربوط به سالح های مشخص متعارف ،پروتوکول .(v
ٓ
تلفات افراد ملکی :شامل کشته شدگان و زخمی شدگان افراد ملکی می گردد و میتوان ان را به دو دسته ذیل تقسیم
نمود:
تلفات مستقیم :تلفاتی که بطور مستقیم از درگیری ها ،از جمله تلفات برخاسته از عملیات های نظامی انجام شده
توسط نیروهای دولتی و نیروهای نظامی بین المللی ،ناشی میشودً .
مثال رویدادهای محافظت از نیرو ،حمالت هوایــی،
عملیات های تالشی و دستگیری ،مبارزه در مقابل شورشیان یا عملیات های ضد تروریزم را شامل می شود .این گونه
تلفات شامل مواردی نیز میگردد که در نتیجه فعالیت های گروه های مسلﺢ غیر دولتی  ،مانند کشتارهای سازمان
یافته )ترور( ،تلفات ناشی از مواد منفجره جاسازی شده و یا درگیری های مستقیم با نیروهای طرفدار دولت ،صورت
می گیرد.
غیر مستقیم/سایر عوامل یا اسباب که منجر به تلفات می گردد :تلفاتی که بﺼورت غیر مستقیم از درگیری ها ناشی می
شود ،قرار ذیل می باشند" :تلفات ناشی از مواد منفجره باقی مانده از دوران جنگ ،مرگ در زندان ،مرگ ناشی از
بدتر شدن احتمالی اوضاع طبی که در جریان عملیات های نظامی رخ می دهد و یا زمانی که دسترسی به مراقبت های
صحی ممنوع گردیده یا موجود نباشد .این گونه تلفات می تواند مرگ ناشی از حوادثی را نیز شامل گردد که طرف
ٓ
مسئول ان را با اطمینان نمی توان مشخص ساخت.
بدو تولد تا
اطفال :بر اساس کنوانسیون حقوق طفل" ،طفل" به کسی گـفته می شود که زیر سن  ١٨سال )مشمول ِ
ختم  ١٧سال( باشد .اساسنامه روم در مورد محکمه جنایــی بین المللی که در سال  ٢٠٠٣از سوی افغانستان نیز به
تﺼویب رسیده ،خدمت اجباری یا شامل نمودن اطفال زیر سن  ١٥سال در نیروهای مسلﺢ دولتی و یا گروه های
مسلﺢ غیر دولتی و استفاده از اطفال برای مشارکت فعال در جنگ ها را جنایت جنگی شمرده است) .به جزء )(xxvi
فقره )ب( بند ) (٢ماده  ٨و جزء ) (viiفقره پنجم بند  ٢ماده  ٨مراجعه شود(.
افراد ملکی :به موجب مقررات حقوق بشر دوستانه بین المللی ،کسانی "افراد ملکی" محسوب می شوند که عضو نیروهای
نظامی یا شبه نظامی نبوده و یا عضو گروه های مسلﺢ سازمان یافته یکی از طرف های درگیر نباشند .در صورتی که افراد
ملکی بطور مستقیم در درگیری های نظامی شرکت کنند ،محافظت خویش را می توانند از دست بدهند.
جنگجوی خارج شده از صف محاربه یا پرسونل تحت محافظت :جنگوی ـی که از صف محاربه خارج شده )زخمی،
مریض ،غریق کشتی شکسته ،توقیف شده ،یا تسلیم شده( یا کسی که متعلق به پرسونل طبی یا مذهبی نیروهای
مسلﺢ می باشد ،باید در برابر حمله از ایشان محافظت صورت گیرد.
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ٓ
فرمانده نیروهای بین المللی یاری به امنیت در افغانستان )ایساف(
حادثات مربوط به افزایش عکس العمل نیروها در مقابل یک پدیده مشکوک :ای اصطالح تحت عنوان "محافظت از
ٓ
نیرو" نیز یاد شده است :زمانی که افراد در هنگام نزدیک شدن به کاروان های نظامی یا سبقت گرفتن از ان به هشدار
ٓ
افراد نظامی توجه نکنند و یا از دستورالعمل ها سرپیچی نمایند ،این حوادث اتفاق می افتد .ایساف افزایش عکس
ٓ
العمل نیرو را چنین تعریف می کند» :یک پروسه دفاعی است که هدف ان تعیین وجود یک تهدید ،تعیین حدود
نهایــی ٓان تهدید بوده و در صورت ضرورت رویارویــی با تهدید از طریق پاسخ دفاعی مناسب به ٓان برای حفاظت از نیرو
٢٥٤
می باشد".
بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ که به نام مواد منفجر ناشده و مواد انفجاری متروک نیز یاد می گردد.
سالح های انفجاری :سالح های انفجاری مشخﺼا در حقوق بین الملل تعریف نشده اند .سالح های انفجاری بﺼورت
ٔ
کلی دارای یک جعبه مملو از مواد به شدت انفجاری می باشند که اثرات تخریبی دارد و این اثرات عمدتا در اثر موج
ٓ
انفجاری و پارچه های ناشی از انفجار بوجود می اید .هاوان ،گلوله توپ ،بمب هواپیما ،موشک ،گلوله های پرتاب
شونده و خیلی از مواد انفجاری تعبیه شده در این تعریف شامل می باشند .چند نوع مشخص سالح انفجاری را می
توان به حیث سالح های سبک )مانند نارنجک انداز قابل نﺼب زیر میل تفنگ و نارنجک انداز قابل نﺼب ،راکت
انداز قابل حمل ضد تانک و سیستم های موشکی؛ موشک انداز قابل حمل ضد طیاره ،هاوان های کوچکـتر از ١٠٠
میلی متری( کـتگوری بندی کرد .بسیاری از سالح های انفجاری مانند بمب های طیاره ،سیستم های موشکی ،توپ و
هاوان های بزرگـتر از جمله سالح های سنگین ٢٥٥شمرده می شوند.
در گیری های زمینی :درگیری های زمینی شامل عملیات زمینی متحرک ،حمالت راکـتی و هاوان ،تیر اندازی و درگیری
های مسلحانه بین جوانب منازعه می شود .درگیری های زمینی شامل حمالت یا عملیات های ـی می شود که سالح
خفیفه ،سالح ثقیله و/یا سیستم های اسلحه جات ساحوی ،به عنوان مثال هاوان ها و راکت ها انداخت می شوند.
سالح های سنگین :با اینکه اصطالح سالح سنگین کاربرد گسترده دارد ،ولی هیچ تعریف بین المللی مورد توافق کلی
در این باره موجود نمی باشد .٢٥٦هاوان های سنگین ،سیستم های موشکی و توپ از نمونه های برجسته این نوع
سالح می باشند.
ٓ
محالت تمرین مواد انفجاری قوی :به میدانی گـفته می شود که نیروهای نظامی و امنیتی در ان سالح هایــی که مهمات
انفجاری قوی مﺼرف می کنند ،بشمول سالح های سنگین ،را استفاده می کنند.

ٓ
 ٢٥٤مﺼاحبه یوناما با مرکز فرماندهی ایساف ۳۱ ،جنوری  ،۲۰۱۴کابل.
 ٢٥٥بورری جه و بریم ،ام ".. .باالبردن سطﺢ حفاظت افراد ملکی در برابر استفاده از سالح های انفجاری در محالت پر جمعیت :ایجاد یک
پالیسی و اجندای تحقیق ،در بررسی بین المللی صلیب سرح ،جلد  ،۹۳شماره .۸۸۳
ٓ
 ٢٥٦در معیار های حقوق بشردوستانه بین المللی یا حقوق حقوق بشر بین المللی از سالح های سنگین نام برده نشده است .مویس ،ار ،برهیم،
ام و ناش ،تی ،.سالح های سنگین و حفاظت افراد ملکی ،ماده .(۲۰۱۲)۳۶

٩٩

بیجاشدگان داخلی
متعارف نظامی ساخته و یا جاسازی شده باشد .مواد انفجاری
مواد انفجاری تعبیه شده :یعنی بمبی که بر خالف روش
ِ
تعبیه شده به اشکال ذیل مشاهده شده می تواند" :بﺼورت بمب انتحاری ،مانند مواد انفجاری پوشیده شده توسط
شخص ،مواد انفجاری تعبیه شده کنترول از طریق رادیو )راه دور( ،مواد انفجاری جاسازی شده در موتر ،مواد
ٓ
انفجاری جاسازی شده در موتر همراه با انتحاری ،موتر انفجاری که انفجار ان از طریق لین کنترول می شود ،مواد
ٓ
انفجاری که با تماس خود قربانی فعال می گردد و یا مواد انفجاری که با اوردن فشار منفجر می گردد".
مواد انفجاری که با تماس قربانی فعال می گردد :مواد انفجاری می باشد که با تماس قربانی یا واسطۀ نقلیه به پتاقی و یا
ٓ
سویچ ان انفجار می کند؛ این سویچ و یا پتاقی می تواند به شکل فشاری ،یا مکانیزم رفع فشار ،تلکی ،یا وسیلۀ
٢٥٧
دیگری که سبب انفجار گردد ،باشد.
مواد منفجره تعبیه شده کنترول از راه دور :که از راه دور و یا با استفاده از امواج رادیویــی عمل می نماید و عاملین را
قادر می سازد تا وسیله ً
قبال جابجا شده را در یک زمان دقیقی که یک هدف در ساحه مورد هدف وارد می شود ،منفلق
سازند ٢٥٨.ماین های کنترول از راه دور شامل ماین های منفجر شونده توسط استعمال کننده ،مانند مواد منفجره
تعبیه شده در کنار جاده و یا مواد منفجرۀ که روی حیوانات و یا اشیا از قبیل واسطه های نقلیه ،بایسکیل ها،
موترسایکل ها و مرکب ها تعبیه می شوند.
مواد منفجره تعبیه شده نوع مغناطیسی :مواد منفجره تعبیه شده که به یک وسیلۀ مغناطیسی متﺼل می باشد،
کـتگوری فرعی مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از راه دور می باشد؛ یوناما این وسایل را به سبب شیوه معمول
ٓ
ً
معموال به واسطۀ نقلیه
بکار گیری از انها در افغانستان طور جداگانه ثبت می نماید؛ این گونه وسایل در افغانستان
افراد مورد هدف چسپانیده می شوند.
سایر :این کـتگوری شامل مواد منفجره تعبیه شده کنترول با سیم و مواد منفجره تعبیه شده ساعتی می شود )از سال
 ٢٠٠٩بدین سو یوناما چند واقعه بسیار معدود از این نوع سویچ را به ثبت رسانیده است( ،و مواد منفجره تعبیه
ٓ
شده ای که نوعیت سویچ/پتاقی ان تشخیص داده نشد.
مواد منفجره تعبیه شده در بدن شخص انتحاری :یوناما تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری و حمالت پیچیده را
جدا از معلومات در باره مواد منفجره تعبیه شده ،ثبت می کند .این ارقام شامل راننده انتحاری در یک واسطه نقلیه
ٓ
مجهز با مواد انفجاری یا مواد منفجره تعبیه شده در بدن شخص انتحاری که ان را حمله کننده به قسم یک واسکت
انتحاری یا کمربند به تن می کند ،می شود.
بهره برداری از مواد انفجاری تعبیه شده :بهره برداری از مواد انفجاری تعبیه شده شامل موارد ذیل میگردد :تشخیص،
ٓ
ٓ
جمع اوری ،تولید و توزیع معلومات جمع اوری شده از ساحه حادثۀ مواد انفجاری تعبیه شده به منظور به دست
ٓ
اوردن اطالعات قابل استفاده ،تقویت طرزالعمل و شیوه مبارزه با مواد انفجاری ،کاهش منابع شورشیان و حمایت از
تعقیب عدلی می باشد .این بهره برداری شامل حفظ ،تشخیص و ترمیم اجزای سازندۀ مواد انفجاری تعبیه شده برای
ٓ
ازمایش های تخنیکی ،قانونی ،بیومیتریک و تحلیلی گردیده که توسط نهادهای متخﺼص و باصالحیت انجام می
 ٢٥٧همان.
 ٢٥٨سروی سالح های خفیفه ،مواد انفجاری تعبیه شده ،فﺼل  ۱۰سالح های جهنمی ،صفحات .۲۲۱-۲۲۰

١٠٠

پذیرد .بهره برداری از مواد انفجاری تعبیه شده بخش اساسی از اقدامات مؤثر و پایدار مبارزه با مواد انفجاری تعبیه شده
می باشد.
حادثات :زمانی اتفاق می افتد که افراد ملکی در اثر درگیری های نظامی تلف شوند .گزارش تلفات ناشی از اعمال
جنایــی ،شامل گزارشات تلفات افراد ملکی یوناما نمی شود.
حقوق بشر دوستانه بین المللی
ٓ
نیروهای نظامی بین المللی :شامل تمام سربازان خارجی می گردد که بخشی از نیروهای ایساف و نیروهای امریکایــی
ٓ
ٓ
مستقر در افغانستان را تشکیل می دهند ،بشمول نیروهای مربوط به عملیات تحکیم ازادی که تحت فرماندهی ایساف
ٓ
ٓ
)قوماندانی ایساف( که خود ،فرمانده نیروهای امریکایــی در افغانستان است ،قرار دارند .در ضمن ،این واژه نیروهای
ویژه عملیاتی و دیگر نیروهای استخباراتی و امنیتی خارجی را نیز شامل می گردد.
شدت متفاوت می باشد .میزان شدت جراحات در دیتابیس بخش حقوق
جراحات :به معنای جراحات جسمی با میزان ِ
بشر یوناما ثبت نمی شود .جراحات ،شامل شوک یا صدمه های غیر فیزیکی و روانی و یا نتایجی که از اثر حادثات به
ٓ
بار می اید مانند ضربه روحی ،نمی گردد.
ٓ
ٓ
ایساف :به نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان اطالق می شود .ایساف بر اساس فﺼل  ٧منشور ملل
ٔ
ٔ
متحد ماموریت تامین صلﺢ را به عهده دارد .این نیروها تحت صالحیت شورای امنیت ملل متحد اعزام شده است .در
ٓ
اگست  ،٢٠٠٣ناتو بر اساس درخواست دولت افغانستان و ملل متحد ،فرماندهی ایساف را به عهده گرفت .نیروهای
ٓایساف تا تاریخ  ١٥جنوری سال ٢٠١٤؛ ً
تقریبا شامل  ٥٧٠٠٤نفر از  ٤٩کشور مساعدت کننده نیرو می گردید که در
ٓ
شش سلسله فرماندهی ساحوی به عالوه مقر فرماندهی ایساف در کابل مستقر می باشند .از نومبر  ٢٠٠٨بدین سو،
ٓ
فرمانده ایساف به عنوان فرمانده نیروهای امریکایــی در افغانستان نیز خدمت می کند ،در حالیکه سلسله فرماندهی
هر دو نیرو جداگانه می باشد .قطعنامه  (٢٠١٣)٢١٢٠شورای امنیت یکبار دیگر بر قطعنامه های قبلی در مورد تمدید
ٔ
ٔ
ٓ
ماموریت ایساف به مدت  ١٢ماه دیگر الی  ٣١دسمبر سال  ٢٠١٤تاکید می ورزد.
سالح های سبک :به سالح های گـفته می شود که توسط دو یا سه نفر به عنوان خدمه حمل و استفاده می شود،
ٓ
هرچند بعضی از این سالح ها توسط یک نفر هم قابل حمل و استفاده می باشد .در میان دیگر انواع ان ،ماشیندار
های سنگین ،نارنجک انداز های قابل حمل و نارنجک انداز های قابل نﺼب ،تفنگ های قابل حمل ضد طیاره،
تفنگ های قابل حمل ضد تانک ،توپ بی پس لگد ،راکت انداز قابل حمل ضد تانک و سیستم های موشکی،
سیستم های راکت انداز قابل حمل ضد طیاره و هاوان های کوچکـتر از  ١٠٠میلی متری از جمله سالح های سبک می
٢٥٩
باشند.

 ٢٥٩سند بین المللی به منظور توانمند ساختن دولت ها جهت شناسائی و پیگیری به موقع و درست سالح های سبک غیرقانونی .این سند
 A/CONF.192/15به تاریخ  ۸دسمبر  ۲۰۰۵در مجمع عمومی ملل متحد تﺼویب گردید و در اینجا قابل دسترس می باشد:
. http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf
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وزارت امور داخله
ٓ
ٓ
سازمان پیمان اتالنتیک شمالی :اعضای ناتو عمده ترین کشورهای سهیم در ایساف می باشند .به ایساف مراجعه
صورت گیرد.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان یا استخبارات دولتی افغانستان
سازمان غیر دولتی
نیروهای طرفدار دولت :این نیروها تمام نیروهای دولتی و سایر نیروهایــی را در بر می گیرد که در عملیات ضد تروریزم
در قالب نیروهای نظامی و شبه نظامی فعالیت میکنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترول دولت افغانستان
می باشند .این نیروها شامل دسته های اردوی ملی ،پولیس ملی ،پولیس سرحدی ،نیروهای ریاست عمومی امنیت
ملی ،پولیس محلی و سایر نیروهای محافظتی محلی می گردند ،ولی محدود به اینها نیستند.
نیروهای امنیتی افغانستان شامل دسته های ذیل می گرددً :
اوال اردوی ملی که تحت چتر وزارت دفاع کار نموده و
بطور رسمی در چارچوب نیروهای مسلﺢ افغانستان جا می گیرد .و نیروهای تحت رهبری وزارت امور داخله که عبارت
اند از :پولیس محلی که با توجه به وظیفه شان ً
عمال بخشی از نیروهای مسلﺢ را تشکیل می دهند و از محافظت قانونی
مشابه به افراد ملکی بر خوردار نمی باشد .پولیس ملی افغان ،پولیس های با یونیفورم و پولیس سرحدی افغانستان که
نیروهای تنفیذ قانون بوده و به شکل رسمی بخشی از نیروهای مسلﺢ افغانستان بشمار نمی روند و تحت چتر وزارت
داخله کار می نمایند .اعضای نهادهای مجری قانون زمانی حیثیت ملکی بودن خود را از دست می دهند که در کنار
نیروهای مسلﺢ کار کرده و یا به شکل مستقیم در جنگ ها سهم بگیرند .اعضای واحدهای پولیس که ماموریت جنگی
ٓ
ٓ
ندارند ،استفاده از نیرو توسط انها در دفاع از خود ،حیثیت ملکی بودن انها را سلب نمی کند.
نیروهای طرفدار دولت همچنان شامل نیروهای نظامی بین المللی و سایر نیروهای امنیتی و اطالعاتی خارجی می گردد
)به نیروهای نظامی بین المللی مراجعه شود(.
ماموریت حمایت قاطع ) :(RSMسازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( به تاریخ  ٣١دسمبر  ،٢٠١٤ماموریت خود در
ٔ
ٔ
ٓ
افغانستان را از ماموریت نیروهای بین المللی یاری به امنیت در افغانستان )ایساف( به ماموریت غیر رزمی حمایت
ٓ
قاطع )اموزش ،کمک و مشوره به نیروهای امنیتی افغان( تغییر داد.
سالح خفیفه :سالحی که برای استفاده یک شخص طراحی شده است .در میان دیگر انواع ،این نوع سالح شامل
هفت تیر و تفنگچه خودکار ،تفنگ و تفنگ لوله کوتاه ،تفنگ نیمه اتومات ،تفنگ تعرضی و ماشیندار سبک می
گردد.٢٦٠

 ٢٦٠یک ابزار بین المللی که به دولت ها امکان می دهد تا سالح های سبک غیرقانونی را بشکل درست و به موقع شناسایــی و ردگیری کنند .این
سند  A/CONF.192/15به تاریخ  ٨دسمبر  ٢٠٠٥در مجمع عمومی ملل متحد تﺼویب گردید و در اینجا قابل دسترس می باشد:
http://www.un.org/events/smallarms2006/pdf/international_instrument.pdf
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طرز العمل های معیاری عملیاتی
قتل های هدفمند :قتل های هدفمند یا کشتار سازمان یافته زمانی اتفاق می افتد که دولت و عناصر دولتی که تحت
چتر قانون کار می کنند )و یا عین عمل توسط گروه سازمان یافته در یک منازعه مسلحانه( از نیروی کشنده به شکل
عمدی ،قﺼدی و با پالن از قبل طرح شده اشخاص معینی را که بطور فیزیکی تحت توقیف مرتکبین قرار ندارند ،به
٢٦١
قتل برساند.
دفتر مﺼئونیت و امنیت ملل متحد
هئیت معاونت ملل متحد در افغانستان
کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین
نیروهای عملیات های ویژه ایاالت متحده امریکا
مواد منفجر ناشده
جرایم جنگی :جرایم جنگی ،تخطی های شدید از معاهدات و نورم های عرفی حقوق بشر دوستانه بین المللی است .بر
اساس تعریفی که از جرایم جنگی در اساسنامه محکمه بین المللی جنائی صورت گرفته؛ جرایم جنگی ٢٦٢شامل تخطی
های جدی از ماده  ٣مشترک در کنوانسیون های ژنیو می باشد؛ بشمول خشونت علیه زندگی و حیات یک شخص و
بطور مشخص هر نوع قتل ،قطع عضو ،رفتار ظالمانه و تعذیب ،هتک حرمت در برابر کرامت انسانی بخﺼوص رفتار
ٓ
های توهین و تحقیر امیز ،گروگان گیری ،تﺼویب مجازات و ارتکاب قتل بدون اینکه جزای مربوطه توسط یک
محکمۀ مبتنی بر قانون اعالم شده باشد و اینکه قتل ،بدون در نظرداشت فرایند محاکماتی ،و نیز بدون فراهم نمودن
ٓ
تضمینات قضائی که ان تضمینات بطور عموم ،حیاتی تلقی می گردد ،صورت گرفته باشد.

ٓ
مسلحانه ،ممکن قانونی باشند
 .٢٦١با انکه در بسیاری از شرایط ،کشتارهای هدفمند حق حیات را نقض می نماید ،در شرایط استثنایــی جنگ
ٓ
دوستانه و نورمهای حقوق بشر رعایت شود .مراجعه شود به فقره ٣اجندا ،گزارش گزارشگر
به شرطی که احکام مربوطه ی حقوق بین المللی بشر ٓ
ویژه در مورد قتل های فرا قضایــی و خود سرانه ،فلیپ الستون" ،تحقیقی پیرامون قتل های هدفمند" در نشست چهاردهم شورای حقوق بشر
مجمع عمومی ملل متحدA/HRC/14/24/Add.6. 10 May 2010 ،
 .٢٦٢مطابق ماده  ٨اساسنامه محکمۀ بین المللی جنائی :حقوق عرفی بین المللی هم بر جنگ بین المللی و هم بر جنگ داخلی قابل اِ عمال می
باشد .همچنین این اساسنامه جرایم جنگی را نقض شدید حقوق بشر دوستانه بین المللی تعریف می نماید .دولت ها نیز قاعده متذکره را به عنوان
یک نورم حقوق عرفی بین المللی به رسمیت شناخته است -قاعد  -١٥٦تعریف جرایم جنگی -کمیته بین المللی صلیب سرخ ،حقوق عرفی
بشردوستانۀ بین المللی ،جلد Rules ed. Jean-Marie Henckaerts and Louiseٓ Doswald-Beck (CU P/ICRC, Cambridge 2005) ،١
 .{ICRC Study}.به پروتکل الحاقی دوم ،فقره  ٢ماده  ١٣مراجعه گردد .هم چنان به جزء ای ،بند سی ،فقره  ٢ماده  ٨اساسنامه روم در مورد
اجعه گردد .جرایم جنائی شامل نقض های شدیدی حقوق و عرف جنگی قابل اِ عمال
محکمله جنائی بین المللی که از عناصر جرم بحث
کرده ،مر ً
مقدمتا مبتنی است بر} :ماده سوم مشترک در کنوانسیون های چهارگانۀ  ١٩٤٩ژینو،
بر یک جنگی که وجه بین ٓالمللی ندارد) که این موضوع
پروتکل الحاقی دوم  ١٩٧٧ان ،پروتکل اختیاری  ١٩٩٩کنوانسیون  ١٩٥٤الهه برای محافظت از مالکیت های فرهنگی در جنگ های
مسلحانه ،کنوانسیون  ١٩٨٩حقوق طفل ،کنوانسیون  ١٩٩٤امنیت ملل متحد و کارمندان مربوطه ،اساسنامه های دیوان جنائی بین المللی
برای رواندا و یگوسالویای سابق و اساسنامه محکمه ویژه برای حکومت سیرا لیون)کشوری در غرب افریقا({ .به ٓجرایم جنگی بر اساس اساسنامه
روم در مورد محکمۀ جنائی بین المللی و منابع شان در جدول مقایسوی حقوق بشر دوستانۀ بین المللی و منابع ان خدمات مشاورت کمیته بین
المللی صلیب سرخ در مورد حقوق بشر دوستانۀ بین المللی مراجعه گردد.
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ٓ
ضمیمه  :۱حمالتی که طالبان مسئولیت انرا به عهده گرفته اند :تفکیک حمالت بر اساس نوع هدف
حمالتی که علیه نیروهای نظامی افغان ،نیروهای نظامی بین المللی و گروه های مسلﺢ طرفدار دولت صورت
گرفته است
۱۲۳
پولیس ملی افغان
۲۹
پولیس محلی افغان
۲۵
نیروهای ملی امنیتی افغان
۱۸
ریاست امنیت ملی
۱۵
ارتش ملی افغان
۱۰
نیروهای نظامی بین المللی
۹
پولیس سرحدی افغانستان
۷
اربکی/گروه های مسلﺢ طرفدار دولت
مجموعی حمالتیکه علیه نظامیان راه اندازی و منجر به تلفات غیر نظامی شده و طالبان مسئولیت این
۲۳۶
حمالت را در سایت انترنتی یا تویتر خود به عهده گرفته اند:

حمالتی که باالی افراد ملکی یا اهداف ملکی صورت گرفته است
سایر اهداف ملکی

۳۵

اهداف متعلق به انتخابات

۳۰

ادارات ملکی دولت

۲۵

قضات ،سارنواالن و کارمندان قضایــی

۱۶

قراردادی ها/کارگران

۱۲

بزرگان قومی

۹

موسسات غیر دولتی/امتداد رسانی

۳

عبادتگاه ها و نمازگزاران

۳

تاسیسات و کارمندان صحی

۲

ماین پاکان موسسات امور بشری

۲
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پولیس ترافیک

۲

ٓ
پروگرام صلﺢ ،اشتی ملی و ادغام مجدد/افرادی که به روند صلﺢ پیوستند

۱

تعلیم و تربیه

۲

ملل متحد

۱

مجموع حمالتی که افراد ملکی را هدف قرار داده و منتج به تلفات افراد ملکی گردیده و طالبان مسئولیت
ٓ
انرا به عهده گرفته اند:
۱۴۳
ٓ
حمالتی که مسئولیت ان از سوی طالبان به عهده گرفته شد ولی نوع هدف مشخص نبود

۳

ٓ
مجموع حمالتی که طالبان مسئولیت ان را به عهده گرفتند و منجر به تلفات افراد ملکی گردید:

۳۸۲
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ٓ
ضمیمه  :۲جدول اتهامات طالبان در خﺼوص "جرایم جنگی" بر اساس وضعیت تایید و انتساب ان
مجموع
 ۲۹۲اتهام

ثبت شده
توسط یوناما
 ۱۲۱قضیه
توسط یوناما
قبل از نشر
اعالمیه طالبان
ثبت شده بود

نتایج

نسبت دادن

 ۴قضیه دارای عین رقم تلفات بود  ۳۸واقعه به نیروهای طرفدار دولت
ٓ
 ۸قضیه دارای یک عین تلفات با  ۴رویداد از اثر تبادل اتش میان نیروهای
تناسب متفاوت میان کشته شد طرفدار دولت و عناصر ضد دولت
 ۶به عناصر ضد دولت
گان و مجروحین
 ۳۰قضیه دارای رقم پائینتر تلفات  ۱۷واقعه به نیروهای طرفدار دولت
ٓ
 ۹از اثر تبادل اتش میان نیروهای
بود
طرفدار دولت و عناصر ضد دولت
 ۴به عناصر ضد دولت
 ۲۵قضیه دارای رقم بلند تر تلفات  ۱۴واقعه به نیروهای طرفدار دولت
ٓ
 ۵رویداد از اثر تبادل اتش میان نیروهای
بود
طرفدار دولت و عناصر ضد دولت
 ۵به عناصر ضد دولت
 ۱مشخص نگردید
 ۷قضیه مرتبط با درگیری های مسلحانه نبود
ٓ
یوناما دو قضیه را مشخص نتوانست که ایا مرتبط به درگیری های مسلحانه
بوده است و یا خیر
 ۹قضیه افراد کشته شده ،ملکی نبودند و یا هیچ تلفاتی در پـی نداشتند
 ۷۷قضیه پس  ۳۸قضیه دارای عین رقم تلفات  ۳۱واقعه به نیروهای طرفدار دولت
ٓ
 ۶از اثر تبادل اتش میان نیروهای
از نشر اعالمیه بود
طالبان توسط  ۳قضیه دارای عین رقم تلفات با طرفدار دولت و عناصر ضد دولت
یوناما به ثبت تناسب متفاوت میان کشته شده  ۲به عناصر ضد دولت
 ۲واقعه مشخص نگردید
گان و مجروحین
رسید
 ۷قضیه دارای رقم پائینتر تلفات  ۵واقعه به نیروهای طرفدار دولت
ٓ
 ۱از اثر تبادل اتش میان نیروهای
بود
طرفدار دولت و عناصر ضد دولت
 ۱مشخص نگردید
 ۳قضیه دارای رقم بلند تر تلفات  ۳به نیروهای طرفدار دولت
 ۳قضیه مرتبط به درگیری های مسلحانه نبود
ٓ
یوناما  ۲قضیه را مشخص نتوانست که ایا مرتبط به درگیری مسلحانه بوده
است ویا خیر
ً
 ۲۱قضیه افراد کشته و مجروح شده ،افراد ملکی نبودند ویا اصال تلفاتی وجود نداشت
یوناما  ۹۴قضیه را تثبیت نتوانست
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