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گزارش شش ماهه سال  ۶۱۰۲در مورد محافظت افراد ملکي در منازعات مسلحانه در افغانستان

عکس روی جلد این گزارش متعلق به الجزیره مي باشد .دختران عکس پدر مرحوم خود را در دست دارند،
پدرشان در حمله انتحاری طالبان توسط مواد انفجاری تعبیه شده در یک موتر که باالی موتر کارکنان موبي
گروپ به تاریخ  ۶۱جنوری صورت گرفت ،کشته شده است.

گزارش شش ماهه سال  ۶۱۰۲در مورد محافظت افراد ملکي در منازعات مسلحانه در افغانستان

"این گزارش بار دیگر بیانگر رنج و بدبختی های افراد ملکی می باشد که طرف های درگیر در جنگ
افغانستان بر آنها وارد نموده و در ضمن نشان می دهد چگونه جنگ در این کشور آنها را از اساسی ترین
حقوق انسانی شان محروم نموده و خیلی ها را مجبور به کوچ اجباری در داخل کشور و حتی به خارج از
کشور نموده است .چنانچه حوادث اخیر نشان داداین وضعیت باعث ایجاد تحرکات بالقوه ای برای نقض
حقوق بشر و خشونت هایی شده که از افغانستان تا حوزه مدیترانه و فراتر از آن گسترش پیدا می کند .اگر
قرار است شاهد پیشرفت در عرصه حفاظت از حقوق بشر برای افغانها در کشور شان باشیم و شرایط دشواری
را تغییر دهیم که مردان ،زنان و کودکان افغان را مجبور نموده حتی با پذیرفتن خطرات سنگین از کشور
فرار کنند  ،مسئولین باید از گزارش خشونت هایی که یوناما و کارکنان من ثبت کرده اند ،استفاده نمایند تا
عاملین چنین جنایات برای پاسخگویی گرفتار شوند".

زید رعد الحسین ،کمیشنر عالي ملل متحد برای حقوق بشر ،جوالی  ،۶۱۰۲ژنو
"هر یک از تلفات ثبت شده در این گزارش؛ یعنی هر زن ،دختر یا پسری که از حق دسترسی به آموزش و
یا خدمات اولیه صحی و یا هر مرد و زنی که از وسیله امرار معاش محروم شده اند ،نشان دهنده شکست در
تعهدات بوده و باید طرفهای درگیر در جنگ گام های عملی و استواری را برای رفع رنج و درد افراد ملکی
برداشته و باعث بهبود هرچه بیشتر حفاظت از افراد ملکی شوند .شعارهای کلیشه ای و پیش پا افتاده که با
اقدامات عملی همراه نشود در واقع اتالف وقت و ادعای توخالی است .تاریخ و حافظه بلند مدت افغان ها
در مورد رهبران تمام جناح های درگیر در این جنگ قضاوت خواهد نمود و این قضاوت نه بر اساس جمالت
زیبا بلکه بر اساس رفتار و اعمال آنها خواهد بود".

تادامیچي یاماموتو ،نماینده خاصِ سر منشي ملل متحد در افغانستان،کابل  ،جوالی ۶۱۰۲

گزارش شش ماهه سال  ۶۱۰۲در مورد محافظت افراد ملکي در منازعات مسلحانه در افغانستان
مأموریت
این گزارش شش ماهه ی اول سال  ۶۱۰۲در مورد تلفات افراد ملکي در منازعات مسلحانه در افغانستان توسط واحد
حقوق بشر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) تهیه گردیده و دوره زماني  ۰جنوری تا  ۰۱جون  ۶۱۰۲را
در بر ميگیرد.
این گزارش طبق ماموریت یوناما بر اساس قطعنامه شماره ( ۶۶22سال  )۶۱۰۲شورای امنیت ملل متحد "به منظور
نظارت بر وضعیت افراد ملکي ،هماهنگي تالشها جهت اطمینان از محافظت از آنها ،ترویج پاسخدهي و همکاری در
تطبیق کامل آزادیهای بنیادی و احکام حقوق بشری مندرج در قانون اساسي افغانستان و معاهدات بینالمللي که
افغانستان عضو آن ميباشد ،به ویژه معاهداتي که به بهرهمندی کامل زنان از حقوق بشریشان ،ارتباط ميگیرد" تهیه
گردیده است.
قطعنامه شماره ( ۶۶22سال  )۶۱۰۲شورای امنیت بر اهمیت نظارت دوامدار و گزارشدهي به شورای امنیت ملل متحد
در مورد وضعیت افراد ملکي در منازعات مسلحانه ،به خصوص در مورد تلفات افراد ملکي تاکید ميکند.
یوناما یک سلسله فعالیتهایي را با هدف کاهش اثرات جنگ بر افراد ملکي بشمول موارد ذیل روی دست مي گیرد:
نظارت مستقل و بيطرفانه بر حوادثي که در آن افراد ملکي کشته یا زخمي شده اند؛ فعالیتهای دادخواهي برای
تقویت محافظت از افراد ملکي متضرر در منازعات مسلحانهو فعالیتهایي که باعث ترویج رعایت احکام حقوق
بشردوستانه بینالمللي ،حقوق بشر و قانون اساسي و سایر قوانین افغانستان در میان تمام طرفهای درگیر ميشود.
این گزارش حمایت تخنیکي دفتر کمیشنری عالي حقوق بشر ملل متحد را به همراه دارد.
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میتودولوژِی/روش تهیه گزارش
یوناما تا حد ممکن با اجرای تحقیقات در ساحه بررسي رویدادها ،با انجام مشوره با یک سلسله منابع مختلف و با توجه
به انواع اطالعاتي که اطمینان و اعتبار آنها ارزیابي مي گردد ،گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکي را بررسي و تحقیق
مي نماید .در زمان تحقیق و بررسي هر رویداد ،یوناما نهایت تالش نموده تا اطالعات بدست آمده تا حد ممکن با
منابع مختلف بشمول گفته های شاهدین عیني ،افراد آسیب دیده ،فعالین نظامي (به شمول دولت افغانستان  ،عناصر ضد
دولت و نیروهای نظامي بین المللي) ،مسؤلین محلي در روستاها ،ولسوالي ها و والیات ،رهبران مذهبي و بزرگان محل
بررسي و تصدیق نماید.
یوناما همه این اطالعات را از طریق بازدید مستقیم از ساحه ،آزمایش فیزیکي اقالم و مدارك جمع آوری شده از
محل حادثه ،بازدید از شفاخانه ها و سایر مراکز صحي ،عکس ها و تصاویر ویدیویي ،گزارش ریاست مصئونیت و
امنیت ملل متحد و سایر نمایندگي های آن ،اظهارات منابع دست دوم ،گزارش رسانه ها و اطالعات جمع آوری شده
از سوی نهادهای غیر دولتي و طرف های سوم جمع آوری مي نماید.
برای بررسي و تائید هر حادثه که تلفات ملکي را در برداشته  ،یوناما حداقل سه نوع منبع یعني شخص قرباني شاهدان،
کارمندان صحي ،مقامات محلي ،تائید از سوی طرف های درگیر ،بزرگان محلي و غیره را ضروری مي داند .تحقیقات
تا حدی که امکان دارد بر اساس اظهارات اولیه قربانیان و یا شهود صحنه و تحقیقات در محل صورت مي گیرد .در
بعضي موارد ،به خصوص در محالتي که به علت محدودیت های امنیتي امکان دسترسي نباشد ،انجام چنین تحقیقات
امکان پذیر نیست .در چنین موارد ،یوناما بر یک سلسله روش ها برای جمع آوری اطالعات ،بخصوص از طریق شبکه
های معتبر و باز هم از طریق یک سلسله منابع مختلفي که معتبر ارزیابي گردیده ،اتکاء مي کند.
هرگاه اطالعات مربوط به یک رویداد برای یوناما قناعت بخش نباشد ،در آنصورت چنین رویداد گزارش داده نمي
شود .در بعضي موارد ،قبل از آنجام نتیجه گیری  ،تحقیقات چندین هفته را در بر ميگیرد .این بدین معناست که نتیجه
گیری در یک گزارش در مورد تلفات ملکيِ ناشي از یک رویداد مي تواند با جمع آوری اطالعات بیشتر دوباره
بررسي گردیده و بعد در تحلیل ها گنجانیده شود .هرگاه اطالعات واضح و روشن نباشد ،در آن صورت تا زمان
کسب مدارك قناعت بخش ،نتیجه گیری در مورد آن صورت نمي گیرد و یا آن قضیه بدون نتیجه گیری بسته مي
شود و در گزارش مربوط به آمار تلفات ملکي هم گنجانیده نمي شود.
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در بعضي موارد ملکي بودن قربانیان گزارش داده شده را نمي توان به طور قطعي تصدیق کرد و یا این وضعیت مورد
اختالف مي باشد .در این گونه موارد ،یوناما از معیارهای قابل تطبیق حقوق بشردوستانه بین المللي استفاده نموده و
برای تعیین ملکي یا جنگجو بودن مرداني که به سن جنگي رسیده اند ،سن شان را معیار قضاوت قرار نمي دهد ،بلکه
این گونه ادعاهای مربوط به ملکي یا جنگجو بودن قربانیان را بر اساس واقعیت های موجود در همان رویداد ارزیابي
مي کند .هرگاه وضعیت یک یا چند قرباني نامشخص باقي بماند ،در آن صورت مرگ آنها در گزارش آماری تلفات
ملکي گنجانیده نمي شود
.
یوناما در سال  ۶۱۱2میالدی یک پایگاه الکترونیکي اطالعات (دیتابیس) را ایجاد نمود تا تحلیل ها و گزارش های
خود در مورد محافظت از غیر نظامیان در درگیری های نظامي را ثبت کند .پایگاه اطالعاتي یوناما بخاطر سهولت در
جمع آوری اطالعات به شکل منظم ،تحلیل و ارزیابي منسجم و مؤثر اطالعات ،بشمول تفکیک اطالعات بر اساس
سن ،جنسیت ،عاملین حادثه ،تاکتیک ،نوع سالح و دسته بندی های دیگر طراحي شده است.
از آنجائیکه چندین طرف درگیر در جنگ مي باشند ،یوناما نهایت تالش مي نماید تا طرفِ مسؤل در یک حادثه
مشخص را بطور دقیق شناسایي نماید؛ به گونه ،مثال طالبان و یا اردوی ملي افغانستان .به علت محدودیت های ناشي
از محیط عملیات ها ،مانند ماهیت مشترك بعضي از عملیات های نظامي و در بسیاری از رویدادها عدم توانایي منابع
اولیه برای تشخیص دقیق یا تفکیک میان طرف های مختلف نظامي و شورشیانو یا زماني که هیچ یک از طرف ها
مسؤلیت را به عهده نمي گیرند ,در آن صورت تشخیصِ دقیقِ عاملین یک حادثه که منجبر به تلفات افراد ملکي چه
در بین نیروهای دولتي و چه در میان نیروهای مخالف دولت؛ مشکل ایجاد مي گردد .در چنین موارد یوناما مسؤولیت
یک رویداد مشخص را یا به نیروهای طرفدار دولت و یا هم به عناصر ضد دولت نسبت مي دهد.
در زمان درگیری های زمیني بین نیروهای دولتي و مخالفین دولت ،که امکان نسبت دادن تلفات به یکي از طرف ها
ممکن نیست  ،یوناما مسئولیت چنین تلفات را به هر دو طرف نسبت داده و تحت یک کتگوری مشخص بنام (نیروهای
دولتي و مخالفین دولت) ثبت مي نماید .یوناما ادعا نمي کند که ارقام ارائه شده در این گزارش کامل مي باشد؛ اما
این احتمال وجود دارد که یوناما تلفات افراد ملکي را با توجه به محدودیت های مرتبط به محیط جنگي ،کمتر از
آنچه که هست گزارش داده باشد.
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خالصه گزارش

اواخر روز بود ،خانم و فرزندانم با مادرم کودکانهمه در خانه بودند.؛ طالبان باالی پوستتتیه ی اردوی ملی حمله
نمودند و هر دو طرف باالی هم دیگر راکت و هاوان شلیک می نمودند .یک فیر هاوان به خانه من اصابت کرد
که در نییجه دخیر هشت ساله ام کشیه و خانم و پسر هفت ساله ام زخمی شدند .همه سراسیمه بودیم و از یک
طرف به طرف دیگر خانه میدویدیم و فکر می کردیم ممکن یک هاوان دیگر بر خانه ما فرود آید .از آن زمان به
بعد فکر می کنم دیگر زنده نیسیم .مادر ،برادران ،خواهران و سایر اقارب دخیرم را دفن نمودند و پسر مجروحم
را برای تداوی به شتفاخانه انیاا دادند .حاال بعد از مرگ دخیرم و جراحت پستر و خانم دوست داشینی ام در
غم و اندوه به ستتر می برم .حاال من نمی توانم مجروحین را تداوی کنم و حیی نمی توانم برای مادر و ستتایر
اعضای خانواده غذا تهیه کنم.
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 -گفیه های یک پدر و شتوهر قربانیانی که در اثر اثابت هاوان بر منز شان کشیه و مجروح گردیده اند .در این رویداد یک دخیرکشتتیه و یک خانم و یک پستتر مجروح گردیدند .این اتفاز زمانی رد داد که میان طالبان و اردوی ملی به تاریخ  4ماه می در قریه
بیدک ولسوالی غورک والیت کندهار جنگ بوقوع پیوسیه بود.

منازعات مسلحانه در افغانسیان در شش ماه نخست سا  ،6112به پیمانه سا  6112باعث تلفات افراد ملکی
گردیده و از سا  6112به این طرف که یوناما مشغو ثبت تلفات افراد ملکی می باشد ،این سا بیشیرین میزان
تلفات ملکی را نشان می دهد .از او ماه جنوری تا آخر ماه جون سا  ،6112یوناما  2122مورد تلفات ملکی(
 1211کشیه و  5222زخمی) را به ثبت رسانیده که در ماایسه با همین دوره سا گذشیه حدود یک در صد
کاهش در آمار کشیه شدگان ،شش درصد افزایش در ارقام مجروحین 6و چهار درصد افزایش در مجموع تلفات
افراد ملکی را نشان میدهد .از زمانی که یوناما به شکل منظم ثبت تلفات افراد ملکی را آغاز نموده؛ یعنی از او
ماه جنوری سا  6112تا  51ماه جون سا  ،6112در مجموع  25254مورد تلفات ملکی ( 66241کشیه و 41225
مجروح) توسط یوناما به ثبت رسیده است.

 .۰مصاحبه تیلفوني دفتر یوناما با پدر و شوهر قربانیان ،شهر کندهار 5 ،ماه مي سال .۶۱۰۲
 .۶از اول ماه جنوری تا آخر ماه جون سال  ،۶۱۰5یوناما تلفات  ۰۲۰5(229۶کشته و  ۰۰۲2مجروح) فرد ملکي را به ثبت رسانده بود.
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افراد ملکی کشته و مجروح شده
جنوری الی جون 2016 - 2009
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این گزارش آسیب های آنی چون قیل ،جراحت ،اخیطاف ،بیجاشدن افراد ملکی ناشی از خشونت های منازعات
مسلحانه در شش ماه نخست سا  6112را ثبت نموده است .وسعت کامل آسیب ها و محدودیت های تحمیل
شده جنگ بر شهروندان افغانسیان و درک تمام ابعاد حاوز بشری مرتبط به آن در اثر جنگ خارج از توان این
گزارش می باشد .این جنگ فرسایشی به شکل غم انگیزی جریان داشیه و مدام هزارها فرد ملکی را کشیه و
معیوب ساخیه و معیشت و ملکیت مردم را تخریب نموده است .این جنگ دها هزار نفر را بیجا نموده و آزادی
رفت و آمد افراد ملکی را محدود ساخیه و نیز محدودیت دسیرسی به آموزش  ،صحت و سایر خدمات را به
دنبا داشیه است.
در شش ماه نخست سا  ،6112یوناما تلفات  151 ( 215کشیه و  555مجروح) زن را ثبت نموده که در ماایسه
با همین دوره سا  6112حدود  11درصد کاهش را نشان میدهد 5.کاهش تلفات زنان با کاهش عمومی که در
تلفات افراد ملکی توسط مواد انفجاری تعبیه شده بمیان آمده در پیوند می باشد ،هرچند در ماایسه با همین مدت
در سا  6112میزان تلفات زنان در جنگ های زمینی افزایش یافیه است.

 .۰از اول جنوری تا آخر جون سال  ۶۱۰5یوناما تلفات  ۰۲2 (5۲2کشته و  2۱۱مجروح) زن را ثبت نموده بود.
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کودکان در جنگ های مسلحانه در شش ماه او سا  6112به شکل فزاینده میأثر گردیده و تاریباً از هر سه فرد
ملکی کشیه و مجروح شده یکین شان کودک می باشد .یوناما تلفات  533( 1212کشیه و  1161مجروح) کودک
را به ثبت رسانیده که در ماایسه با همین دوره سا  6112حدود  13درصد افزایش را نشان میدهد.

4

جنگ های زمینی میان طرف های درگیر در جنگ بلندترین آمار تلفات افراد ملکی را به دنبا داشیه و به تعایب
آن حمالت انیحاری و پیچیده و مواد انفجاری تعبیه شده بیشیرین تلفات را بر افراد ملکی تحمیل نموده است.

افراد ملکی کشته و زخمی شده توسط تاکتیک ها و نوع حوادث از جنوری الی جون 2016
قتل های هدفمند
11%

حمالت هوایی
3%

سایر
5%

مواد منفجر ناشده باقی
مانده از جنگ
6%

حمالت انتحاری و پیچیده
20%
جنگ های زمینی
%38

مواد انفجاری تعبیه شده
%17

تلفات فزاینده افراد ملکی در اثر حمالت انیحاری و حمالت پیچیده نیروهای مخالف دولت با افزایش سریع
تلفات افراد ملکی در جنگ های زمینی و حمالت هوائی منسوب به نیروهای طرفدار دولت ،همراه بوده و همین
علت اصلی افزایش تلفات افراد ملکی تلای می شود ،هرچند در میزان تلفات ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده و
قیل های هدفمند توسط نیروهای مخالف دولت کاهش بوجود آمده است.

 .2از اول ماه جنوری تا آخر جون سال  ،۶۱۰5یوناما تلفات  ۰۶۰ ( ۰۶9۰کشته و  ) 2۲۱مجروح را ثبت نموده بود.
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مرتکبین تلفات افراد ملکی
بر اساس یافیه های یوناما نیروهای مخالف دولت عامل  21درصد تلفات افراد ملکی بوده 2و در حدود  65درصد
تلفات (  61درصد به نیروهای امنییی افغان ،دو درصد به گروهای مسلح طرفدار دولت و یک درصد به نیروهای
بین المللی) به نیروهای دولیی و طرفداران دولت نسبت داده می شود 2.در حدود  15درصد تلفات افراد ملکی به
جنگ های زمینی میان نیروهای مخالف دولت و نیروهای امنییی افغان نسبت داده می شود و در نییجه تلفات
ناشی از چنین جنگ ها به هر دو طرف نسبت داده شده است .در حدود چهار درصد 5تلفات افراد ملکی به مواد
انفجاری باقی مانده از دوران جنگ که مرتکبین آن قابل تشخیص نیست ،نسبت داده می شود.

3

 5اصطالح عناصر مخالف دولت تمامِ افراد و گروه های مسلح و یا مخالفین مسلحي را که در حال حاضر در درگیری های نظامي علیه دولت افغانستان و یا نیروهای
نظامي بین المللي سهم دارند ،در بر مي گیرد .این اصطالح ،همچنین به کساني اطالق مي شود که به عنوان "طالبان" یا افراد و گروه های منسجم و مسلح غیر دولتي
که به شکل مستقیم در جنگ ها سهم گرفته و با مشخصات یا هویت های مختلف شناخته ميشوند ،مانند شبکه حقاني ،حزب اسالمي ،جنبش اسالمي ازبکستان،
اتحاد جهاد اسالمي ،لشکر طیبه و جیش محمد و گروه که بنام داعش معرفي گردیده و نیز دیگر گروه های شبه نظامي و گروه های مسلحي که به دنبال اهداف
سیاسي ،ایدئولوژیک یا اقتصادی مي باشند ،به شمول گروه های مسلح جنایت کاری که به طور مستقیم در اعمال خصمانه به نمایندگي از یک طرف درگیر ،فعالیت
مي نمایند.
 .۲اصطالح نیروهای طرفدار دولت تمام نیروهای دولتي و سایر نیروهایي را در بر مي گیرد که در عملیات ضد شورشیان در قالب نیروهای نظامي و شبه نظامي فعالیت
میکنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترول دولت افغانستان مي باشند .این نیروها شامل دسته های اردوی ملي ،پولیس ملي ،پولیس سرحدی ،نیروهای ریاست
عمومي امنیت ملي ،پولیس محلي و سایر نیروهای محافظتي محلي مي گردند که در تحت تشکیالت قانوني حکومت عمل مي کنند .در ضمن این نیروها شامل ملیشه
ها و گروه های مسلح طرفدار دولت نیز مي گردد که مبنای قانوني نداشته و در تحت تشکیالت رسمي حکومتي عمل نمي کنند .نیروهای طرفدار دولت همچنان
شامل نیرو های نظامي بین المللي و سایر نیرو های امنیتي و اطالعاتي خارجي مي گردد (برای معلومات بیشتر به بخش فرهنگ لغات مراجعه شود).
 2یوناما کمتر از نصف یک درصد را به گلوله باری های نسبت مي دهد که از خاك پاکستان به خاك افغانستان فیر مي گردید.
 .9مواد انفجاری باقي مانده از دوران جنگ به آن مواد اطالق مي گر دد که مرتکبین آن غیر قابل تشخیص بوده و یاهم از جنگ های سابق باقي مانده باشد.
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مواد منفجر ناشده باقی
مانده از جنگ که به هیچ
گروهی نسبت داده نشده
است
%4

کشته و مجروحیت افراد ملکی با تفکیک طرفهای درگیر در جنگ
تلفات ناشی از درگیری بین
جنوری الی جون 2016

عناصر ضد دولت و نیروهای
طرفدار دولت که به هر دو طرف
نسبت داده شده است
%13

عناصر ضد دولت
%60
نیروهای طرفدار دولت
%23

نیروهای مخالف دولت
از او ماه جنوری تا آخر ماه جون سا  ،6112یوناما تلفات  1663( 5452کشیه و  6645مجروح) فرد ملکی را
ثبت نموده که به تمام گروهای مخالف دولت نسبت داده می شود .رقم میذکره در ماایسه با همین دوره سا
 6112حدود  11درصد کاهش یافیه است 2.کاهش میذکره ناشی از کاهش  61درصدی تلفات ناشی از مواد
انفجاری تعبیه شده و کاهش  62درصدی تلفات ناشی از قیل های هدفمندِ منسوب به نیروهای مخالف دولت
می باشد 11.کاهش تلفات ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده ممکن عوامل میعدد داشیه باشد .مثالً این کاهش به
تالش های نیروهای امنییی افغان جهت ماابله مؤثر با مواد انفجاری و همچنین به بهیر شدن شیوه هدف گیری
نیروهای مخالف دولت ارتباط می گیرد .هرچند بر اساس یافیه های یوناما تلفات ناشی از حمالت انیحاری و

 2بین اول جنوری تا  ۰۱جون سال  ۶۱۰5یوناما تلفات  ۰۶۶9( ۰225کشته و  ۶۶22مجروح) فرد ملکي را به تمام گروهای مخالف دولت نسبت داده بود.
 ۰۱یوناما تلفات  ۶۰۲( 5۶5کشته و  ۶92مجروح) فرد ملکي را در اثر قتل های هدفمند نیروهای مخالف دولت در شش ماه اول سال  ۶۱۰۲به ثبت رسانیده که در
عین مدت سال  ۶۱۰5یوناما تلفات  22۶( 22۶کشته و  ۰۱۱مجروح) فرد ملکي را در اثر این تاکتیک به ثبت رسانیده بود.
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پیچیده 11بشمو هدف قراردادن عمدی افراد ملکی توسط نیروهای مخالف دولت در حدود شش درصد افزایش
را نشان میدهد.
یافیه های یوناما نشان میدهد که در حدود دو درصد در تلفات ناشی از جنگ های زمینی که بطور مشخص به
نیروهای مخالف دولت نسبت داده می شود ،افزایش رد داده است .این افزایش در حایات برعکس آن کاهشی
هست که در سا  6112صورت گرفیه بود .افزایش تلفات ناشی از جنگ های زمینی که به نیروهای مخالف
دولت نسبت داده می شود به روند صعودی تلفات ناشی از جنگ های زمینی که به نیروهای دولیی و مخالفین
دولت منسوب گردیده و مرتکب اصلی آن قابل تشخیص نبوده ،ارتباط می گیرد.
نیروهای طرفدار دولت
نیروهای طرفدار دولت در شش ماه او سا  ،6112به شکل فزاینده باعث تلفات افراد ملکی گردیده اند .بر
اساس یافیه های یوناما تلفات  535 (1131کشیه و  525مجروح) فرد ملکی به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده
می شود .رقم میذکره در ماایسه با همین دوره سا  6112در حدود  45درصد افزایش را نشان میدهد 16.روند
فزاینده تلفات افراد ملکی منسوب به نیروهای طرفدار دولت  ،مشابه با همان روندی هست که در گزارش ساالنه
 6112یوناما و دفیر کمیشنری عالی حاوز بشر ملل میحد انعکاس یافیه بود .بیشیرین تلفات منسوب به نیروهای
دولت  ،در نییجه شلیک سالح های پرتابی و انفجاری مانند توپ ،هاوان ،راکت و نارنجک در جریان جنگ های
زمینی می باشد .همچنین یافیه های یوناما نشان میدهد که تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های هوایی نیروهای
امنییی افغان روند صعودی داشیه است .یوناما خاطر نشان می سازد که این افزایش احیماال به رشد عملیات های
دوامدار نیروهای امنییی افغان در سراسر کشور ارتباط می گیرد .تاویت رهنمود های تاکییکی ،آموزش و تمرین
هدف گیری دقیق توسط سالح های پرتابی و انفجاری می تواند این رشد دوامدار تلفات افراد ملکی را میوقف
سازد.
 ۰۰یوناما ح مله پیچیده را به عنوان حمله عمدی و هماهنگ شده تعریف نموده که عناصر چون مواد انتحاری(مواد انفجاری که در بدن جاسازی مي گردد یا مواد
انفجاری که در موتر انتحاری جاسازی مي گردد) ،بیشتر از یک حمله کننده و بیشتر از یک نوع مهمات(بطور مثال مواد انفجاری تعبیه شده در بدن و هاون) باید
در آن شامل باشد .تمام عناصر متذکره باید وجود داشته باشد تا یک حمله به عنوان حمله پیچیده تلقي گردد.
 ۰۶از اول ماه جنوری تا آخر ماه جون سال  ،۶۱۰5یوناما تلفات  ۶۰2 (9۱2کشته و  5۲5مجروح) فرد ملکي را که توسط نیروهای طرفدار دولت صورت گرفته ،به
ثبت رسانده بود.
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یوناما نگرانی ویژه خود در مورد افزایش  111درصدی تلفات افراد ملکی در اثر حمالت هوایی را که اصوالً در
نییجه افزایش عملیات های هوائی نیروهای امنییی افغان بوقوع پیوسیه  ،ابراز میدارد .در عملیات های هوایی 25
فرد ملکی کشیه و  114فرد ملکی دیگر مجروح گردیده است که مجموع تلفات چنین حمالت به  121نفر می
رسد .عملیات های هوائی نیروهای امنییی افغان باعث تلفات  111فرد ملکی (  12کشیه و  26مجروح) گردیده
که این رقم ،برای اولین بار از زمان نظارت منظم بر تلفات افراد ملکی توسط یوناما در سا  ،6112از رقم تلفات
افراد ملکی ناشی از عملیات های هوایی نیروهای بین المللی(  53کشیه 16 ،مجروح و مجموع تلفات افراد ملکی
ناشی از آن  )21پیشی گرفیه است.
تلفات افراد ملکی که به یک طرف خاص نسبت داده نشده است
از مجموع تلفات  2،122فرد ملکی که ثبت گردیده یوناما نیوانست 15 ,درصد آن را –  134کشیه و  455زخمی
(تلفات  221فرد ملکی) به هیچ از طرف خاص نسبت بدهد .مسوًلیت این سیزده درصد تلفات افراد ملکی که در
نییجهً درگیری های زمینی بین نیروهای امنییی افغان و عناصر ضد دولت به وقوع پیوسیه است ،به طور مشیرک
به هر دو طرف نسبت داده شده است .چهار درصد باقی ماندهً تلفات افراد ملکی که  23کشیه و  152زخمی
(تلفات  645فرد ملک ی) می باشد عمدتآ در نییجه انفجار مواد انفجاری باقیمانده از جنگ بوده و به هیچ یک از
طرف های درگیر نسبت داده نشده است.
درگیرهای زمینی
همانند یافیه های یوناما در سا های  6114و  ,6112درگیری های زمینی همچنان عامل بیشیرین میزان تلفات
افراد ملکی در نیمه او سا  6112می باشد که باعث تلفات  1،256فرد ملکی گردیده( 242کشیه و 1،465
زخمی) و این رقم یک افزایش  65درصدی را در ماایسه با همین دوره در سا  6112نشان می دهد 13.تلفات
افراد ملکی از اثر جنگ های زمینی که تنها به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده  41درصد ( 315تلفات –
 656کشیه و  231زخمی) می باشد؛ در حالیکه عناصر ضد دولت باعث  65درصد تلفات ( 251تلفات – 142
کشیه و  532زخمی) گردیده اند .یوناما مسوًلیت  51درصد تلفات افراد ملکی ( 212تلفات –  122کشیه و 421
زخمی) در جنگ های زمینی را مشیرکأ به هر دو جانب درگیر در جنگ نسبت داده است .یک درصد
۰۰از اول جنوری الي  ۰۱جون  ,۶۱۰5یوناما تلفات  ۰،۲۱۶فرد ملکي ( ۰92کشته و  ۰،۶۰5زخمي) را از اثر جنگ های زمیني به ثبت رسانیده بود.
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درصدباقیمانده (تلفات  11فرد ملکی – سه کشیه و هفت زخمی) دراثر درگیری های مرزی از پاکسیان به افغانسیان
بوده است.
افراد ملکی کشته و زخمی شده توسط طرفهای درگیر در جنگ
جنوری الی جون 2016- 2009
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مالحظات
در شش ماه نخست سا  ,6112در برابر پیشینه ناامنی دوامدار و فضای شکنندهً سیاسی ,افراد ملکی همچنان از
اثرات مخرب منازعات مسلحانه رنج می برند .درگیری ها میان گروه های رقیب ضد دولت و همچنان میان گروه
های رقیب طرفدار دولت 14چالش های پیچیده اضافی را برای افراد ملکی در مناطق آسیب دیده ایجاد نموده
است.

۰2عبارت "گروپ مسلح طرفدار دولت" اشاره به یک گروپ مسلح سازمان یافته غیر دولتي ,درگیر در جنگ و مجزا از نیروهای دولتي ,شورشیان و گروپهای
جنایي مي باشد .گروپهای مسلح طرفدار دولت شامل پولیس محلي افغان که تحت فرمان و کنترول وزارت امور داخله هستند ,نمیشود .این گروپ های مسلح هیچ
مبنای قانوني تحت قوانین افغانستان ندارند .گروپهای مسلح که بالقوهً استخدام قوه نظامي را در اعمال زور جهت رسیدن به اهداف سیاسي ,ایدیالوژیکي یا اقتصادی
دارند ,داخل ساختار رسمي نظامي دولت ها ,اتحاد دولت ها یا سازمان های بین دولتي نمي شوند و تحت کنترول دولت و یا دولت های که آنها فعالیت دارند,
نیستند .در بعضي موارد ,گروپ های مسلح حمایت مستقیم و یا غیر مستقیم از دولت میزبان و یا دول دیگر دریافت مي نمایند .این تعریف شامل ولي محدود به
گروپ های ذیل نمیشود :جنبش های خیزیش ملي,ملیشه های محلي ( قومي ,قبیلوی ویا به اساس دیگر) ,قوای دفاع مدني و گروپ های شبه نظامي (زمانیکه چنین
گروپهای واضحآ تحت کنترول دولت نیستند

).
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طالبان به اسیفاده از تاکییک های بدون تفکیک به شمو حمالت مخرب پیچیده و انیحاری در مناطق ملکی ادامه
دادند .طالبان همچنین تالش نمودند تا مناطای را تحت کنیرو داشیه باشند و در موارد مخیلف سعی نمودند تا
خال های موجود در حکومیداریاز نظر نظم و قانون ,آموزش و توسعه را پر نمایند.
حداقل در یک ماطع با توجه به ساوط موقت کندز در سپیمبر سا  6112و ادامه چالش های امنییی ،ایاالت
میحده امریکا پشییبانی تاکییکی خود از نیروهای امنییی افغان را بر علیه عناصر ضد دولت به شمو طالبان و
گروپ های تحت بیعت داعش 12را تشدید بخشید .هرچند تالش های میعدد در راسیای پیشرفت پروسه صلح
توقعاتی را به وجود آورد ،وضیعت سیاسی و امنییی فعلی اشاره بر ادامه جنگ در کوتاه مدت می نماید ،در حالیکه
روند یک صلح پایدار فاط با دست کشیدن از خصومت و جنگ تحاق می یابد.
عوامل و پویایی ذکر شده در فوز به طور باور نکردنی یک فضای چالش برانگیز را برای حاوز بشر ایجاد نموده
و در بسیاری از مناطق باعث فرسایش محافظت حاوز بشری برای افراد ملکی شده است.
جنگ های زمینی بین طرف های میخاصم همچنان عامل بیشیرین میزان تلفات افراد ملکی می باشد که با درگیری
در داخل و اطراف مناطق مسکونی در والیات ارزگان ,هلمند,بغالن و کندز ،باعث آسیب های جدی به اجیماعات
ملکی بشمو مرگ ,جراحت,بیجاشدن ,تخریت دارایی و مانع دسیرسی به خدمات اولیه گردیده است .یوناما
میزان افزایش تلفات ملکی ناشی از مهمات منفجرناشده را که مسیایمأ ارتباط به مکان های میاًثر از جنگ های
زمینی دارد ,به ثبت رسانیده است .تا به امروز ,نه نیروهای امنییی افغان و نه عناصر ضد دولت هیچ پالیسی و یا
دسیورالعملی را که نیروهای شانرا ملزم به عالمه گذاری ,پاکسازی و یابرداشین مهمات منفجرناشده نماید ,طرح
ننموده اند.
باوجود کاهش در رقم تلفات ملکی نسبت داده شده به عناصر ضد دولت در نیمه نخست سا  ,6112این گروه
ها بشمو طالبان همچنان افراد ملکی را عمدأ با حمالت انیحاری و پیچیده هدف قرار میدهند و این باعث صدمهً
بزرگ غیرنظامی به خصوص به افرادی می شود که در مناطق شهری بشمو مساجد مشغو کار و فعالیت می

۰5در افغانستان ،به گروپهای وابسته به  ISILبا کلمه اختصاری عربي "داعش" اشاره میشود ,اگرچه در بعضي نقاط کشور این عبارت به تمام جنگجویان خارجي
بدون در نظر گرفتن بیعت شان استفاده مي شود .کلمهً داعش یک مخفف است از "دولت اسالمي عراق و شام" (الدوله االسالمیه العراق الشام).
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باشند .حمالت انیحاری و پیچیده به دومین عامل اصلی تلفات افراد ملکی تا اکنون ،در سا  6112تبدیل گردیده
است .جمعیت ملکی شهر کابل به طور خاص  26درصد درصدتلفات ناشی از حمالت انیحاری و پیچیده را که
در مرکز بوقوع پیوست ،میحمل شده اند .این تلفات شامل یک حمله پیچیدهً ادعا شده از سوی طالبان که به تاریخ
 12اپریل ادارهً محافظت رجا برجسیه دفیر ریاست جمهوری را هدف گرفت ،می شود که به تنهایی باعث
تلفات  525فرد ملکی گردیده بود .هرچند کاهش در میزان اسیفاده ازً مواد انفجاری تعبیه شده 16و به طور خاص
مواد تعبیه شده نوع فشاری ,باعث کم شدن میزان تلفات ملکی از سوی عناصر ضد دولت گردیده ,اما این کاهش
دسیاوردی است که در نییجهً تالش های دوامدار نیروهای امنییی افغان در خنثی ساخین مواد تعبیه شده حاصل
شده است.
از آن جاییکه یوناما هر اقدام اولیه طالبان در مسوًلیت گرفین تلفات ملکی و تایید چنین آسیب ها را به شکل علنی
یادداشت می نماید ,اما طالبان باید یک تعریف مشخص از فرد ملکی در مطابات با قوانین بین المللی داشیه باشند
و با در نظر داشت تعهدات شان هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی را باید ممنوع قرار دهند .اگر چنین تغییر در
پالیسی در سطح تاکییکی اجرا گردد به صورت فوری و به شدت می تواند میزان کشیه و زخمی شدن افراد ملکی
در جنگ را کاهش ببخشد.
یوناما با نگرانی اثرات دوامدار جنگ باالی زنان و دخیران در افغانسیان را یاد آور می شود و این اثرات نه تنها
باعث میزان باالی مرگ و جراحت آنها شده بلکه محدودیت هایی را بر دسیرسی آنها به آموزش ,خدمات صحی
و گشت و گذار آزاد بوجود آورده است .عناصر ضد دولت به شکل نگران کننده و بطور فزاینده ای به اجرای
اسیاندردهای اخالقی از طریق خشونت می پردازند.

۰۲به گزارش وزارت دفاع ایاالت متحده امریکا "گزارش در مورد تقویت امنیت و ثبات در افغانستان" ,صفحه  ,۰۱ماه جون  ۶۱۰۲مراجعه شود .قابل دسترسي در
لینک ذیل:
http://www.defense.gov/Portals/1/Documents/Enhancing_Security_and_Stability_in_Afghanistan-June_2016.pdf,
.last accessed 19 June 2016
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در نیمه او سا  ،یوناما یک افزایش را در مجازات زنان به خاطر ارتکاب جرایم به اصطالح اخالقی در سیسیم
قضایی موازی توسط عناصر ضد دولت مشاهده نموده است .زنان زمانیکه بنابر عوامل جنگ بیجا می شوند و یا
نان آور اصلی خانوادهای خود می گردند ,همچنان با مشکالت بیشیر مواجه می شوند.
با وجود این که عناصر ضد دولت همچنان باعث تلفات حداکثر افراد ملکی گردیدند ,یوناما نگرانی خاص خود
را در نییجه افزایش قابل مالحظه تلفات افراد ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت و در مرحله نخست توسط
نیروهای امنییی افغان به علت اسیفاده سالحهای انفجاری در جریان درگیری های زمینی ,ابراز می نماید .نگرانی
دیگر که قبآل توسط یوناما در گزارش های نیمه ساله و سالیانه اش در رابطه به حفاظت افراد ملکی در منازعات
مسلحانه در سا  6112برجسیه شده بود ,افزایش اسیفاده از حمالت تهاجمی هوایی توسط نیروهای هوایی افغان
می باشد که برای بار او از زمانیکه یوناما به شکل سیسیماتیک مسیند سازی میکند ,باعث آسیب بیشیر نسبت به
عملیات های هوایی نیروهای بین المللی نظامی گردیده اند .یوناما همچنان نگران اتکای مداوم حکومت بر گروه
های مسلح طرفدار دولت می باشد که بنابر گزارش ها این گروه ها در ارتباط با قدرتمندان برجسیه بخاطر حفظ
امنیت ,راه اندازی عملیات ها بخصوص در والیات فاریاب ,جوزجان و خوست تشکیل شده اند .این گروه ها به
علت وابسیگی شان به قدرتمندان برجسیه از مجازات در ماابل تمام اشیباهاتی که انجام داده اند ,معاف می باشند.
در میان این همه چالش ها ,یوناما بعضی پیشرفت هایی را در اقدامات طرف های درگیر برای کاهش آسیب به
افراد ملکی نیز مشاهده نموده که شامل ایجاد پالیسی برای حفاظت افراد ملکی در جنگ ها و همچنان تغییرات
در شیوه های خاص هدف گیری می باشد .یوناما همچنان با دولت افغانسیان مشغو توسعه یک پالیسی ملی در
رابطه به کاهش میزان تلفات افراد ملکی (بنا بر گزارش ها بعد از اتمام مدت زمان احیوا شدهً این گزارش ,نهایی
شده است) ,ایجاد یک نهاد خاص جهت بررسی تمام حوادث مرتبط به منازعات مسلحانهً می باشد که به
افرادملکی صدمه رسانیده و دولت را در سطح باال جهت حفاظت افراد ملکی حمایت نماید– نخسیین گام ها در
ایجاد چنین سیسیم هابه هدف کاهش موثر در تلفات افراد ملکی می باشد.
عناصر ضد دولت ,به سهم خود رقم افراد ملکی کشیه شده در قیل های هدفمند را کاهش داده و در ماایسه با
همین دوره در سا  ,6112کمیر مواد انفجاری تعبیه شده را کارگذاری کرده اند .به عنوان یک پالیسی ,طالبان و
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دیگر عناصر ضد دولت به هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی که بر اساس قانون بین المللی بشردوسیانه محفوظ
می باشند ادامه دادند.
از آنجائیکه این تحوالت همواره بررسی می شوند و ثبت رقم باالی تلفات افراد ملکی همچنان ادامه دارد ,بنابرین
الزم است تا طرف های درگیر در جنگ هرچه زودتر گام های نخسیین شان را در جهت تأمین تدابیر موثر و
واقعی برای حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه در مطابات با تعهدات شان تحت قانون بین المللی
بشردوسیانه ,بردارند.
یوناما یکبار دیگر تکرار می نماید که بر اساس قانون بین المللی بشردوسیانه تمام طرف های درگیر در جنگ باید
تدابیر الزم را جهت حفاظت از جمیعت ملکی در برابر آسیب های جنگ به شمو تدابیر تضمین کننده پاسخگویی
در برابر ناض قانون بین المللی بشردوسیانه و قانون بین المللی حاوز بشر ,جبران خساره و حمایت از افراد
ملکی آسیب دیده ,اتخاذ نمایند.
یوناما از تمام طرف های درگیر در جنگ دعوت می نماید تا پاسخگویی آن عده از نیروهای مسلح و افرادی را
که به صورت قصدی ,بدون تفکیک یا با بی پروایی باعث کشین و زخمی شدن افراد ملکی می گردند ,تضمین
نمایند.
یوناما پیشنهادات ذیل را به طرف های درگیر در جنگ پیشکش می نماید تا تالش های شان را جهت حفاظت
افراد ملکی ,جلوگیری از تلفات افراد ملکی و حفظ تعهدات شان بر اساس قانون بشردوسیانه بین المللی و قانون
بین المللی حاوز بشر ,تاویت نماید.
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پیشنهادات:
عناصر مخالف دولت
در مطابقت با تعهدات شان در برابر حقوق بشردوستانۀ بین المللي:
 هدف قرار دادن عمدی افراد ملکي ،محالت ملکي مخصوصا :کارمندان امدادرسان ،مقامات ملکي دولتي،
خبرنگاران  ،مدافعین حقوق بشر ،قضات ،سارنواالن ،عبادتگاه ها و مراکز فرهنگي را متوقف نمایند و در این
خصوص چنان تعریفي از [افراد و محالت] "ملکي" را به کار ببرند که با حقوق بشر دوستانه بین المللي
سازگار باشد.
 از استفاده مواد منفجره تعبیه شده به ویژه در حمالت گروهي پیچیدۀ کورکورانه و بدون تفکیک بر محالت
تجمع افراد ملکي خود داری نمایند و همچنان استفاده از مواد ممنوعه انفجاری نوع فشاری را متوقف سازند.
 از پرتاب هاوان ،راکت و نارنجک به سوی محالت مسکوني افراد ملکي و از این محالت به سوی دیگر،
جدأً خود داری نمایند.
 آن عده از بیانیه های رهبری طالبان را که حمله بر افراد ملکي و محالت مسکوني افراد ملکي را ممنوع اعالن
کرده  ،اجراء نمایند؛ امریه های را که بر افراد طالبان دستور میدهد تا از تلفات ملکي جلوگیری و خود داری
نمایند ،تطبیق نمایند و آن عده اعضای طالبان را که افراد ملکي را هدف قرار میدهند و مي کشند یا زخمي
مي سازند ،مورد پیگرد قرار دهند و از مطابقت این رهنمود ها و دساتیر با قانون بشر دوستانه بین المللي اطمینان
حاصل کنند.
 بیانیه های رهبری طالبان در خصوص حقوق بشری زنان و دختران را در ساحات تحت نفوذ خویش اجرا
نمایند؛ تهدید و حمالت بر آموزش دختران ،معلمین و در کل بر سکتور معارف را متوقف سازند.
 اطمینان حاصل نمایند که عناصر مخالف دولت مکاتب ،شفاخانه ها ،کلینیک ها و سایر مراکز محافظت شده
را برای اهداف نظامي به کار نمي گیرند؛ تمام حمالت و تهدیدات علیه کارمندان صحي به شمول
واکسیناتورهای پولیو و کمپاین مبارزه علیه پولیو را متوقف ساخته و از هر عملي که باعث جلوگیری از حق
دسترسي به باالترین حد ممکن استندارد آموزش و صحت مي شود جلوگیری کنند.
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حکومت افغانستان
 استفاده از هاوان ،راکت و نانجک و سایر تسلیحات پیچیده و حمالت هوایي در محالت مسکوني را متوقف
نماید .رهنمود تاکتیکي واضح ،مقررات عملیات و طرزالعمل های مرتبط به استفاده از سالح های انفجاری
و هواپیما های نظامي را توسعه و تطبیق نماید.


پالیسي ملي راجع به کاهش میزان تلفات ملکي را تطبیق نموده و پالن تطبیقيِ آنرا نهایي سازند که باید شامل
اهداف و اقدامات مشخص برای جلوگیری از تلفات افراد ملکي در جریان درگیری های مسلحانه باشد ،و
همچنان از ایجاد یک واحد اختصاصي در دولت برای تحقیق تمام آسیب های ناشي از حوادث منازعات
مسلحانه ،اطمینان حاصل نماید.

 فوراً تمامي گروهای مسلح غیر قانوني ،ملیشه ها و "خیزش های مردمي" را منحل و خلع سالح نماید.
 باید در باره تمام اتهامات تعدی و نقض حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه بین المللي توسط نیروهای امنیتي و
گروهای مسلح طرفدار دولت تحقیق نمایند؛ آنهایي را که مسؤل [ارتکاب موارد فوق] شناخته مي شوند تحت
قوانین افغانستان و قوانین بین المللي تعقیب و مجازات نماید.
 باید تضمین نماید که قربانیان خشونت ها بشکل موثر غرامت دریافت مي نمایند و در ضمن طرزالعمل ها
برای جبران خساره به زنان و خانواده افراد کشته و زخمي شده ناشي از خشونت های جنگي را تقویت نماید
و همچنین سطح آگاهي مردم در مورد طرزعمل برای دریافت غرامت و دسترسي به خدمات اولیه را باال ببرد،
و اطمینان حاصل نماید که زنان و دختران از حقوق مساوی برای دادخواهي به هدف جبران خساره و خدمات
اساسي بهره مند مي شوند.
 ارتقای بیشتر ظرفیت نیروی های امنیتي ملي را در خصوص فرماندهي ،کنترل و اجرای علمیات علیه مواد
منفجره تعبیه شدۀ و خنثي سازی آنها و استحصال 17آنها ،در اولویت قرار دهد .منابع الزم را برای حصول
اطمینان از تطبیق کامل استراتیژی مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده بي هدف ،تخصیص دهد.

۰2استحصال مواد انفجاری تعبیه شده شامل موارد ذیل ميگردد :تشخیص ،جمع آوری ،تولید و توزیع معلومات جمع آوری شده از ساحه حادثۀ مواد انفجاری
تعبیه شده به منظور به دست آوردن اطالعات قابل استفاده ،تقویت طرزالعمل و شیوه مبارزه با مواد انفجاری ،کاهش منابع شورشیان و حمایت از تعقیب عدلي مي
باشد .این بهره برداری شامل حفظ ،تشخیص و ترمیم اجزای سازندۀ مواد انفجاری تعبیه شده برای آزمایش های تخنیکي ،قانوني ،بیومیتریک تحلیل گردیده که
توسط نهادهای متخصص و باصالحیت انجام مي پذیرد .بهره برداری از مواد انفجاری تعبیه شده بخش اساسي از اقدامات مؤثر و پایدار مبارزه با مواد انفجاری تعبیه
شده مي باشد .
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 استفاده از مکاتب ،شفاخانه ها ،و کلینیک ها برای مقاصد نظامي را فورا متوقف سازد و از احترام بر تأسیسات
صحي منحیث مراکز بي طرف اطمینان دهند .اطمینان حاصل نماید که تمام افراد به باالترین استندردهای قابل
حصول آموزش و صحت دسترسي دارند.
نیروهای نظامی بین المللی13

 دولت افغانستان را در تطبیق "پالیسي ملي کاهش تلفات افراد ملکي در جریات علمیات های جنگي" و ایجاد
یک پالن تطبیقي عملي که شامل اهداف معین برای جلوگیری از تلفات افراد ملکي در جریان عملیات های
جنگي باشد ،حمایت نمایند.
 ادامه تأمین آموزش ،منابع و حمایت های مربوطه به قوای ملي امنیتي افغان بعد از سال  ۶۱۰۲در سطح پالیسي
سازی و عملیاتي و گسترش به سطح تاکتیکي ،مخصوصا با در نظر داشت نیاز برای پروتوکل های موثر،
آموزش و اقدامات برای کاهش تلفات افراد ملکي در رابطه با استفاده از شلیک سالحهای غیر مستقیم و
حمالت مسلحانه هوایي ،با هدف اطمینان از مطابقت با تعهدات تحت قانون بین المللي بشر دوستانه.
 به حمایت از نیروهای امنیتي افغان در بخش فرماندهي ،کنترل و اجرای علمیات های خنثي سازی مواد منفجره
تعبیه شده به شمول بهره برداری از آن ،در سال  ۶۱۰۲و بعد از آن ادامه بدهند.
 گامهایي رای برای اطمینان از اینکه یک تحقیق مستقل ،بي طرفانه ،شفاف و موثر در مورد حمله هوایي اکتوبر
 ۶۱۰5باالی شفاخانه داکتران بدون سرحد ()MSFدر والیت کندوز صورت گیرد ،برداشته و نتایج آنرا در
دسترس عموم قرار دهد .افرادی که داللتاً مظنون به ارتکاب اعمال مجرمانه هستند ،به شمول نظامیان یونیفورم
پوش عدلي ،باید محاکمه شوند.
 تطبیق شفاف بررسي های بعد از عملیات و تحقیقات تعقیبي در صورت ادعای بروز تلفات افراد ملکي در
عملیات های قوای امنیتي بین المللي یا نیروهای استخباراتي ،بخصوص در مورد حمالت هوایي و عملیات
های تالشي ،تا اطمینان حاصل نمایند که اقدامات عملي در مطابقت با تهعدات تحت قانون حقوق بشر بین
المللي و قانون بشر دوستانه بین المللي صورت گیرد.


اطمینان از تطبیق تحقیقات مستقل ،بي طرفانه ،شفاف و موثر در مورد تمامي ادعاهای معتبر تخطي از قانون
بشر دوستانه بین المللي ،قانون بین المللي حقوق بشر و یا جنایي که توسط قوای نظامي بین المللي صورت مي

 ۰9یوناما یادآوری مي کند که ماموریت حمایت قاطع ناتو گزارش به روز شده ای را در مورد تطبیق توصیه ها  ،تحت یادداشتي به تاریخ  ۰9جوالی تهیه کرده
است .پیوست شماره  2را در این راپور مشاهده کنید.
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گیرد ،با در نظر داشت اینکه از پاسخگویي برای مرتکبین و جبران خساره برای قربانیان و بازماندگان آنان
اطمینان حاصل شود.
افراد ملکی کشته و زخمی شده به اساس حوزه های جغرافیایی
جنوری الی جون 2009-2016
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