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گزارش ربع وار در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه:
 ۱جنوری الی  ۳۰سپتمبر ۲۰۱۸
در نه ( )۹ماه اول سال ،۲0۱8هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) کماکان میزانِ بیش از حد بلندی
آسیب به مردمان ملکی از اثر منازعات مسلحانه را ثبت کرده و در این مدت ،یوناما بلند ترین رقم مرگ افراد ملکی
در مقایسه عینِ دوره نه ماهه از سال  ۲0۱۴بدینسو را ثبت نموده است .یوناما یکبار دیگر از طرف های منازعه می
خواهد که از جمعیت ملکی بهتر محافظت کنند و تمام طرفین منازعه را ترغیب می کند که اقدامات عملی را در
راستای حل و فصل مسالمت آمیز منازعه به مقصد تامین محافظت مردم ملکی بردارند.
از  ۱جنوری الی  ۳0سپتمبر  ،۲0۱8یوناما  80۵0مورد تلفات ملکی ( ۲۷۹8کشته و  ۵۲۵۲مجروح) ۱را ثبت کرده
است که نشان دهنده عین رقم بلند تلفات ملکی در دوره مشابه در سال  ۲0۱۷می باشد .رقم کشته شدگان افراد
ملکی تا پنج درصد افزایش یافته است در حالیکه رقم مجروحین افراد ملکی تا سه درصد کاهش یافته است.

 ۱شامل  8۲۹مورد تلفات زنان ( ۲۵0کشته و  ۵۷۹مجروح) و  ۲۱۳۶مورد تلفات کودکان ( ۶۵۳کشته و  ۱۴8۳مجروح) می شود.

 ۱0اکتوبر سال ۲0۱8

گزارش نُه ماهه در مورد محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان

ترکیبی از مواد انفجاری تعبیه شده انتحاری و غیر انتحاری به عنوان عامل پیشتاز مرگ و مجروحیت افراد ملکی در
جریان نه ماه نخست سال  ۲0۱8پا برجا باقی مانده است که تقریباً نیمی از کلِ تلفات ملکی را سبب شده است.
اکثریت تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت انتحاری و پیچیده بوده است که این حمالت هم از نقطه نظر دفعات و
هم از لحاظ مرگبار بودن شان به مردمان ملکی ،افزایش یافته و سبب بلند رفتن رقم کلی مرگ افراد ملکی شده
است .درگیری های زمینی دومین عامل تلفات افراد ملکی بوده است که به دنبال آن ،قتل های هدفمند و عمدی،
عملیات های هوائی و مواد انفجاری باقی مانده از جنگ قرار می گیرند .باشندگان ملکی والیات ننگرهار ،کابل،
هلمند ،غزنی ،و فاریاب بیشترین صدمه را از منازعه متحمل شدند .یوناما ضمن ابراز نگرانی عمیق خود یاد آوری می
کند که ننگرهار با  ۱۴۹۴مورد تلفات ملکی ( ۵۵۴کشته و  ۹۴0مجروح) ،والیتی است که بیشترین رقم تلفات ملکی
در نه ماه نخست سال  ۲0۱8را به خود اختصاص داده است ،این رقم نسبت به شمار تلفات ملکی که در آن والیت
در عین دوره در سال  ۲0۱۷ثبت شده بود ،بیشتر از دو برابر افزایش یافته است.

۲

افزایش در رقم تلفات ملکی برخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده از سوی عناصر مخالف دولت که بیشتر از نصف
آن به داعش/والیت خراسان دولت اسالمی نسبت داده شده است ،کاهش در رقم تلفات ملکی ناشی از سایر رویداد

 ۲از  ۱جنوری الی  ۳0سپتمبر  ،۲0۱۷یوناما  ۶0۹مورد تلفات ملکی ( ۲۳۲کشته و  ۳۷۷مجروح) را در والیت ننگرهار ثبت کرده بود.
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ها ،منجلمه کاهش  ۱8درصدی در تلفات در جریان درگیری های زمینی و نیز کاهش  ۳۲درصدی در تلفات ناشی
از کشتار های هدفمند و عمدی را کم رنگ کرده است.
نسبت دادن تلفات افراد ملکی
از  ۱جنوری الی  ۳0سپتمبر  ،۲0۱8عناصر مخالف دولت  ۵۲۴۳مورد تلفات ملکی ( ۱۷۴۳کشته و  ۳۵00مجروح) را
سبب شدند که این رقم  ۶۵درصد کل تلفات ملکی را تشکیل داده و تقریباً مشابهی آمار تلفات ملکی در نه ماه
نخست سال  ۲0۱۷می باشد .از  ۶۵درصد تلفات ملکی منسوب به عناصر مخالف دولت ۳۵ ،درصد به طالبان۲۵ ،
درصد به داعش/والیت خراسان دولت اسالمی و پنج درصد به عناصر نامشخص مخالف دولت (به شمول کمتر از
یک درصد منسوب به گروهای خودخوانده داعش/والیت خراسان دولت اسالمی) نسبت داده می شود .استفاده از
مواد انفجاری تعبیه شده ،عمدتاً در جریان حمالت انتحاری ،به عنوان عامل پیشتاز مرگ و مجروحیت افراد ملکی
منسوب به عناصر مخالف دولت پابرجا باقی مانده است .رقم کلی تلفات ملکی برخاسته از مواد انفجاری تعبیه شده
تا  ۲۱درصد افزایش یافته است در حالیکه تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری و پیچیده تا  ۴۶درصد افزایش
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داشته است .درگیری های زمینی که دومین عامل مرگ و مجروحیت افراد ملکی به دست عناصر مخالف دولت می
باشد ،در مقایسه به نه ( )۹ماه اول سال  ،۲0۱۷کاهش  ۲۶درصدی داشته است.
از  ۱جنوری الی  ۳0سپتمبر  ،۲0۱8یوناما  ۱۷۵۳مورد تلفات ملکی ( ۷۶۱کشته و  ۹۹۲مجروح) را به نیروهای طرفدار
دولت نسبت داده است که نسبت به عین دوره در سال  ،۲0۱۷افزایش نه ( )۹درصدی را نشان می دهد .نیروهای
طرفدار دولت  ۲۲درصد کل تلفات ملکی در جریان نه ماه نخست سال  ۲0۱8را سبب شده اند ( ۱۶درصد بدست
نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان ،پنج درست به دست نیروی های نظامی بین المللی و یک درصد به دست
گروه های مسلح طرفدار دولت) .علی الرغم یک کاهش  ۱۷درصدی در تلفات ملکی در درگیری های زمینی
منسوب به نیروهای طرفدار دولت (عمدتاً نیروهای ملی امنیتی افغانستان) ،اکثریت تلفات ملکی بدست نیروهای
طرفدار دولت در جریان درگیری های زمینی بوجود آمده است .عامل دوم تلفات افراد ملکی به دست نیروهای
طرفدار دولت حمالت هوائی می باشد که یوناما  ۳۹درصد افزایش در تلفات ملکی ناشی از این حمالت را ثبت
کرده است که یکجا با افزایش قابل مالحظه در تلفات ملکی در جریان عملیات های تالشی ،کاهش در رقم تلفات
ملکی برخاسته از درگیری های زمینی را عمالً کم رنگ کرده است.
حمالت با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده نوع انتحاری و غیر انتحاری
عامل پیشتاز مرگ و مجروحیت افراد ملکی در جریان منازعات مسلحانه هنوز هم ترکیبی از استفاده عناصر مخالف
دولت از مواد انفجاری تعبیه شده به شکل انتحاری و غیر انتحاری می باشد که رقم تلفات ملکی برخاسته از این
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حمالت در حد بی سابقه ی در جریان سه ربع اول سال  ۲0۱8افزایش یافته است؛ عناصر مخالف دولت بطور روز
افزونی این گونه حمالت را علیه جمعیت ملکی ،به شمول اقلیت مسلمانان شیعه که اکثریت شان متعلق به قوم هزاره
اند ،انجام داده اند .از  ۱جنوری الی  ۳0سپتمبر  ،۲0۱8یوناما  ۳۶۳۴مورد تلفات ملکی ( ۱0۶۵کشه و  ۲۵۶۹مجروح)
ناشی از حمالت انتحاری و غیر انتحاری با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده را ثبت کرده است .در طول سال
 ،۲0۱8عناصر مخالف دولت حمالت خود در ساحات ملکی و علیه مردمان ملکی را شدت بخشیده و بطور روز
افزونی از وسیله های انفجاری حاوی مقادیر زیاد مواد انفجاری و نیز از چندین عدد مواد انفجاری تعبیه شده در یک
حمله واحد استفاده کردند که سبب بلند رفتن رقم تلفات ملکی گردیده است .یوناما یاد آوری می کند که حمالتی
که در آن افراد ملکی بطور عمدی هدف قرار داده می شوند ،و نیز قتل افراد ملکی نقض صریح حقوق بشردوستانه
بین المللی بوده و می تواند جرایم جنگی محسوب شود ۳.عالوه بر آن ،انجام حمالت گسترده یا سیستماتیک علیه
یک قشر از افراد ملکی (بشمول اقلیت های مذهبی ویا قومی) که در آن ،افراد ملکی عمداً کشته می شوند می تواند
جنایت علیه بشریت تلقی شود ۴.معلومات بیشتر در مورد آسیب مواد انفجاری تعبیه شده به افراد ملکی را می توان از
گزارش ویژه یوناما مورخ  ۷اکتوبر  ۲0۱8که در آن نگرانی ها در مورد افزایش تلفات ملکی ناشی از استفاده از مواد
انفجاری تعبیه شده به شکل انتحاری و غیر انتحاری بیان شده است،بدست آورد.

۵

 ۳ماده مشترک؛ پروتوکل الحاقی  ،۲مواد )۲(۱۳ ،)۲(۴؛ اساسنامه روم ،مواد ()۲(8ج) و ()۲(8ه)(و)؛ مطالعه حقوق عرفی بشر دوستانه کمیته بین المللی صلیب سرخ
قواعد .۱۵۶ ،8۹ ،۶ ،۱
۴

بطور مثال ،جرایم علیۀ بشریت در مادۀ  ۷اساسنامۀ روم چنین صراحت دارد :قتل ،براندازی و یا شنکنجه در برابر یک گروه مشخص و دسته ای از مردم بنابر

مالحظات سیاسی ،نژادی ،ملی ،قومی ،فرهنگی ،مذهبی ،جنسیت و یا سایر مالحظات .و همچنان عملکرد های غیرانسانی جهت آسیب رسانیدن عمدی و یا
جراحت شدید به جسم ،روح و یا صحت روانی که در جریان حمالت مستقیم و یا سیستماتیک علیۀ افراد ملکی بطور عمدی وارد میگردد.
 ۵در وبسایت یوناما قابل دسترس استhttp://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :
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درگیری های زمینی
درگیری های زمینی هنوز هم دومین عامل مرگ و مجروحیت افراد ملکی است و سبب  ۲۳۱۱مورد تلفات ملکی
( ۶0۵کشته و  ۱۷0۶مجروح) شده است که این رقم  ۲۹درصد کل تلفات ملکی را تشکیل می دهد .در نه ماه اول
سال  ،۲0۱8تلفات ملکی برخاسته از درگیری های زمینی به پائین ترین حد خود از سال  ۲0۱۳بدینسو کاهش یافته؛
این کاهش در رقم تلفات ملکی توسط هردو طرف درگیری ،یعنی نیروهای طرفدار دولت و عناصر مخالف دولت،
صورت گرفته است .تداوم کاهش تلفات ملکی ناشی از درگیری های زمینی ممکن است از اثر تغییر درگیری های
زمینی به افزایش استفاده از حمالت انتحاری از سوی عناصر مخالف دولت و حمالت هوائی و عملیات های تالشی
از سوی نیروهای طرفدار دولت بوجود آمده باشد .این کاهش نیز نشان می دهد که طرف های منازعه تدابیری را به
منظور محافظت از افراد ملکی در جریان درگیری های زمینی اتخاذ کرده اند .در سال  ،۲0۱8منابع بطور دوامدار به

یوناما خبر دادند که طرف های منازعه پیش از شروع بعضی از عملیات ها به مردم ملکی هشدار می دادند و نیروهای
ملی امنیتی افغانستان کمتر از سالح های ثقیله در ساحات ملکی استفاده می کردند .این عرصه ی است که یوناما
طی چند سال اخیر روی آن تالش های دادخواهانه خود با طرف های درگیری را پیوسته متمرکز کرده بود.
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کشتار هدفمند و عمدی
قتل های هدفمندانه و عمدی سومین عامل تلفات افراد ملکی از  ۱جنوری الی  ۳0سپتمبر  ۲0۱8بوده و منجر به ۶۶8
مورد تلفات ملکی ( ۴۳۹کشته و  ۲۲۹مجروح) شده است که این رقم تلفات ،کاهش  ۳۲درصدی نسبت به عین
دوره در سال  ۲0۱۷را نشان می دهد .عناصر مخالف دولت عامل  8۹درصد این تلفات ملکی بوده اند که اکثریت
این تلفات از سوی طالبان که مقامات ملکی دولت و افراد ملکی متهم به جاسوسی و یا ارائه معلومات به نیروهای
طرفدار دولت را هدف قرار دادند ،صورت گرفته است .نیروهای طرفدار دولت سبب بقیه یازده درصد تلفات ملکی
ناشی از این تاکتیک شده اند که عمدتاً ملیشه های طرفدار دولت افراد ملکی را بطور عمدی کشته ویا آسیب
رسانیده اند.
عملیات های هوائی توسط نیروهای طرفدار دولت
عملیات های هوائی که از سوی نیروهای طرفدار دولت انجام شده است هشت درصد کل تلفات ملکی را سبب شده
و چهارمین عامل مرگ و مجروحیت افراد ملکی از جنوری الی سپتمبر  ۲0۱8بوده است .یوناما  ۶۴۹مورد تلفات
ملکی ( ۳۱۳کشته و  ۳۳۶مجروح) ناشی از عملیات های هوائی را ثبت کرده است که  ۳۹درصد افزایش نسبت به
عین دوره در سال  ۲0۱۷را نشان می دهد .شمار تلفات ملکی ثبت شده از اثر عملیات های هوائی در جریان نه ماه
اول سال  ۲0۱8همین اکنون از شمار تلفات ملکی ثبت شده در طول یک سال کامل از زمانیکه یوناما به ثبت تلفات
ملکی به شکل سیستماتیک در سال  ۲00۹شروع کرده بود ،پیشی گرفته است .بخش اعظم افزایش در رقم تلفات
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ملکی ناشی از حمالت هوائی برخاسته از رویدادهائی است که به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داده شده است و
رقم آن در جریان نه ماه اول سال  ۲0۱8نسبت به عین دوره در سال گذشته بیشتر از دو برابر افزایش یافته است .این
روال نگران کننده در حالی شکل می گیرد که گزارشات متعددی از افزایش شمار حمالت هوائی از سوی قوای
هوائی افغانستان ۶و نیروهای نظامی بین المللی بدست می آید 7.یوناما  ۵۱درصد تلفات ملکی برخاسته از حمالت
هوائی را به نیروهای نظامی بین المللی ۳8 ،درصد را به قوای هوائی افغانستان و بقیه  ۱۱درصد را به نیروهای طرفدار
دولت نسبت داده است که در این  ۱۱درصد اخیر الذکر ،منسوب کردن مسئولیت به یک نیروی مشخص ممکن
نبود.
زنان و کودکان باز هم بیشتر از  ۶0درصد کل تلفات ملکی ناشی از حمالت هوائی را تشکیل داده اند و شمار تلفات
کودکان ناشی از این گونه حمالت تا  ۵۳درصد نسبت به نه ماه اول سال  ۲0۱۷افزایش یافته است .اکثر تلفات زنان
و کودکان از اثر حمالت هوائی در جریان عملیات های هوائی در ساحات مزدحم ملکی بوجود آمده است که
هدف این حمالت هوائی عناصر مخالف دولت بوده است که در میان جمعیت ملکی جا گرفته بودند و یا بعضی
اوقات از خانه های مسکونی مردم ملکی نیروهای طرفدار دولت را هدف قرار دادند.
از اینکه تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های هوائی که از سوی یوناما ثبت شده است تا اکنون در سال ۲0۱8
رقم بی پیشینه ی را به خود گرفته است ،یوناما یک بار دیگر پیشنهاد می کند که هم قوای هوائی افغانستان و هم
نیروهای نظامی بین المللی معیار های هدف گیری و تدابیر احتیاطی قبل از عملیاتی خود را بازنگری کرده و احتمال
زیاد حضور افراد ملکی در ساحات ملکی را مد نظر گیرند و پیش از شروع عملیات ،تمام اشخاص را مردمان ملکی
فرض کنند مگر اینکه طوری دیگری ثابت شده باشد.

 ۶طبق اعالمیه های مطبوعاتی وزارت دفاع افغانستان ،قوای هوای افغان به تعداد  ۴0۷حمله هوائی از تاریخ  ۱جوالی الی  ۳0سپتمبر  ۲0۱8انجام دادند .مراجعه شود
به سایت وزارت دفاع http://mod.gov.af/en/blog :تاریخ مراجعه به سایت ۹ :اکتوبر .۲0۱8
 ۷در زمان نشر این گزارش ،معلومات ماهوار که معموالً در وب سایت قومندانی مرکز قوای هوایی ایاالت متحده امریکا در مورد سالح های استفاده شده توسط
طیارات موجود می باشد ،بعد از تاریخ  ۳۱جوالی  ۲0۱8در دسترس نبود .مراجعه شود به ،http://www.afcent.af.mil/about/airpower-summaries/ :تاریخ آخرین
مراجعه به سایت  ۹اکتوبر .۲0۱8
مراجعه شود به  http://www.afcent.af.mil/about/airpower-summaries :تاریخ آخرین مراجعه به سایت ۹ :اکتوبر  .۲0۱8بتاریخ  ۴اکتوبر ،نیروهای ایاالت متحده
مستقر در افغانستان از طریق وبسایت ماموریت حمایت قاطع ناتو فشرده ی از حمالت هوائی که این نیروها در جریان عملیات های زمینی و هوائی در ماه سپتمبر
 ۲0۱8انجام داده اند را نشر کرد .مراجعه شود بهhttps://rs.nato.int/news-center/press-releases/2018-press-releases/us-forces--afghanistan-september-2018- :
 strike-summary.aspxتاریخ آخرین مراجعه به سایت ۹ :اکتوبر .۲0۱8
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عملیات های تالشی توسط نیروهای طرفدار دولت
در نه ماه اول سال  ،۲0۱8یوناما  ۲۲۲مورد تلفات ملکی ( ۱۷8کشته و  ۴۴مجروح) ناشی از عملیات های تالشی
توسط نیروهای طرفدار دولت را ثبت کرده است که این رقم نسبت به آمار ثبت شده در عین دوره در سال ،۲0۱۷
بیشتر از دو برابر افزایش یافته است ۸.یوناما  ۱۴۳مورد تلفات ملکی ( ۱۲۴کشته و  ۱۹مجروح) را به عملیات های
تالشی توسط قوای خاص ریاست عمومی امنیت ملی نسبت می دهد که آنها این عملیات ها را یا به تنهائی و یا با
همکاری نیروهای نظامی بین المللی انجام داده اند.
عالوه بر افزایش تلفات افراد ملکی در جریان عملیات های تالشی ،یوناما نگرانی ها در مورد اتهامات نقض حقوق
بشری افراد در جریان این عملیات ها را نیز ثبت کرده است .یوناما گزارشات پیوسته و معتبری در مورد تخریب
عمدی دارایی های ملکی ،توقیف های غیر قانونی ،و سایر بدرفتاری ها توسط قوای خاص ریاست عمومی امنیت
ملی و گروهای مسلح طرفدار دولت ،منجلمه نیروهای محافظتی خوست بدست آورده است .یوناما به تالش هایش
برای یافتن مجراهائی ارتباطی با قوای خاص ریاست عمومی امنیت ملی جهت تثبیت صحت و سقم رویداد هائی که
افراد ملکی را متاثر ساخته است ،ادامه می دهد .یوناما نگرانی ها در مورد آنچه که نبود پاسخگوئی برای این
بدرفتاری ها توسط این نیروها گفته می شود را نیز مورد توجه داشته و پیشنهاد می کند که تمام اتهامات در مورد
نقض حقوق بشر و تلفات ملکی توسط قوای خاص ریاست عمومی امنیت ملی و گروهای مسلح طرفدار دولت باید
تحقیق و بررسی شود .یوناما ریاست عمومی امنیت ملی و نیروهای نظامی بین المللی که با قوای خاص ریاست
عمومی امنیت ملی کار می کنند را ترغیب می کند که مرجع تماسی را معرفی کنند تا یوناما بتواند از طریق آن با این
گروها تماس برقرار کند.
آسیب به افراد ملکی در نتیجه جنگ در شهر غزنی در ماه آگست ۲۰۱۸
بتاریخ  ۱0آگست ،طالبان حمله ی را علیه شهر غزنی به راه انداختند و پوسته های تالشی و ساختمان ها و ادارات
دولتی را مورد هدف قرار دادند .طالبان باالی آنتن های مخابراتی نیز حمله کرده و شبکه مخابراتی را قطع کردند و
از خانه های مردم در جریان جنگ استفاده کردند .باشندگان شهر با قطع برق و کمبود آب و غذا روبرو شدند و به
سبب درگیری ها اکثراً در خانه های شان محصور ماندند .نا امنی و انسداد جاده ها مانع فرار مردم از شهر شد .بعد از

 8از  ۱جنوری الی  ۳0سپتمبر  ،۲0۱۷یوناما  88مورد تلفات ملکی ناشی از عملیات های تالشی را ثبت کرده بود.
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آغاز عملیات تصفیوی بتاریخ  ۱۳آگست ،نیروهای ملی امنیتی افغانستان با حمایت نیروهای نظامی بین المللی
کنترول شهر را دوباره به دست گرفتند و عرضه خدمات اولیه از سر گرفته شد.
در جریان حمله و در طول مدت درگیری ها ،مردم ملکی زیان های سنگینی را متحمل شدند .این جنگ ،صدها
تلفات ملکی را سبب شد که از ظرفیت شفاخانه صحت عامه غزنی باال بود و بسیاری از خانواده ها را مجبور کرد که
به والیات همجوار آواره شوند .الی تاریخ  ۷اکتور ،یوناما به تعدادِ  ۲۱0مورد تلفات ملکی ( ۶۹کشته و ۱۴۱
مجروح) را تأیید کرده است که این تلفات در فاصله زمانی بین  ۱0الی  ۱۵آگست  ۲0۱8در شهر غزنی رخ داده
است و اکثریت آن در جریان درگیری های زمینی بین طالبان و نیروهای طرفدار دولت و نیز عملیات های هوائی
بوجود آمده است .یوناما قتل هدفمندانه یک سارنوال از سوی طالبان و اختطاف یک نامزد انتخابات که بعداً جسد
بی جان او پیدا شد و نیز وارد آوردن خسارات عمدی به ملکیت های مردم ملکی را نیز تأیید کرده است.
یوناما به کار خود جهت تثبیت صحت و سقم بقیه اتهامات متعدد در مورد تلفات افراد ملکی ناشی از جنگ در
غزنی ،ادامه می دهد.
حمالت مرتبط به انتخابات
از  ۱جنوری الی  ۳0سپتمبر  ،۲0۱8یوناما  ۳۶۶مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۲۶مورد کشته و  ۲۴0مجروح) ناشی از
خشونت های مرتبط به انتخابات از سوی طرفین منازعه مسلحانه را ثبت نموده است که اکثر این تلفات (بیش از ۲۵0
مورد تلفات) ناشی از دو حمله با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده به تاریخ های  ۲۲ماه اپریل و  ۶ماه می باالترتیب
در کابل و خوست بوده است .چنانچه در گزارش شش ماه اول سال  ۲0۱8یوناما در مورد محافظت از افراد ملکی در
منازعات مسلحانه که در ماه جوالی نشر شد و همچنان در گزارش ویژه در مورد حمالت مرتبط به انتخابات که در
ماه می  ۲0۱8به نشر رسید ،بیان شده است ،عناصر مخالف دولت در مرحله ثبت نام رای دهندگان ،مراکز توزیع
تذکره تابعیت و مراکز ثبت نام رای دهندگان و نیز پرسونل مرتبط به انتخابات  ،بشمول کارکنان انتخاباتی و افسران
پولیس ملی افغان که به منظور تامین امنیت در سایت های مربوط به انتخابات توظیف شده بودند را با استفاده از مواد
منفجره تعبیه شده ،حمالت انتحاری و قتل های هدفمند مورد حمله قرار دادند.۹

 ۹مراجعه شود به گزارش ویژه یوناما در مورد حمالت و بدرفتاری های مرتبط به انتخابات در مرحله ابتدایی ثبت نام رای دهندگان ۱0 ،می سال  ۲0۱8که در این
سایت قابل دسترس است http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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یوناما خاطر نشان می سازد که بسیاری از مراکز ثبت نام رای دهندگان و مراکز رای دهی در مکاتب ،کلینیک های
صحی و مساجد موقعیت دارد .جدای از مرگ و مجروحیت اسفناک مردمان ملکی در جریان حمالت باالی این
سایت های انتخاباتی ،یوناما در مورد تأثیرات منفی همچو حمالت باالی حق دسترسی به تعلیم و تربیه ،صحت و
آزادی مذهب ابراز نگرانی می کند .یوناما مخصوصاً از تداوم استفاده از این تأسیسات به عنوان مراکز رای دهی در
روز های انتخابات که قرار است در ماه اکتوبر  ۲0۱8و اپریل  ۲0۱۹برگزار شود ،نگران است.
یوناما از هدف قرارگرفتن نامزدان انتخاباتی در این اواخر نیز نگران است .یک نمونه برجسته آن رویداد  ۲۵سپتمبر
در والیت قندهار است که در آن ،یک تن از نامزدان انتخابات پارلمانی که در منطقه اش به عنوان یک فعال جامعه
مدنی و منتقد سرسخت سیاستمداران فاسد شناخته می شد ،توسط افراد مسلح به ضرب گلوله کشته شد .طالبان
مسئولیت این حمله را بر عهده گرفتند.

۱0

یوناما از اتخاذ تدابیر بیشتر از سوی مسئولین در این سایت ها برای مراحل بعدی انتخابات جهت تأمین امنیت و
محافظت از رای دهندگان افغان تا آنان بتوانند آزادانه از حق مشارکت سیاسی شان استفاده کنند ،استقبال می نماید
و یک بار دیگر از عناصر مخالف دولت می خواهد که از هدف قرار دادن مراکز انتخاباتی دست بردارند .یوناما از
عناصر مخالف دولت تقاضا می کند تا حمالت بر ضد افراد ملکی و ساختار های ملکی ،بشمول مراکز مرتبط به
انتخابات بویژه آن مراکزی که در مکاتب ،مساجد و کلینیک ها قرار دارند ،و تحت حقوق بین المللی بشردوستانه از
محافظت ویژه ی ،به دلیل اهمیت مهم مذهبی ،اجتماعی و بشردوستانه شان برخوردار اند ،متوقف سازند .عناصر
مخالف دولت باید اقدامات عملی و اساسی را روی دست گیرند تا تعهدات قبلی خود در مورد رعایت اصول اساسی
حقوق بشر و اصول بشردوستانه را عملی سازند.
اطفال و منازعات مسلحانه
در جریان  ۹ماه اول سال  ،۲0۱8یوناما همچنان گزارشاتی در مورد رویداد های کشته و مجروحیت ،سوء استفاده
جنسی و استخدام و استفاده از دختران و پسران افغان را دریافت نموده است که بیانگر تأثیرات منفی جدی منازعه
مسلحانه در افغانستان بر اطفال می باشد .از  ۱جنوری تا  ۳0سپتمبر  ،۲0۱8یوناما  ۲۱۳۶مورد تلفات اطفال ( ۶۵۳کشته
و  ۱۴8۳مجروح) ناشی از منازعات مسلحانه را ثبت نموده است که این رقم ،در مقایسه با مدت مشابه در سال ،۲0۱۷
یک کاهش کلی  ۱۵درصدی را نشان می دهد .این کاهش عمدتاً از کشته و مجروح شدن تعداد کمتری از اطفال
 ۱0طالبان مسئولیت این حمله را در این سایت به دوش گرفتند .http://alemarah-english.com/?p=35057تاریخ اخرین مراجعه به این سایت ۷ :اکتوبر .۲0۱8
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در جریان درگیری های زمینی بوجود آمده است ،اگرچه درگیری های زمینی هنوز هم عامل پیشتاز مرگ و
مجروحیت اطفال است .یوناما کاهش در رقم تلفات اطفال ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده غیر انتحاری را نیز ثبت
نموده است ،اما با نگرانی دریافته است که تلفات اطفال ناشی از حمالت انتحاری و حمالت پیچیده و حمالت
هوایی افزایش یافته است و اطفال هنوز هم بیش از یک سوم تلفات ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده نوع فشاری را
تشکیل می دهند .هرچند یوناما کاهش در رقم تلفات اطفال توسط مواد انفجاری باقی مانده از جنگ را در موازات
با کاهش کلی تلفات افراد ملکی برخاسته از این گونه واقعات را ثبت نموده است ،اما یوناما بر نگرانی اش در مورد
اینکه اطفال  ۹0در صد مجموع تلفات ملکی ناشی از مواد انفجاری باقی مانده از جنگ را تشکیل می دهد ،مجدداً
تأکید می کند.
یوناما خاطر نشان می سازد که عناصر مخالف دولت به خصوص داعش/والیت خراسان دولت اسالمی هنوز هم به
استخدام اطفال ادامه داده اند .در یک رویداد برجسته ،بتاریخ  ۳۱جوالی سال  ،۲0۱8حدود  ۲۵0تن از جنگجویان
خود خوانده داعش/والیت خراسان دولت اسالمی ،بشمول اطفال ،در ولسوالی درزاب والیت جوزجان پس از یک
درگیری سنگین با طالبان ،به نیروهای امنیتی افغانستان تسلیم شدند .از جمله  8۹تن بازداشت شدگان که ادعا داشتند
زیر هجده سال سن دارند ،ریاست امنیت ملی به تعداد  ۵۵تن آنان را طفل ارزیابی کرد که گفته می شد حداقل
چهار تن از آنان ،کودکان زیر سن  ۱۲سال بوده باشند .یوناما استخدام و استفاده از اطفال را محکوم کرده و عناصر
مخالف دولت را ترغیب می کند که از این عمل خالف قانون که این گونه پیامد های ویرانگر باالی اطفال در قبال
دارد ،فوراً دست بردارند.
یوناما به مقامات افغان یادآوری می کند که از بازداشت اطفال باید به عنوان گزینه آخر و برای کوتاه ترین وقت
ممکن استفاده کنند و نیز این مقامات را ترغیب می نماید که اطفالی را که در حال حاضر در توقیف گاهای
بزرگساالنِ ریاست امنیت ملی نگهداری می شوند ،به زودترین فرصت ممکن ،به مراکز اصالح و تربیت اطفال منتقل
کنند؛ همانطور که در امریه شماره 0۴۲۳ریاست عمومی امنیت ملی تصریح شده است.

برای معلومات بیشتر ،به گزارشات ساالنه یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه (که در سایتِ
ذیل قابل دسترس است ،مراجعه شود.) http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports .
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