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حقوق بشر ملل متحد

گزارش شش ماهه در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه
 ۱جنوری الی  ۳۰جون ۲۰۱۸

در شش ماه نخست سال  ،۲۰۱۸منازعات مسلحانه آسیب شدیدی را به زندگی و معیشت افراد ملکی وارد نموده است.
البته آسیب متذکره از لحاظ وخامت مشابه با سال گذشته بوده است .هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)
یکبار دیگر از طرف های درگیر می خواهد تا تالش ها برای محافظت افراد ملکی را بیشتر ساخته و آنها را ترغیب
میکند تا در راستای رسیدن به توافق صلح آمیز تالش نمایند.
از  ۱جنوری الی  ۳۰جون  ،۲۰۱۸یوناما  ۵۱۲۲مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۶۹۲کشته و  ۳۴۳۰مجروح) را ثبت نموده
که در مجموع سه درصد کاهش در مقایسه با سال گذشته را نشان می دهد .رقمِ متذکره بیانگر میزان مشابه تلفات
افراد ملکی است که در عین زمان در سال های  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶ثبت شده بود .آمار کشته شدگانِ افراد ملکی ،یک
درصد افزایش یافته و رقمِ مجروحینِ افراد ملکی پنج درصد کاهش یافته است.
کشته شدگان و مجروحینِ افراد ملکی

از جنوری تا جون ۲۰۱۸ - ۲۰۰9
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مواد منفجره تعبیه شده که توسط عناصر مخالف دولت مورد استفاده قرار می گیرد ،همچنان به عنوان عامل بیشترین

گزارش شش ماهه سال  ۲۰۱۸در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان

 ۱۵جوالی ۲۰۱۸

میزان تلفات افراد ملکی در جریان شش ماه نخست سال  ۲۰۱۸باقی مانده است .آمار مواد منفجره تعبیه شده ی انتحاری
و غیر انتحاری در مجموع تقریباً نصف یعنی  ۴۵درصدِ مجموعِ تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد .اکثر تلفات افراد
ملکی که ناشی از مواد منفجره تعبیه شده می باشد در حقیقت برخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده بوده که تاکتیک
متذکره بازهم بیشترین رقم تلفات افراد ملکی را به خود اختصاص داده است .البته آمار باالی تلفاتِ ناشی از حمالت
انتحاری و پیچیده ،ادامه عینِ روندی هست که ابتدا در سال  ۲۰۱۷توسط یوناما ثبت شده بود .مهم ترین عاملِ دومِ
تلفات افراد ملکی ،جنگ های زمینی بوده که به تعقیب آن قتل های هدفمند و عمدی ،عملیات های هوایی و مواد
انفجاری باقی مانده از جنگ قرار دارند .افراد ملکی که در والیات کابل ،ننگرهار ،فاریاب ،هلمند ،و کندهار زندگی
می کردند ،بیشتر از جنگ متأثر شدند.
هرچند ماموریت یوناما کاهشی را در میزان تلفات افراد ملکی ناشی از بعضی انواع رویداد ها به ویژه  ۱۸درصد کاهش
در تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی و همچنان کاهش قابل مالحظه در تلفات ملکی برخاسته از قتل
های هدفمند و عمدی را ثبت نموده است ،اما این ماموریت افزایش تکان دهنده ی را در میزان تلفات افراد ملکی
برخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده که توسط عناصر مخالف حکومت انجام یافته ،به ثبت رسانده است .البته بیش
از نصفِ ارقام متذکره به جنگجویان شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) نسبت داده شده است.
تلفات افراد ملکی بر اساس نوع حادثه
جنوری تا جون سال ۲۰۱۸
غیره%5 :
مجموع تلفات ُ 160( 283کشته و
 123مجروح)

مواد انفجاری باقی مانده از جنگ%5 :
مجموع تلفات ُ 63( 239کشته و 176
مجروح)

حمالت هوایی%7 :
مجموع تلفات ُ 149( 353کشته و
 204مجروح)

حمالت انتحاری و پیچیده%28 :
مجموع تلفات ُ 427( 1413کشته و
 986مجروح)

قتل های هدفمند و عمدی%9 :
مجموع تلفات ُ 301( 463کشته و  162مجروح)

مواد انفجاری تعبیه شده و غیر انتحاری%17 :
مجموع تلفات ُ 232( 877کشته و  645مجروح)

جنگ های زمینی%29 :
مجموع تلفات ُ 360( 1494کشته و
 1134مجروح)

یکی از مواردِ نگران کننده اینست که تلفات افراد ملکی در والیت ننگرهار بیش از دو برابر افزایش یافته و تقریباً
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مشابه با میزان تلفات ملکی ثبت شده در کابل می باشد 1.نزدیک به دو سومِ تلفات افراد ملکی در والیت ننگرهار
ناشی از مواد منفجره تعبیه شده بوده که اکثر آن توسط حمالت انتحاری و پیچیده به وقوع پیوسته است .تقریباً نصفِ
مجموعِ تلفات افراد ملکی در والیت ننگرهار برخاسته از حمالت مواد منفجره تعبیه شده (انتحاری و غیر انتحاری)
بوده که مسئولیت آن را شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) به عهده گرفته است .در والیت کابل ۹۵ ،درصدِ تلفات
افراد ملکی برخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده بوده که بیش از نصفِ این تلفات ناشی از حمالت انتحاری و
پیچیدهی می باشد که مسئولیت آن را شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) به عهده گرفته است.
طی شش ماه نخست سال  ،۲۰۱۸درگیری های مسلحانه باعث  ۵۴۴مورد تلفات زنان ( ۱۵۷کشته و  ۳۸۷مجروح) شده
که حدود نصفِ آن از اثر درگیری های زمینی به وقوع پیوسته است .تعدادِ زیادِ زنان جان های شان را در نتیجه
حمالت انتحاری و پیچیده از دست داده و همچنان از قتل های هدفمند و عملیات های هوائی متأثر شده اند .هرچند
میزان تلفات زنان در مجموع ۱۵ ،فیصد کاهش را در مقایسه با عین مدتِ سال  ۲۰۱۷نشان می دهد ،اما تلفات زنان
همچنان به عنوان نگرانی عمده باقی مانده است.
اطفال و منازعات مسلحانه
در شش ماه نخست سال  ،۲۰۱۸تلفات اطفال در منازعات مسلحانه باعث ناراحتی تعداد زیادی در افغانستان شد ،چنانچه
پسران و دختران افغان توسط طرفین درگیر کشته شدند ،مجروح گردیدند ،مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند ،از آنها
بهره کشی صورت گرفت ،استخدام شده و مورد استفاده قرار گرفتند .خشونت های برخاسته از درگیری مسلحانه
همچنان مانع حقوق دسترسی اطفال به معارف ،خدمات صحی ،آزادی گشت و گذار و سایر حقوق اساسی و همچنان
حقوق خانواده ،بازی در خارج از منزل و آزادی اطفال برای دور بودن از تأثیرات جنگ ،شده است.
یوناما  ۱۳۵۵مورد تلفات اطفال ( ۳۶۳کشته و  ۹۹۲مجروحِ) ناشی از درگیری های مسلحانه را طی شش ماه نخست
سال  ۲۰۱۸ثبت کرده است .رقمِ متذکره کاهش  ۱۵درصدی را در مقایسه با عین مدتِ سال  ۲۰۱۷نشان می دهد .این
کاهش اساساً در نتیجه کشته و مجروح شدن تعداد کمترِ اطفال در جریان درگیری های زمینی بوده هرچند این نوع
رویداد [درگیری های زمینی] هنوز هم به عنوان بزرگترین عامل تلفات اطفال باقی مانده است .ماموریت ملل متحد
کاهش در تلفات اطفال توسط مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری را نیز ثبت نموده ،اما یافته های نگران کننده ی
ماموریت نشان می دهد که تلفات اطفال در نتیجه حمالت انتحاری و پیچیده و حمالت هوائی افزایش یافته است.
1

یوناما  ۹۹۳مورد تلفات افراد ملکی ( ۳۲۱کشته و  ۶۷۲مجروح) را طی شش ماه نخست سال  ۲۰۱۸در والیت کابل ثبت نمود که پنج درصد کاهش در مقایسه با

عین مدتِ سال  ۲۰۱۷را نشان می دهد .در والیت ننگرهار ،ماموریت ملل متحد  ۹۱۱مورد تلفات افراد ملکی ( ۳۰۴کشته و  ۶۰۷مجروح) را ثبت کرد که  ۱۴۲درصد
افزایش را در مقایسه با عین مدتِ سال  ۲۰۱۷نشان می دهد.
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همچنان یافته ها نشان می دهد که اطفال هنوز هم بیش از یک سومِ تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده ی
نوع فشاری را تشکیل می دهند .هرچند یوناما کاهش در تلفات اطفال توسط بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ را
همانندِکاهش در مجموع تلفات افراد ملکی توسطِ این نوع تاکتیک ثبت نموده ،اما این ماموریت یک بار دیگر ابراز
نگرانی می کند که اطفال هنوز هم  ۸۹درصدِ تلفاتِ افراد ملکی توسط بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ را تشکیل
می دهند.
یوناما در خصوص روندِ جدیدی که بر اساس آن معارف و آموزش و پرورش توسط عناصر ضد حکومت به عنوان
واکنش به عملیات های نیروهای طرفدار دولت مورد حمله قرار می گیرند ،ابراز نگرانی میکند .ماموریت ملل متحد
در جریان ماه جون ۱۳ ،رویداد منسوب به شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) را در والیت ننگرهار ثبت نموده که
طی آن گروه مذکور در واکنش به حمالت هوائی هشدار دادند که مکاتب دختران را مورد هدف قرار می دهند.
جنگجویانِ این گروه مقامات معارف و مکاتب را مورد هدف قرار داده و حمالت پیچیده را علیه شعبات ریاست
معارف در جالل آباد روی دست گرفتند که باعث  ۲۳مورد تلفات افراد ملکی ( ۶کشته و  ۱۷مجروح) شده است.
یوناما بسته شدن  ۲۹مکتب توسط طالبان را در ولسوالی چرخ والیت لوگر ثبت نموده که پس از عملیات نیروهای
طرفدار دولت که در آن خانه یکی از فرماندهان طالب در اخیر ماه مارچ خساره مند شده بود ،به وقوع پیوسته است.
در جریان شش ماه نخست سال  ،۲۰۱۸یوناما استخدام و استفاده از  ۲۲پسر 2را تأیید نموده و ادعا های معتبر را مبنی بر
استخدام و استفاده از هفت پسر توسط طرفین منازعات مسلحانه را ثبت نموده است 3.این پسر ها به منظور اشتراک در
منازعات به شمول جاسازی مواد منفجره تعبیه شده و قتل افراد ملکی مورد استفاده قرار گرفتند 4.افزون بر آن ،یوناما
پنج ادعای معتبر مبنی بر بهره کشی جنسی از شش پسر به شمول بچه بازی را ثبت نموده که به نیروهای پولیس ملی و
پولیس محلی افغانستان نسبت داده شده است.
انتخابات
از  ۱جنوری الی  ۳۰جون  ،۲۰۱۸یوناما  ۳۴۱مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۱۷کشته و  ۲۲۴مجروح) ناشی از خشونت
های مربوط به انتخابات را ثبت نموده که اکثر آن یعنی بیش از  ۲۵۰مورد تلفات از اثر دو حمله مواد منفجره تعبیه
2

یافته های یوناما استخدام و استفاده  ۱۷پسر را به تحریک طالبانِ پاکستان در افغانستان ،دو پسر را به شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش)ُ و سه پسر را به نیرو های

پولیس محلی افغان نسبت داده است.
3

یافته های یوناما استخدام و استفاده چهار پسر را به طالبان و دو پسر را به نیرو های پولیس ملی افغان نسبت داده است .یک پسر نیز توسط نیروهای ریاست امنیت

ملی و طالبان مورد استفاده قرار گرفته است.
4

استفاده از اطفال برای جاسازی مواد منفجره تعبیه شده و قتل به عناصر مخالف حکومت نسبت داده شده است.
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شده به تاریخ  ۲۲اپریل و  ۶می به ترتیب در کابل و خوست به وقوع پیوست .خشونت های مربوط به انتخابات پس از
آغاز ثبت نام رای دهندگان در  ۱۴اپریل شروع شد که بعد از آن یوناما حمالت باالی مراکز توزیع تذکره ،ثبت نام
رای دهندگان و همچنان حمالت باالی کارمندان انتخابات به شمول کارگران و منسوبین پولیس ملی افغان که برای
تأمین امنیت ساحاتِ مربوط به انتخابات توظیف شده بودند و از اثر استفاده مواد منفجره تعبیه شده ،حمالت انتحاری
و قتل های هدفمند مورد هدف قرار گرفتند ،ثبت نموده است .ماموریت یوناما موارد تهدید ،اختطاف ،و قتل کاندیدا
ها و حامیان شان را نیز ثبت کرده است.

5

این ماموریت از تأثیرات حمالت عناصر ضد حکومت باالی مراکز مربوط به انتخابات در مکاتب نگران می باشد .در
جریان روند ثبت نام رای دهندگان از اپریل الی جون  ،۲۰۱۸یوناما  ۳۹مورد حمله باالی مراکز ثبت نام رای دهندگان
در مکاتب را ثبت نموده که منجر به تلفات اطفال ،بسته شدن مکاتب و کاهشِ حضور متعلمین در مکاتب شده و در
نتیجه مصئونیت و حق دسترسی به آموزشِ اطفال را متأثر ساخته است .یوناما از اتخاذ اقدامات کاهش دهنده ی تلفات
افراد ملکی در همچو مراکز در مراحل بعدی انتخابات استقبال نموده و یک بار دیگر از عناصر ضد حکومت می
خواهد تا از هدف قرار دادن مراکز مربوط به انتخابات دست بکشند.
عناصر ضد حکومت
یافته های یوناما نشان می دهد که شمار تلفات افراد ملکی منسوب به عناصر مخالف حکومت به شمول روند صعودی
تلفات افراد ملکی در نتیجه حمالت آنها در طول شش ماه نخست  ۲۰۱۸همچنان در سطح بلند ادامه داشته است .از
 ۱جنوری الی  ۳۰جون  ،۲۰۱۸عناصر مخالف حکومت باعث  ۳۴۱۳مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۱۲۷کشته و ۲۲۸۶
مجروح) شده که تقریباً هم سطح با میزان تلفات ملکی در شش ماه نخست  ۲۰۱۷می باشد .براساس یافته های یوناما،
 ۶۷درصد کل تلفات افراد ملکی به عناصر مخالف حکومت نسبت داده شده ،که از رقمِ متذکره ۴۲ ،درصد تلفات
به طالبان ۱۸ ،درصد به شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) ،و هفت درصد به عناصر نامعلوم ضد حکومت (به
شمول کمتر از یک درصد که به گروه داعشِ خود خوانده یعنی آن گروهای که خود شان را داعش می نامند) نسبت
داده شده است.

5

به گزارش ویژه یوناما در مورد حمالت و خشونت های مربوط به انتخابات در جریان روند ابتدایی ثبت نام رای دهندگان ،مورخ  ۱۰می  ،۲۰۱۸که در ویب سایت:

 http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reportsقابل دسترس است ،مراجعه شود.
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حمالت انتحاری و پیچیده توسط عناصر ضد حکومت باعث  ۱۴۱۳مورد تلفات افراد ملکی ( ۴۲۷کشته و ۹۸۶
مجروح) شده که نسبت به عین مدت سال  ۲۵۷ ،2017مورد تلفات بیشتر در نتیجه  ۱۲حمله بیشتر ثبت گردیده است.

6

این ارقام افزایش  ۲۲درصدی در تلفات افراد ملکی توسط حمالت انتحاری و پیچیده را در مقایسه با عین زمان در
سال  ۲۰۱۷نشان می دهد .براساس یافته های یوناما  ۵۲درصد تلفات ملکی برخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده به
شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) ۴۰ ،درصد به طالبان و متباقی به عناصر نامعلوم ضد حکومت نسبت داده شده
است.
تلفات افراد ملکی در نتیجه حمالت عمدی عناصر مخالف حکومت علیه افراد ملکی ،در مقایسه با نیمه نخست سال
 ۲۸ ،۲۰۱۷درصد افزایش یافته 7که اکثراً از اثر افزایش سریع در میزان تلفات ملکی در نتیجه حمالت باالی نهاد های
ملکی دولت 8و رویداد های مربوط به انتخابات 9می باشد .حمالت عناصر مخالف حکومت به منظور هدف قرار دادن
افراد ملکی ۳۵ ،درصد کل تلفات افراد ملکی و  ۵۳درصدِ مجموعِ تلفات ملکی منسوب به عناصر ضد حکومت را
تشکیل می دهد .بیش از نصفِ مجموع تلفات افراد ملکی توسط حمالت عناصر ضد حکومت علیه افراد ملکی از اثر
حمالتی به وقوع پیوسته که مسئولیت آن را طالبان یا شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) به عهده گرفتند که هر
کدام افزایش چهار برابری را نشان می دهد 10.عناصر مخالف حکومت مشابه با روندی که در سال های  ۲۰۱۶و ۲۰۱۷
مشاهده شده بود ،به حمالت مستقیم علیه جمعیت مسلمانان شیعه که اکثریتِ شان را قوم هزاره تشکیل می دهد ،ادامه
دادند و در نتیجه باعث  ۳۶۶مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۱۵کشته و  ۲۵۱مجروح) شده است .تقریباً تمام این تلفات از
اثر حمالت انتحاری و پیچیده بوده که مسئولیت آن را شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) به عهده گرفتند.

6

یوناما  ۳۶مورد حمالت انتحاری و پیچیده را در شش ماه نخست سال  ۲۰۱۸ثبت نموده که افراد ملکی را متاثر ساخته است .در شش ماه نخست سال گذشته ،یوناما

 ۲۴حمله را ثبت نموده بود که باعث  ۱۱۵۶مورد تلفات ملکی ( ۲۵۹کشته و  ۸۹۷مجروح) شده بود .بیش از  ۵۰۰مورد تلفات ملکی در نیمه نخست سال  ۲۰۱۷از اثر
انفجار موتر بمب به تاریخ  ۳۱می  ۲۰۱۷در وسط شهر کابل به وقوع پیوست که مسئولیت آن به عناصر نامعلوم ضد حکومت نسبت داده شده بود.
7

از  ۱جنوری الی  ۳۰جون  ،۲۰۱۸یوناما  ۱۸۰۶مورد تلفات افراد ملکی ( ۶۴۹کشته و  ۱۱۵۷مجروح) ناشی از حمالت که در آن افراد ملکی عمداً مورد هدف قرار

گرفتند را ثبت نموده که رقم تلفات ملکی ناشی از چنین حمالت در عین زمان در سال  ۲۰۱۷به  ۱۴۱۶مورد ( ۴۶۸کشته و  ۹۴۸مجروح) می رسید .این آمار شامل
حمالت باالی نیروهای پولیس ملی افغان نمی شود که باعث  ۳۲۲مورد تلفات ( ۱۱۵کشته و  ۲۰۷مجروح) شده است؛ باوجودی که نیروهای پولیس افرادِ دارای
ماهیت ملکی تلقی می شوند ،بعضی از آنها در جریان حمالت ممکن مستقیماً در درگیری های سهم داشته باشند.
8

از  ۱جنوری الی  ۳۰جون  ،۲۰۱۸یوناما  ۶۰۰مورد تلفات ملکی ( ۱۸۵کشته و  ۴۱۵مجروح) ناشی از حمالتی را ثبت کرده که در آن نهاد های ملکی دولتی مورد

هدف قرار گرفتند در حالیکه شمار تلفات ملکی ناشی از این نوع حمالت در جریان شش ماه نخست  ۲۰۱۷به  ۱۵۲مورد ( ۴۹کشته و  ۱۰۳مجروح) می رسید.
9
10

یوناما هیچگونه تلفات ملکی مربوط به انتخابات را در سال های  ۲۰۱۶ ،۲۰۱۷و  ۲۰۱۵ثبت نکرده زیرا هیچ نوع انتخابات در آن سال ها برگزار نشده بود.
در نیمه نخست  ،۲۰۱۸طالبان مسئولیت  ۲۶حمله باالی افراد ملکی را که منجر به  ۴۵۳مورد تلفات ملکی ( ۱۷۵کشته و  ۲۷۸مجروح) شد ،به عهده گرفتند که این

رقم  ۴۲۱درصد افزایش را در مقایسه با عین زمان در سال  ۲۰۱۷نشان می دهد .شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) مسئولیت  ۱۵حمله باالی افراد ملکی را که
منجر به  ۵۹۵مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۶۱کشته و  ۴۳۴مجروح) شد ،به عهده گرفتند که  ۳۷۶درصد افزایش را نشان می دهد.
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ادامه استفاده ی بدون تفکیک و غیرقانونی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری توسط عناصر ضد حکومت باعث
 ۳۱۴مورد تلفات ملکی ( ۱۱۴کشته و  ۲۰۰مجروح) گردیده که اکثر آن به طالبان نسبت داده شده است .یوناما کاهش
 ۲۳درصدی در تلفات افراد ملکی در جریان جنگ های زمینی را ثبت نموده که منسوب به عناصر مخالف حکومت
(اکثراً طالبان) می باشد .در جریان چند سال گذشته یوناما در مورد کاهش تلفات افراد ملکی توسط مواد منفجره تعبیه
شده نوع فشاری و درگیری های زمینی با طرف های درگیر صحبت نموده و دادخواهی های پیهم داشته است.
نیروهای طرفدار حکومت
از  ۱جنوری الی  ۳۰جون  ،۲۰۱۸مسئولیت  ۱۰۴۷مورد تلفات افراد ملکی به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده
که آمار متذکره تقریباً مشابه با آمار شش ماه نخست سال  ۲۰۱۷می باشد .نیروهای طرفدار حکومت باعث  ۲۰درصد
کل تلفات افراد ملکی ( ۱۷درصد توسط نیروهای ملی امنیتی افغان ،دو درصد توسط نیروهای نظامی بین المللی ،و
یک درصد توسط گروه های مسلح طرفدار حکومت) در شش ماه نخست  ۲۰۱۸گردیده است.
ماموریت ملل متحد کاهش  ۲۱درصدی را در تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی منسوب به نیروهای
طرفدار حکومت (اکثراً نیروهای ملی امنیتی افغان) ثبت نموده ،هرچند افزایش قابل مالحظه در تلفات ملکی ناشی از
حمالت هوائی تاثیر این کاهش را کمرنگ ساخته است.
در خالل گزارش ها در مورد افزایش چشمگیر در میزان حمالت هوائی در جریان شش ماه نخست  ،۲۰۱۸یوناما ۳۵۳
مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۴۹کشته و  ۲۰۴مجروح) توسط حمالت هوائی را ثبت نموده که  ۵۲درصد افزایش نسبت
به عین زمان در سال  ۲۰۱۷را نشان می دهد 11.نگرانی ویژه اینست که زنان و اطفال مثل همیشه بیش از نصفِ تلفات
افراد ملکی ناشی از حمالت هوائی را تشکیل داده و شمار تلفات اطفال برخاسته از این نوع حمالت در مقایسه با نیمه
نخست سال  ۲۰۱۷الی  ۶۴درصد افزایش یافته است .اکثر این افزایش از اثر حادثه مورخ  ۲اپریل در ولسوالی دشت
ارچی والیت کندز می باشد که در آن نیروهای دولتی یک مراسم مذهبی در یک مدرسه را مورد هدف قرار داده و
باعث تلفات بیش از  ۱۰۰تن شدند که اکثر آنان اطفال بودند 12.یوناما دولت را ترغیب می کند تا اطمینان حاصل نماید
که تغییرات در پروتکل های هدف گیری و تعهدات مبنی بر غرامت و جبران خساره برای قربانیان پس از این رویداد

11

یوناما  ۲۳۲مورد تلفات ملکی ( ۹۵کشته و  ۱۳۷مجروح) ناشی از حمالت هوائی را در شش ماه نخست  ۲۰۱۷ثبت کرد.

12

به گزارش ویژه یوناما در مورد حمله هوائی مورخ  ۲اپریل  ۲۰۱۸در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز که در ماه می  ۲۰۱۸به نشر رسید و در ویب سایت:

 http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reportsقابل دسترس می باشد ،مراجعه شود.

7

گزارش شش ماهه سال  ۲۰۱۸در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان

 ۱۵جوالی ۲۰۱۸

را رعایت می نماید 13.بر اساس یافته های ماموریت ملل متحد ،مسئولیت  ۵۲درصد کل تلفات افراد ملکی ناشی از
حمالت هوائی به نیروهای هوائی افغان ۴۵ ،درصد به نیروهای نظامی بین المللی ،و سه درصد باقی مانده به نیروهای
نامعلوم طرفدار حکومت نسبت داده شده است.
یوناما از افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های تالشی به شمول عملیات های مشترک توسط نیروهای ملی
امنیتی افغان و نیروهای نظامی بین المللی ابراز نگرانی میکند .بخصوص نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی و گروهای
مسلح طرفدار حکومت مانند نیروهای محافظتی خوست باعث تلفات ملکی و سایر خشونت های رو به افزایش شدند.
اَعمال این نیروها به شدت مایه نگرانی می باشند زیرا اکثر شان خارج از ساختار تشکیالتی نیروهای امنیتی ملی افغان
فعالیت داشته که این امر با توجه به عدم وضاحت صالحیتِ مرجع عدلی و قضائی جهت رسیدگی به ادعاها علیه این
نیروها ،منجر به عدم نظارت و پاسخگوئی می شود.
اقدامات از سوی دولت افغانستان در راستای جلوگیری از تلفات افراد ملکی ادامه داشته چنانچه این اقدامات منتج به
کاهش کشتار و مجروحیت افراد ملکی از اثر عملیات های این نیروها بویژه درجریان درگیری های زمینی شده است؛
درگیری های زمینی عرصه ی هست که دادخواهی یوناما از طرف های درگیر طی سال های اخیر همواره روی آن
متمرکز بوده است .یوناما از اقدامات متداوم دولت در راستای تطبیق پالیسی ملی کاهش و جلوگیری از تلفات افراد
ملکی و همچنان در خصوص اجرای مسئولیت ها تحت پروتوکول  Vکنوانسیون منع استفاده از برخی سالح های
متعارف در پیوند با بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ که به تاریخ  ۹فبروری  ۲۰۱۸نافذ شد ،استقبال میکند .یوناما
یادآور می شود که نیروهای نظامی بین المللی مسئولیت دارند تا در عرصه حصول اطمینان از رعایت مکلفیت های
دولت تحت پروتوکول  Vهمکاری نموده و این ماموریت همچنان جامعه جهانی را ترغیب میکند تا به همکاری های
شان در حد امکان ادامه دهند.
آتش بس در ایام عید سعید فطر
از تاریخ  ۱۵الی  ۱۷جون  ۲۰۱۸که مصادف با رخصتی های سه روز عید سعید فطر بود ،دولت آتش بس یک جانبه
را اعالن کرد که مورد پذیرش طالبان نیز قرار گرفت و منتج به نخستین آتش بس واقعی پس از  ۱۷سال جنگ در
افغانستان شد .این آتش بس باعث افزایش بی پیشینه در آزادی گشت و گذار شهروندان عادی شد چنانچه بعضی
مردم به خانه اقاربِ شان که در مناطق تحت کنترول طالبان قرار داشت و برای سال ها اجازه دیدار آنها را نداشتند،
13

تا تاریخ  10جوالی ،یوناما گزارش های متعددی را دریافت کرده که گویا غرامت و جبران خساره تا اکنون برای تعداد زیادی از قربانیان حادثه پرداخته نشده

است .نگرانی ها در مورد مقدار پولی که برای قربانیان پرداخت می گردد ،تشخیص مستحقین و سایر نگرانی ها در مودر فرایند پرداخت توسط خیلی ها گزارش
داده شده است.
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رفتند .این آتش بس باعث مصئونیت جان تعداد بیشمار افغان های شد که همواره در معرض آسیب شدید ناشی از
درگیری های مسلحانه قرار داشتند .دو حمله انتحاری که مسئولیت آن را شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) به
عهده گرفت ،به تاریخ  ۱۶و  ۱۷جون در والیت ننگرهار به وقوع پیوست که افراد ملکی را هدف قرار داده و باعث
کشته شدنِ  ۴۸تن و مجروحیت  ۱۳۳تن دیگر شد؛ این حمالت ظالمانه فضای صلح در والیت ننگرهار را متأثر ساخت.
به استثنای حمالت فوق الذکر ،یوناما تقریباً هیچ تلفات ملکی را در جریان این آتش بس ثبت نکرده است .آتش بس
موقتی در حالی روزنه ی امید را برای افراد ملکی باز کرد که اکثر مردم شاید هیچ امیدی را برای آینده متصور نبودند.
یوناما امیدوار است که طرف های درگیر در افغانستان به توافق صلح آمیزِ دراز مدت دست پیدا نمایند ،زیرا بهترین
راه برای محافظت افراد ملکی از درگیریها همانا قطع جنگ می باشد.
تلفات افراد ملکی توسط طرفهای درگیر در جنگ
جنوری تا جون ۲۰۱۸

غیره%3 :
مجموع تلفات ُ 40 ( 159کشته و  119مجروح) بشمول
نظامیان پاکستانی (ُ 7کشته و
تلفات  37فرد ملکی توسط
ِ
 30مجروح)

تلفاتی که مشترکا ً به نیروهای طرفدار
مخالفین آن نسبت داده شده :
دولت و
ِ
%10
مجموع تلفات ُ 123( 503کشته و
 380مجروح)

نیروهای طرفدار دولت%20 :
مجموع تلفات ُ 402( 1047کشته
و  645مجروح)

عناصر مخالف دولت%67 :
مجموع تلفات ُ 1127 ( 3413کشته و 2286
مجروح)

برای جزئیات بیشتر ،لطفاً به گزارش های ساالنه یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه (که
در ویب سایت http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :قابل دسترس است) مراجعه نمائید.
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