
 ۲۰۲۰: جون  ۱۹ –حمالت باالی مراکز صیح در افغانستان در جریان شیوع کووید 
  

1 

 

 افغانستان  

 هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان

ی های مسلحانه  محافظت افراد ملیک در درگیر

۱۹ - گزارش ویژه: حمالت باالی مراکز صیح در جریان شیوع کووید   

۲۰۲۰جون   

 یوناما 



 ۲۰۲۰: جون  ۱۹ –حمالت باالی مراکز صیح در افغانستان در جریان شیوع کووید 
  

2 

 

 فهرست مطالب
 3 ...................................................................................................................................... نظر اجمایل. ۱

 4 ............................................................................................................................. تیپس منظر وضع. ۲

 6 ..................................................................................................................................... یتودولوژ یم. ۳

 6 .............................................................................................................................. چهارچوب حقوق  . ۴

 7 ..................................................................................................... صیح یمراقبت ها یۀعل ی. حمالت عمد۵

 7 .......................................................................................................................................................... طالبان . ۱

 7 ...................................................................................................... صیح یاختطاف کارکنان مراقبت ها

 8 ......................................................................................................... دواخانه کیدر برابر  یعمد ۀحمل

 ۹ ......................................................................................................................... افغانستان ت  یو امن میل یوهای  ن . ۲

 9 ...................................................................... مرکز صیح یمحوطه ون ی  طالبان مجروح در ب یباال ی  هوا ۀحمل

 10 ............................................................................... صیح اتی   تجهو غارت  در برابر کارکنان صیح داتیتهد

 ۱۰ ............ مؤثر قیتحق کی یبرا از یشفاخانه در کابل توسط افراد مسلح ناشناس و ن کی شگاه  یقابل توجه همه: حمله بر بخش زا

 11 ............................................................... صیح یگذار بر مراقبت ها  ی  ثأت ی  خشونت  جار مربوط به حوادث   ر یسا. ۶

 12 .................................................................................................................................... شنهاداتی. پ۷

 14 .................................................................................................................................... سینو انی. پا8

 

 
 

 

 عامد عکس از هدایت هللا  



 ۲۰۲۰: جون  ۱۹ –حمالت باالی مراکز صیح در افغانستان در جریان شیوع کووید 
  

3 

 

 . نظر اجمایل۱
ه و وسعت حمالت عمدی علیه تأسیسات صیح در  گسی 

با بیماری فراگی  کرونا افغانستان بخصوص موقیع که کشور 

زمانیکه  . مواجه هست، یوناما را به شدت نگران کرده است

دوستانه بخاطر حفظ حیات افراد به شکل عاجل  پاسخ بشر

ورت هست،  وهای طرفدار دولتدر کشور ض  و عناض  1نی 

مخالف دولت هردو مرتکب حادثای  یم گردند که ارائه 

 خدمات صیح را به شدت به مخاطره یم اندازد. 

این گزارش ویژه که توسط هیئت معاونت ملل متحد در 

تهیه شده، یافته های نظاری  را به نمایش   2افغانستان )یوناما(

یم گذارد که توسط بخش حقوق بشر یوناما در خصوص 

ی های مسلحانه که ت تمایم سیسات صیح أرویدادهای درگی 

تارییح  که از  – ۲۰۲۰مارچ  ۱۱و افراد محافظت شده را از 

( به عنوان شیوع جهای  WHOسوی سازمان جهای  صحت )

ختم ماه رمضان    –  ۲۰۲۰یم    ۲۳ایل    –اعالن شد    ۱۹-کووید

وع آتش بس سه روزه میان طالبان و دولت افغانستان  و شر

 گرفت. صورت   –روز های عیدالفطر در جریان 

ی میان  تحت   زمای   در جریان مدت پوشش این گزارش، درگی 

وهای میل امنیت  افغانستان کماکان باعث تلفات  طالبان و نی 

ی "کاهش خشونت تمدید هفتهبر    مبت    ملیک شده و توقعات  

ها" که منتج به امضای توافقنامه میان ایاالت متحده و 

وری ۲۹طالبان در  ، را از بی   برد. یوناما افزایش گردید   فیر

ان خشونت ها در مارچ و پس از امضای  را در  چشمگی   می  

مالحظه نمود که این رویکرد ایل اخی  توافقنامه ثبت کرد و 

اپریل و ماه یم نی   ادامه یافت. پیشنهادات برای آتش بس یا 

دوستانه از سوی طالبان رد  توقف جنگ برای کمک های بشر

نهایت خشونت بار به  ییم، پس از هفته ۱۲شد و در شام 

یک شفاخانه در کابل، زایشگاه  مله باالی بخش شمول ح

وهای میل امنیت  افغانستان امر کرد تا از  رئیس جمهور به نی 

حالت دفایع خارج شده و حالت تهاجیم را در برابر طالبان 

 اختیار نمایند. 

ی های جاری، یوناما    رویداد را در مدت  ۱۵در رابطه به درگی 

خدمات صیح را  یهکه عرض ه  تحت برریس ثبت کرد زمان  

رویداد آن حمالت عمدی بوده و سه    ۱۲  ه است؛متاثر ساخت

به مراکز عمدی  غی  رویداد باقیمانده شامل آسیب های 

ی های جاری بود. اکیر این رویداد های صیح نایسر از  درگی 

هشت حمله هدفمند و دو رویدادی   –مربوط به مراکز صیح  

عمدی شد   ه نسبت داده شدبه طالبان    –که باعث آسیب غی 

وهای امنیت  افغانستان مسئول سه حمله هدفمند است . نی 

عمدی باالی مرکز   باالی مراکز صیح بودند. یک رویداد غی  

وهای میل امنیت  افغانستان  ی میان نی  صیح در جریان درگی 

ین حادثه باالی بخش و طالبان به وقوع پیوست.   وحشت ناکی 

به گروه مشخِص طرف  زایشگاه یک شفاخانه در کابل هنوز 

های منازعه نسبت داده نشده و نی   طالبان دست داشی   شان 

 را در آن حمله به شکل فوری رد کرد.  

این گزارش ویژه آسیب به کارمندان مراکز صیح، خساره به 

که طرف   هسیسات صیح و سایر رویداد های  را ثبت کردأت

در افغانستان در  ۱۹-کوویددر جریان شیوع  های درگی  

ی های جاری، حمالت هدفمند یا  ینتیجه خدمات درگی 

وری  هم در مورد چنی   أرا متصیح  ض 
ً
ثر ساختند. یوناما قبال

امون محافظت  رویدادها در گزارش رب  ع نخست خویش پی 

باوجود آن، از آن زمان به   3افراد ملیک ابراز نگرای  کرده بود. 

کارکنان  بعد، وضعیت بدتر شده است: طالبان به اختطاف  

وهای میل  صیح و حمله باالی دواخانه ها ادامه داند؛ نی 

امنیت  افغانستان اعمال خشونت آمی   و ارعاب را انجام دادند 

ثر أطتر را مت  خدماتی  سیسات و کارکنان صیح و عرضهأکه ت

مانهمسلح ناشناس حمله ؛ و افراد ه استساخت را  ی ی بیشر

حمالت باالی مراکز صیح در جریان 

هنگایم به وقوع  ۱۹-شیوع کووید

پیوسته که تمام منابع باید روی تدابی  

صیح متمرکز باشد. 



 ۲۰۲۰: جون  ۱۹ –حمالت باالی مراکز صیح در افغانستان در جریان شیوع کووید 
  

4 

 

یک شفاخانه در کابل اجراء کردند که   زایشگاه  باالی بخش 

  4باعث تلفات ده ها فرد ملیک شد. 

این گزارش برجسته یم سازد که خسارات نایسر از حمالت 

سیسات صیح به ویژه در جریان شیوع ویروس، به أباالی ت

مراتب بیشی  از تلفات مستقیم نایسر از این رویداد ها یم 

ی مردم ا هم چنان،باشد.  فغانستان به اساس در زمان درگی 

یس به بلندترین  نورم های حقوق بشر بی   الملیل حق دسی 

معیارهای موجود برای صحت فزییک و روای  را دارند. رویداد 

هاییکه در این گزارش توضیح شده است، باعث گردید تا این 

 نقض گردد. در این گزارش ت
ً
کید شده که اعمال أحقوق شدیدا

بشمول  ز و کارکنان صیحخشونت آمی   عمدی باالی مراک

دوستانه بی   حقوق در  شفاخانه ها و کارمندان مربوطه بشر

 محسوب یم شود. 
ی

 الملیل ممنوع قرار داده شده و جرایم جنیک

چنی   حمالت ییک از تخیط های شدید  شش گانه علیه اطفال 

را در جریان منازعات مسلحانه تشکیل یم دهد و این خود 

در  ضمیمه ی گزارش ساالنه  باعث یم گردد که این موضوع

منشر عمویم در مورد اطفال و منازعات مسلحانه لیست 

اجرای حمالت هدفمند باالی مراکز صیح در زمای  که  گردد. 

که منابع صیح محدود بوده و از اهمیت   ۱۹-شیوع کووید

  یم باشد.  نکوهشویژه برای مردم ملیک برخوردار است، قابل 

نوع حمالت، تهدیدات، اختطاف   روی این ملحوظ، یوناما هر 

سیسات و کارمندان  أعمدی در برابر ت اقداماتها و سایر 

گزارش به آن ها پرداخته شده است، صیح را طوری که در این  

تقبیح یم کند. یوناما از طرف های منازعه یم خواهد که به 

 5بس شاشی خواست شمنشر ملل متحد مبت  بر آتش 

تمام توجه و منابع به مبارزه علیه تمکی   نمایند تا اینکه 

اییط که تمام مردم افغانستان  ویروس معطوف گردد. در شر

قرار دارند، هیچ اولویت   ۱۹-در خطر ابتالء به ویروس کووید

بزرگی  از این نیست که خدمات صیح بدون مداخله و اخالل 

 و با منابع کاف  ارائه گردد.  

 وضعیت . پس منظر ۲
، سازمان جهای  صحت شیوع ۲۰۲۰مارچ  ۱۱به تاری    خ 

ِ  را به عنوان ویروس  ۱۹-کووید  6اعالن کرد.   جهای  فراگی 

وری  ۲۴به تاری    خ وزارت صحت عامه افغانستان    ۲۰۲۰فیر

نخستی   قضیه را در والیت هرات تائید کرد. در پاسخ به ثبت 

 را برای سکتور الن شیوع ویروس، دولت افغانستان پ
ی

رسیدگ

 اضطراری در سطح بلند 
ی

صحت تدوین نمود و کمیته هماهنیک

کاری تخنییک ایجاد کرد. دولت تدابی  متعدد   را با چندین گروه  

ی از شیوع این ویروس روی دست گرفت  را به منظور جلوگی 

مارچ و وضع  ۱۴که شامل مسدود ساخی   مکاتب به تاری    خ 

  ۲۵در والیت هرات به تاری    خ  رفت و آمد های محدودیت 

به تعقیب آن قرنطی   نستر در سایر نقاط شود و مارچ یم 

مارچ صورت  ۲۸افغانستان به شمول شهر کابل به تاری    خ 

دوستانه در اواخر مارچ خدمات فعالی    7گرفت.    ۲۰۲۰بشر

به دلیل سیستم صیح ضعیف و ظرفیت "پیش بیت  کردند که  

 به شیوع  محدود در 
ی

در صورت شیوع  این ویروسامر رسیدگ

ده   ،گسی 
ً
 متاثر خواهد شد" و هم افغانستان احتماال

ً
شدیدا

که در آن وقت محل اوج ویروس در جهان   –مرز بودن با ایران  

  8شناسایی شده بود،  این خطر احتمایل را افزایش یم بخشید. 

وزارت  -تحت پوشش این گزارش ختم مدت  - یم ۲۴ایل 

را  ۱۹-کووید  قضیه مثبت   ۱۰۵۸۲صحت عامه افغانستان 

درگی  یم خواهد یوناما از طرف های 

که به خواست شمنشر ملل متحد 

مبت  بر آتش بس شاشی تمکی   

نمایند تا اینکه تمام توجه و منابع به 

مبارزه علیه ویروس معطوف گردد. 

ِ کرونا، منجر به بحران  مرض فراگی 

اقتصادی، اجتمایع و صیِح یر 

 سابقه در افغانستان گردید.  
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ن    ۲۱۸بشمول وفات   
َ
فکر یم شود به ثبت رسانید در حالیکه  ت

این گزارش، موارد حی   تهیه  9تعداد موارد مثبت  بیشی  باشد. 

شاش والیات تا هنوز رو به افزایش بوده و ابتالء در  مثبت

افغانستان گزارش شده است. با توجه به چالش های از قبل 

یس محدود مردم هموجود مانند سیستم صیح شکنند ، دسی 

ان بلند سوء تغذیه و منازعات  به آب و حفظ الصحه، می  

ی صیح، مسلحانه جاری، شیوع ویروس بحران یر پیشینه

در  10ه است. اجتمایع و اقتصادی را در افغانستان به بار آورد

افزایش چشمگی  را در تعداد  ملل متحد ، ۱۹-ی کوویدنتیجه

ی تخمی   یم زند  اکنون  –افراد نیازمند به مساعدت های بشر

میلیون تن یم رسد )که بیش از دو سوم جمعیت   ۱۴این رقم به  

میلیون یم   ۹.۴به  ۲۰۲۰یم باشد(، این رقم در ابتدای سال 

  11رسید. 

اعالمیه های  ۲۰۲۰مارچ  ۱۸و  ۱۶ طالبان به تاری    خ های

برای مبارزه با آنها عمویم را نشر کرده و اظهار داشتند که 

سسات بی   الملیل کار خواهند کرد، و زمینه ؤ ، با م۱۹-کووید

، ادویه جات و کمک ها به ساحات  ات طتر را برای انتقال تجهی  

ول شان مساعد خواهند کرد.  اپریل   ۲به تاری    خ  12تحت کنی 

در   ۱۹-سخنگوی طالبان اذعان داشت که اگر کووید، ۲۰۲۰

ول آنها شیوع پیدا کند، آنها از  جنگ در آن منطقه تحت کنی 

منطقه دست خواهند کشید تا کارمندان صیح بتوانند 

  13خدمات الزم صیح را عرضه کنند. 

ان تلفات ملیک در  یوناما نگرای  خود را در مورد افزایش می  

بیانگر تشدید خشونت در ماه که   ۲۰۲۰جریان رب  ع نخست 

مارچ و پس از امضای توافقنامه میان ایاالت متحده و طالبان 

وری یم باشد، ابراز یم کند. این رویکرد در  ۲۹به تاری    خ  فیر

گزارش ادامه داشت. توقعات طول مدت تحت پوشش این  

ی "کاهش خشونت ها" که منتج به مبت  بر تمدید هفته

الت متحده و طالبان گردید، از بی   امضای توافقنامه میان ایا

 رفت. 

 16سازمان همکاری های اسالیم  15اتحادیه اروپا،  14ملل متحد،

شان مبت  بر آتش  های مکررِ  خواست تعداد  از دولت ها و 

دوستانه در افغانستان را تکرار کردند تا توجه روی  بِس  بشر

د. تقاض ا ها تدابی  کاف  برای مبارزه با ویروس کرونا صورت گی 

برای آتش بس عمویم یا توقف جنگ برای مقاصد 

دوستانه توسط طالبان رد شد؛  اذعان داشت که  طالبانبشر

ی گفتگوهای موفقانه بی   نتیجهضف در  اییمآتش بس د

 محقق شده یم تواند که این گفتگو ها نی   به نوبه
ی االفغای 

با توافق نامه طالبان و امریکا خود نیازمند تطبیق موفقانه 

قرائت  که طالبان از موافقت نامه دارند، بخصوص آزادی 

 ، یم باشد. زندای  طالبان ۵۰۰۰

نهایت خشونت بار، رئیس  ییم، پس از هفته ۱۲تاری    خ به 

ف جمهور  ای  تلویزیوی  خطاب به مردم و  اشر غت  یط سخی 

در واکنش به رد پیشنهاد مبت  بر کاهش خشونت ها و توافق 

وهای میل امنیت  روی آتش بس توسط ط البان، به نی 

افغانستان امر کرد که از حالت دفایع خارج شده و در اجرای 

عملیات های شان حالت تهاجیم را اختیار نمایند. به استثنای 

وهای میل امنیت   آتش بس سه روزه میان طالبان و نی 

یم( که یط آن یوناما  ۲۶ – ۲۴)  سه روز افغانستان در جریان 

ان خشونت ها ثبت کرد،   17کاهش قابل مالحظه را در می  

 منازعات کماکان ادامه داشت.  تلفات ملیک نایسر از 

ی های مسلحانه عرضهادامه ی خدمات صیح در ی درگی 

 مت
ً
ثر یم سازد که این آسیب شامل أافغانستان را مستقیما

موارد آی  شده ویل محدود به آن نیم باشد: آسیب به 

یس أکارمندان صیح، خساره به ت سیسات صیح و موانع دسی 

ت برای افراد نیازمند یم گردد.  که باعث محدودیت ارائه خدما

در کل، منازعات مسلحانه باعث افزایش آسیب پذیری مردم 

اکیر  نی   شده است.  ۱۹-افغانستان به خطرات احتمایل کووید

 از   افرادی که
ً
جنگ های داخیل بیجا شده اند، در اثر    مشخصا

 آنها مجبور زیرا  قرار دارند  ۱۹-معرض تماس با کووید
ً
ا اکیر

دوام منازعه مسلحانه در  

افغانستان، فراهم ساخی   مراقبت 

های صیح را به شکل مستقیم 

متأثر یم سازد و نی   خدمات صیح 

مان نیازمند را محدود یم برای مرد

کند.   
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هستند که در ساحات مزدحم و در تماس نزدیک با سایر افراد 

یس محدود به خدمات آب و حفظ الصحه دارند،  که دسی 

 نمایند.  
ی

در هفته قبل از عید حادثات امنیت  که روزانه از زندگ

حادثه در   ۹۱تا    7۵طریق منابع مختلف گزارش یم گردید، بی    

 حادثات بطور قابل مالحظه ی کاهش یم  ۲۶تا    ۲۱روز بود. از  

حادثه گزارش داده یم شد.  ۳۶تا  ۱7بی    یافته و روزان

 . میتودولوژی ۳
گزارش بر مبنای معلومات جمع آوری شده توسط بخش این  

حقوق بشر بی     و قواعد   یس از اصولأحقوق بشر یوناما، و به ت

دوستانه بی   الملیل تهیه شده و  حقوقالملیل و  روش  نی   بشر

تهیه )میتودلوژی( آن به اساس اجراات، نظریات و رهنمود 

ی عایل ملل متحد برای حقوق بشر   های پسندیده دفی  کمیشی 

یم باشد. این رویداد ها طبق میتودولوژی یوناما که شامل 

ت شده یحداقل سه نوع منبع مختلف و مستقل یم باشد، تثب

یوناما این معلومات را از منابع مختلف به شمول است. 

ست یمدارک مستند و منابع انسای  مانند قربانیان، شهود، ل

های قربانیان از شفاخانه ها و کلینک های صیح؛ مقامات 

دولت  و امنیت  در سطح ولسوایل، والیت و کشور؛ و همچنان 

نگاران جمع آوری  ، و خیر
بزرگان محل، فعالی   جامعه مدی 

نموده است. یوناما اعالمیه های عمویم توسط دولت 

ی و  افغانستان و همچنان از سوی طالبان، گزارش های خیر

حساب های رسانه های اجتمایع را تحت نظر دارد ویل به 

اساس میتودولوژی، آن ها را به عنوان منبع محسوب نیم 

کاری کشوری در مورد   ایکند. یوناما معلومات را از سایر گروه

ملل متحد نی    نهادهایبه شمول سایر  18ارت و گزارشدیهنظ

 جمع آوری یم کند. 

قبل از نشر این گزارش، یوناما جزئیات تمام رویداد های 

وهای میل امنیت  افغانستان و  منسوب به طرف ها را با نی 

یک یم کند تا  یک ساخت. یوناما این معلومات را شر طالبان شر

که رویداد به وی جنایح  برای یوناما و ها از صحت رویداد 

ا برای نسبت داده شده، اطمینان حاصل نماید و زمینه ر 

ی و کاهش تلفات ملیک  ده تر جهت  جلوگی  همکاری های گسی 

مساعد سازد. یوناما کماکان طرف ها را دعوت یم کند تا این 

رویداد ها را از جانب خویش مورد تحقیق قرار داده و نتایج آن 

یک سازد.    را با یوناما و مردم شر

۴ 
 
 . چهارچوب حقوق

، طرف دوستانه بی   الملیلحقوق بشر  نورم هایبه اساس 

منازعه مکلف اند که اصول تفکیک، احتیاط و  تناسب های 

ی به شمول حی   طرح پالن عملیات نظایم،  را در جریان درگی 

حقوق بشر بی   الملیل نی   بخشر از  قواعد  رعایت نمایند. 

چهارچوب حقوف   را تشکیل یم دهد. کشور ها باید مکلفیت 

 فراد  حقوق بشر بی   الملیل در قبال ا  براساس قواعد های شان  

شامل قلمرو یا تحت قیمومیت  خود را رعایت نمایند؛ 

ول یک منطقه را در درست  حکمرانان غی  حکومت  که کنی 

دارند و وظایف مشابه دولت را انجام یم دهند، باید نورم های 

ی را مراعات کنند.   حقوق بشر

اصل تفکیک ضاحت دارد که طرف های منازعه باید همیشه 

ظایم تفکیک قایل شوند. حمالت فقط  میان افراد ملیک و ن

باالی افراد و اهداف نظایم یم تواند اجراء شود و نباید باید 

د.  حمالت مستقیم باالی 19افراد و اهداف ملیک صورت گی 

دوستانه بی   الملیل ممنوع  حقوقافراد یا اهداف ملیک در  بشر

 محسوب گردد.  قرار داده شده و ممکن 
ی

  20جرایم جنیک

عمدی   غی  ی به گونهکن باعث تلفات ملیک حمالی  که مم

شود یا حمالی  که نسبت به نفع نظایم یا منفعت عیت  پیش 

ده تر هستند، به اساس  بیت  شده   دوستانه بی     حقوقگسی  بشر

 محسوب شده یم تواند. 
ی

 21الملیل ممنوع بوده و جرایم جنیک
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طرف های منازعه مکلف اند که حی   انتخاب ابزار و ی  مه ه

انه ممکن را به منظور نحوه ی جنگ، تمایم تدابی  پیشگی 

عمدی افراد ملیک و  ی یا حداقل  کاهش تلفات غی  جلوگی 

ند.   حقوق 22خساره به اهداف ملیک، روی دست گی 

دوستانه بی   الملیل ضاحت دارد که افراد بیمار و مجروح  بشر

مراقبت صیح دریافت کنند، و  شان،باید  به اساس جراحات 

ی مکلف هستند که هر نوع تدابی  ممکن را طرف های  درگی 

 23جهت محافظت چنی   افراد در برابر بدرفتاری اتخاذ نمایند؛

به دلیل این محافظت شامل اعضای طرف های منازعه که 

به دلیل جراحات یا  جراحات یا  بیماری یر دفاع هستند و

تا زمانیکه آنها از اجرای بیماری از صف محاربه خارج شده اند.  

 اجتناب یم ورزند و برای فرار تالش نیم هر نوع فعالیت  
ی

جنیک

هر نوع مراقبت های صیح از کنند، این جنگجویان باید 

د حقوق برخوردار شوند. به اساس وستانه بی   الملیل، بشر

حمله باالی افرادی که از صف محاربه خارج شده اند، جرم 

 24محسوب یم شود. 

ارائه کنندگان اصیل مراقبت و خدمات طتر برای به عنوان 

 حقوقسیسات طتر به اساس أافراد ملیک، کارکنان و ت

دوستانه بی   الملیل به از محافظت ویژه  شکل ضی    ح بشر

کارکنان و واحدهای صیح و نی    25برخوردار هستند. 

ام گذاشته شده و  ترانسپورت مربوط به امور صیح باید احی 

محافظت گردد. در ضمن، برای کارکنان امور صیح جهت 

 26انجام وظایف شان، باید تمام کمک های الزم فراهم گردد. 

ات و تامینای  را که  برای  حقوق دوستانه بی   الملیل تجهی   بشر

مقاصد طتر استفاده یم شوند را نی   مورد محافظت قرار یم 

سیسات صیح برای مقاصد أ طرف های منازعه که از ت  27دهد. 

نظایم  به شمول پناه گرفی   در آن استفاده یم کنند، باعث یم 

در برابر سیسات ماهیت محافظت شده خود أشوند که این ت

د.  در 28حمالت را از دست بدهند و در معرض خطر قرار گی 

ایط،  بخصوص زمانیکه اختطاف بخاطِر صورت یم بعض  شر

د تا شخص سوم را به انجام عمل یا خود داری از عمل،  گی 

ی به شمار مجبور کند،  ، گروگان گی  اختطاف کارمندان طتر

 محسوب شده یم تواند. 
ی

حقوق  قواعد   29آمده و جرم جنیک

بشر بی   الملیل اختطاف را از آن جهت ممنوع قرار یم دهد که 

این گونه اعمال محروم ساخی   از حق آزادی به گونه 

 30خودشانه یم باشد. 

حقوق  انواع حقوق بشر بی   الملیل، تمام واعد به اساس ق

یس افراد به بلندترین معیارهای  ی به شمول حق دسی  بشر

و روای  موجود، در زمان صلح و جنگ قابل  صحت فزییک

 31تطبیق یم باشند و باید رعایت و محافظت گردند. 

     32. حمالت عمدی علیۀ مراقبت های صیح ۵
که در آن را  رویدادی    ۱۲، یوناما  ۲۰۲۰یم    ۲۳مارچ ایل    ۱۱از  

و داده طرف های درگی  حمالت خشونت بار عمدی را انجام 

یا در کار کارکنان مراقبت های صیح و یا مراکز صیح دخالت 

وری را در جریان بیماری همه خدمات و ارائه  هنمود ض 

 . ه است، ثبت نموداخالل نمودند  ۱۹ –کوید گی   

یت این حمالت عمدی توسط طالبان صورت گرفت . استه  اکیر

  یوناما به تعداد هشت رویداد را که اکیر 
ً
شامل اختطاف کارکنان  ا

 
 
به را  صیح و همچنان یک حمله در برابر یک دواخانه بود

. سه رویداد که شامل یک حملۀ ه استطالبان نسبت داد

هوایی در برابر یک مرکز صیح، تهدید در برابر کارکنان مراقبت 

ات های صیح و غارت  وهای میل و صیح بود، بتجهی   ه نی 

. مسئول حملۀ شنیع ه شده استامنیت  افغانستان نسبت داد

 در برابر یک شفاخانه در کابل تا هنوز هم مشخص نیست. 

  طالبان  . ۱

 اختطاف کارکنان مراقبت های صیح  

از کارکنان مراقبت تن  23، طالبان بررسیمدت تحت  جریاندر 

 زونگانه در شش والیت و های صحی را در هفت رویداد جدا

دوستانه بی   الملیل،  طبق حقوق بشر

 کارمندان و تأسیسات صیح 
ً
ضاحتا

از مصئونیت ویژه برخوردار هستند. 
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. کارکنان مراقبت های صحی طور 33اختطاف نمودند افغانستان

روز در اختطاف بسر برده و طوالنی ترین  12اوسط برای 

 .  ه استپیدا کردادامه  34روز 2۶اختطاف برای 

ۀ اختطاف کارکنان مراقبت های صیح  ،در بعض  موارد  انگی  

رد دیگر، اختطاف ها از سوی طالبان واضح نبوده و در موا

صیح و یا خدمات فشار باالی کارکنان  کردنبخاطر وارد 

، بود تا کردند  برای آنها کار یماین کارمندان مؤسسای  که 

خدمات معاشات کارکنان  نمایند یا  خدمات بهی  را به مردم ارائه  

. بطور مثال، پرداخت شود صیح را که پرداخته نشده بود، 

از گرویه ،  والیت کی   ولسوایل چپ دره مارچ در  ۲۲بتاری    خ 

دولت  را که  طالبان به تعداد پنچ کارمند یک مؤسسۀ غی 

نمودند،  شده از سوی حکومت را فراهم یمتعیی   خدمات 

. قرار گزارش، طالبان این کارمندان را به عدم کردند اختطاف  

ند و این کارمندان بعد ارائه خدمات درست به مردم متهم نمود

. بتاری    خ شدند آزاد    ،پس از میانجیگری بزرگان محلو  از دو روز  

، طالبان دو کارمند در ولسوایل مره وره  اپریل،    ۲۰ در والیت کی 

دولت  دیگر را به اتهام عدم مرد مربوط صیح  مؤسسۀ غی 

ات و پرسونل الزم  از سوی آن مؤسسه فراهم سازی تجهی  

ولسوایل اختطاف نمودند آن در ی صیح تداو برای یک مرکز 

 یم  ۱۲. بتاری    خ  روز در اسارت بش بردند   ۱۹برای مدت    و آنها 

والیت تخار، اعضای طالبان سه کارمند صیح خواجه غار در 

یک مؤسسه را به اتهام عدم پرداخت معاشات کارمندان 

 اختطاف نمودند. توسط مؤسسه مذکور، 

نها از وظایف رسیم آجدا ساخی   اختطاف کارکنان صیح و 

ایط قابل توجیه نبوده و  ،شان بطور اجبار تحت هرگونه شر

گذارد. اینگونه   تأثی  منف  را باالی ارائه خدمات صیح بجا یم

 نورم هایعملکرد نه تنها آنها را از حق آزادی شان مطابق به 

 حقوق بشر بی   الملیل عمد
ً
محروم میسازد، بلکه در نتیجه  ا

صیح در جریان بیماری محدود افغانها را از خدمات مهم و 

سازد. برعالوه، اختطاف کارکنان   نی   محروم یمکرونا همه گی   

یس به خدمات  صیح منجر به محدودیت های بیشی  دسی 

صیح از طریق اتخاذ تدابی  بیشی  امنیت  گردیده و مانع سفر 

ساحات معی   میگردد. درصورتیکه طالبان کارمندان صیح به 

و یا خودداری انجام یک عمل را به  یسیع نمایند تا مؤسسه

ط اسایس یا ضمت  برای از  چنی   فرد یا رهایی آن به عنوان شر

 تلف  گردیده این  ،  کنند وادار  افراد  
ی

ی و جنایت جنیک گروگان گی 

دوستانۀ بی   الملیل ب حقوق و نقض آشکار  و ه بشر د. شمار می 

 افراد ملیک بشمول خواهد تا اختطاف یوناما از طالبان یم

کارکنان صیح را بطور فوری متوقف و به جنگجویان خویش 

که در نهاد های  / با افراد  را  شانکه اختالفات هدایت دهند  

ی حل و فصل کنند که به گونه  ،نمایند  قلمرو آنها فعالیت یم

  حقوق  و حقوق بشر بی   الملیلدر مطابقت با نورم های 

دوستانۀ بی   الملیل   .  قرار داشته باشد بشر

 حملۀ عمدی در برابر یک دواخانه  

، ولسوایل خوگیای  والیت ننگرهار در  ۲۰۲۰اپریل  ۲۱بتاری    خ 

ول از راه دور از سوی ی نوع هیک ماین جاسازی شد کنی 

که   انفجار داده شد طالبان در داخل یک دواخانۀ شخض 

 ۱۳باعث مجروح شدن هشت مرد ملیک، بشمول یک پش 

 ۀ ولسوایل گردید. قرار گزارش، طالبانساله و یک داکی  شفاخان

از ییک از مالکی   این دواخانه خواسته بود تا مقدار پول را به 

، در غی  آن وی را تهدید به حمله گروه پرداخت نماید این  

نموده بود. برعالوۀ تلفات ملیک و آسیب به یک کارمند صیح، 

قرار گزارش این دواخانه به ارزش ده ها هزار دالر امریکای   

 .  شد خساره مند 

ین چنی   حملۀ عمدی در برابر یک دواخانه که یوناما در مورد ا

دوستانۀ بی   الملیل یک محل محافظت  حقوقمطابق به  بشر

شدۀ صیح است و همچنان آسیب به افراد ملیک، منجمله یک 

اختطاف کارکنان مراکز صیح و 

برطرف کردن آنها از وظایف رسیم 

شان به شکل اجبار، به هیچ شکیل 

قابل توجیه نیست. این باعث ایجاد 

تأثی  منف  جهت فراهم ساخی   

 مراقبت های صیح یم گردد. 
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کارمند صیح، عمیقأ نگران است. یوناما به طالبان خاطر نشان 

سازد که حمالت عمدی در برابر افراد و اهداف ملیک نقض   یم

 تلف    حقوق  ضی    ح
ی

دوستانۀ بی   الملیل بوده و جرایم جنیک بشر

گردد. یوناما در مورد تهدیدات گزارش شده در برابر مالک   یم

دواخانه که با ارائه خدمات مهم صیح برای مردم افغانستان 

در تضاد است، نی   نگران است. کارکنان مراقبت های صیح و 

ون ترس از را بد خدمات باید کار های شانکنندگان فراهم  

 انجام دهند.   ،حمله

وهای میل و امنیت  افغانستان   . ۲  نی 

ون محوطه مجروح در  ان حملۀ هوای  باالی طالب  مرکز  ی بی 

 صیح  

هوای  ی حمله، یوناما برریسدر جریان مدت زمان تحت 

وهای هوای  افغانستان باالی اعضای عمدی  توسط نی 

صیح در مناطق مجروح طالبان در یک مرکز مراقبت های 

ق     شمال
که نشان دهندۀ نادیده گرفی     هرا ثبت نمودکشور    شر

دوستانۀ بی   الملیل بود.  حقوقآشکار   بشر

والیت کندز، یک ولسوایل چهاردره ، در یم  ۱۹بتاری    خ 

وهای هوای  هواپیمای  هوای   یهافغانستان حملمربوط به نی 

را باالی اعضای مجروح طالبان در یک واسطۀ نقلیه که در  

خارج از یک کلینیک صیح موقعیت داشت و در آنجا سایر 

گرفتند، انجام داد. برعالوۀ   یمقرار  اعضای طالبان مورد تداوی  

کشته و مجروح شدن اعضای طالبان که فرد مجروح شانرا 

وای  باعث کشته شدن دست کم نمودند، حملۀ ه همرایه یم

ون از کلینیک ایستاده بودند،  راننده دو فرد ملیک که بی 

امبوالنس کلینیک و یک فرد دیگر که برای اهدای خون به 

کلینیک آمده بود، گردید. دو کارمند دیگر کلینیک نی   جراحت 

یم خفیف برداشتند که ضف ایجاب خدمات اولیۀ صیح را 

بشمول اطاق عاجل و اطاق نگهبانان   نمود. سه اطاق کلینیک،

و همچنان بعض  از دیوار های کلینیک شدیدأ خساره مند 

گردیدند. تعداد زیادی از کلکی   های کلینیک و واسطۀ  

به شمول منابع طبق اظهارات امبوالنس خساره مند گردید. 

 افغانستان، حملۀ هوای  
وهای میل و امنیت  اعضای نی 

 محاربه خارج شدهصف از که   را  جنگجویان زخیم طالبان

به کلینیک آورده شده بودند، بطور تداوی جهت  و  بودند 

طتر خدمات در کلینیک متذکره، عمدی مورد حمله قرار داد. 

 جون از ش گرفته نشده بود.   ۲ایل 

یوناما در مورد این رویداد، نه تنها بخاطر تأثی  آن باالی مراکز 

و کارکنان مراقبت های صیح، بلکه بخاطر عمدی بودن آنها 

محاربه را که نیازمند محافظت صف از خارج  جنگجویان  که 

و در صدد دریافت مراقبت های  بودهدر برابر آسیب ویژه 

  ند، عمیقبودصیح  
ً
دوستانۀ   وقحقبه اساس  نگران است.  ا بشر

بی   الملیل، هدف قراردادن عمدی افرادی که از صحنۀ محاربه 

 تلف  میگردشده اند خارج 
ی

با حملۀ  همزمان. د ، جرایم جنیک

هوای  که باالی محوطۀ یک کلینیک صیح در نزدییک کارکنان  

صورت گرفت، این رویداد پرسش های جدی بیماران صیح و  

وهای هوای     افغانستان به رعایت همه را مبت  براینکه آیا نی 

ی از آسیب به افراد و اهداف ملیک ی   تدابی  الزم جهت جلوگی 

، ب  هستند ند  ی بپا بار میاورد. برعالوه، هدف قرار دادن ه  یا خی 

به مرکز صیح عمدی یک واسطۀ نقلیه که جنگجویان زخیم را  

نمایانگر حمله باالی یک واسطۀ نقلیۀ صیح  ،انتقال میداد

دوستانۀ بی     حقوق  بر اساسدف قرار دادن آن  بوده که ه بشر

همه ی مردم بدون تبعیض حق دست الملیل ممنوع میباشد. 

ریس به خدمات صیح را دارد و این جنگجویان طالبان را نی   

خواهد تا  یوناما از حکومت افغانستان یمشامل یم گردد. 

م تحقیقات مکمل را در مورد این رویداد انجام دهد، تدابی  الز 

د و  را تجارب کسب شده حسابدیه را حسب لزوم مدنظر گی 

توأم با پیشنهادات در مورد اینکه از وقوع دوبارۀ همچو آسیب 

ی بعمل آید،  د.  در نظر  در آینده جلوگی   گی 

هدف قراردادن عمدِی یک موتری 

 را انتقال یم 
ی

که مجروحی   جنیک

دهد، در حقیقت حمله علیه 

ترانسپورت صیح تلف  یم گردد که 

این بر اساس حقوق بی   الملیل منع 

 قرار داده شده است. 
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ات  تهدیدات در برابر کارکنان صیح و غارت    صیح  تجهی  

را که به   ی، یوناما دو رویدادبرریسدر جریان مدت زمان تحت  

وهای میل امنیت  افغانستان نسبت داده شد و   نی 
ً
در عمدا

اموال  چپاول  خدمات مراقبت های صیح از طریق تهدید و 

 .  ه استدخالت صورت گرفت، ثبت نمود ،صیح

والیت ننگرهار، ولسوایل خوگیای  اپریل، در  ۲۶تاری    خ ه ب

وهای میل شحدی افغانستان در حالیکه شلیک های هوای    نی 

به شفاخانۀ صحت عامۀ ولسوایل خوگیای  همراه  ،نمودند  یم

ان وهای  ،با شبازان زخیم مراجعه نمودند. داکی  شبازان نی 

موی مجروح  اهتانک میل شحدی را که در نتیجۀ حادثۀ 

وهای میل ند گردیده بودند، تداوی نمود ، اما زمانیکه نی 

ان تقاضا نمودند تا جس د کشته شحدی افغانستان از داکی 

ان آنرا رد  شدۀ ییک از شبازان شحدی را شستشو نمایند، داکی 

فعالیت های منظم صیح آنها نبود.   ءنمودند چون این کار جز 

ان را تهدید به  وهای میل شحدی افغانستان داکی  در پاسخ، نی 

شلیکگلوله نمودند. قرار گزارش، ولسوال خوگیای  فرماندۀ 

وهای میل شحدی افغا نستان را بطور شفایه توبیخ محیل نی 

نمود، اما یوناما در مورد تدابی  حسابدیه بیشی  در این زمینه 

 آگایه ندارد.  

وهای  ولسوایل زارع  در عی   روز، در    اردوی میلوالیت بلخ، نی 

، وسایط باربری افغانستان  مستقر در یک پوسته امنیت 

ات طتر تجاری  را متوقف نموده و  را که برای یک تجهی  

دولت  به یک کلینیک در مرکز ولسوایل زارع انتقال  مؤسسۀ غی 

نمودند. اردوی میل افغانستان مؤسسۀ  غارتداد،  یم

دولت  را به حمایت از تدارک  ات طتر برای غی  طالبان تجهی  

 متهم نمود.  

نماید که تهدیدات عمدی در برابر پرسونل  یوناما تأکید یم

ات طتر در تناقض صیح و غارت  با ارائه خدمات مهم تجهی  

صیح بوده و حق همه مردم افغانستان را نسبت به دستیایر 

 اندازد.   به بلندترین معیار های صیح به مخاطره یم

 

بخش زایشگاِه یک شفاخانه در کابل   بر حمله : هوجه همقابل ت

 توسط افراد مسلح ناشناس و نیاز برای یک تحقیق مؤثر 

ه  که توسط عناض نامشخص مخالف حکومت ب علیه مرکز صیح   حملۀ مرگبار برریس، در جریان مدت تحت 
یک شفاخانه در کابل را هدف قرار داد. در صبح   زایشگاه  بخش افراد ملیک در گرفت، یم صورت   ۱۲تاری    خ 

وهای میل امنیت  افغانستان و مسلح به سالح نوع ،  کالشینکوف  همان روز، سه فرد مهاجم ملبس با یونیفورم نی 
و بم های دست  باالی یک شفاخانه در منطقۀ دشت بریحی کابل حمله نمودند. پس از شلیک و از پا درآوردن  

 خود را  دروازۀ ورودی، مهاجمی   داخل شفاخانه گردیده و  یک نگهبان امنیت  در 
ً
به بخش والدی  مستقیما

خانم در زمان حمله در بخش    ۲۸. به تعداد  یم رفتند بطور سیستماتیک از یک اطاق به اطاق دیگر   و  رساندند 
ی بودند  این   یهیج. درنتکردند . مهماجمی   باالی مریضان شلیک نموده و بم های دست  را پرتاپ  والدی بسی 
  ۲۱، بشمول نفِر دیگر  ۳۲و به تعداد  35شدند کشتهطفل   سهو  خانم ۱۹ بشمول نفر ۲۴حمله، دست کم 

یک کارمند صیح از طبقه اناث نی   شامل کشته شدگان بود.  نوزاد جراحت برداشتند.  یکو  طفل دو ، خانم
 به بحران بیشی  از 

ی
ِ افراد  دیگر را از شفاخانه نفر  ۹۰واحد پولیس میل رسیده گ

نجات داد و از تلفات بیشی 
ی نمود.    ملیک جلوگی 

د، در میان کشته شده گان،   مادر    ۱۵نظر به گفتۀ مؤسسۀ دکتوران بدون شحد که بخش والدی را به پیش مییر
ن حمله در حال زایمان بودند. در همان روز، طالبان در صفحۀ  پنچ تن آنان در زماوجود داشت که از جمله 

از زمان وقوع حمله بدینسو، هیچ گرویه مسئولیت این حمله   36. تویی  شان مسئولیت این حمله را رد نمودند 
ق این رویداد ایجاد نمود که این هئیت از  یرا بعهده نگرفته است. حکومت یک هئیت بلند پایه را جهت تحق

محل رویداد بازدید بعمل آورده و با گواهان و اقارب قربانیان مالقات نمود. در یک اعالمیۀ که از سوی مؤسسۀ  
امون   جون ۳شحد بتاری    خ بدون ن دکتورا منتشر گردید، این مؤسسه تذکر داده است که هیچ کس با آنان پی 

تحقیق این رویداد تماس نگرفته است که این امر همه جانبه بودن تالش ها برای تحقیق این رویداد را زیر  
فعالیت اش را متوقف نموده    جون، مؤسسه مذکور اعالن نمود که تصمیم گرفته  ۱۵به تاری    خ      37د. رَ بَ   سوال یم
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که   هتأکید نمودبه این طرف فعالیت داشتند. این نهاد،  ۲۰۱۴و شفاخانه بریحی را ترک کند؛ جاییکه آنها از 
وری  حمله باعث محروم ساخی   زنان و اطفال از مراقبت های    38.   ه استگردیدصیح  ض 

  ،زنان حامله  –که توسط افراد مسلح در این رویداد در برابر اعضای جامعه   ا یوناما بخاطر خشونت یر معن
د های مسلحانه مورد  یعت  آنهای که  – و نوزادان  زنای  که تازه والدت نمودند  باید بیشی  از همه در جریان نیر

گان کمک    گرفتند، عمیقأ ناراحت است. شفاخانه و پرسونل صیح مربوط به آن فراهم کننده  محافظت قرار یم
دوستانۀ   حقوقباشند و باید از محافظت های ویژه مطابق به    ها و مراقبت های اولیۀ صیح به افراد ملیک یم بشر

بی   الملیل برخوردار گردند. این چنی   حملۀ عمدی باالی خدمات مراقبت های صیح و مریضان ملیک یک  
  حقوق نقض آشکار 

ی
دوستانۀ بی   الملیل بوده و یک جنایت جنیک گردد. طرف مسئول این حمله    تلف  یم  بشر

ورت عاجل جهت تحقیقات مؤثر،  بموقع و  خییل دقیق، نامشخص باف  مانده است و این امر روی یک ض 
 نماید.    شفاف تأکید یم

و   نماید تا تحقیقات خویش را در زمینه تکمیل، یافته هایش را منتشر  یوناما حکومت افغانستان را تشویق یم
  اقدامای  را جهت حصول اطمینان از اینکه قربانیان و خانواده های شان، به ویژه اطفال نوزادی که مادران شان

 ند، از کمک های الزم برخوردار گردند. ه ارا از دست داد

ثیر گذار بر مراقبت أت ی  خشونِت جار مربوط به . سایر حوادِث  ۶

 های صیح 
صیح، عمدی باالی مراکز خدمات عالوه بر حمالت  

صیح در اثر خشونت های تعمیم مراکز سیسات و کارکنان  أت

ی مسلحانه  متاثر یم گردند که نی   داده شدٔه نایسر از درگی 

سیسات  مراقبت های صیح، أمنجر به صدمه رسیدن به ت

و کارمندان  مراقبت های صیح و تهدیدها افراد ملیک  آسیب به  

یم شود. یوناما سه رویداد از این قبیل وسایط طتر در برابر 

 نموده است. ثبت وقایع را در دوره تحت برریس 

در رویداد نخست، یک شفاخانه با توجه به نزدییک اش به 

ی های مسلحانه آسیب دید مارچ، در   ۲۴. بتاری    خ ه بود درگی 

 
ٔ
ی  ولسوایل دشت قلعه در نزدییک یک والیت  تخار، درگی 

وهای شفاخانه  که هر امنیت  افغانستان  میل بی   طالبان و نی 

مستقیم استفاده یم کردند  . در دو جناح از سالح های غی 

جریان جنگ یک مریم راکت توسط طالبان فی  گردید؛ در 

شته شده و سه فرد ملیک دیگر  ۱۴نتیجه یک پش 
ُ
ساله ک

 هم چنان، در جریان جنگ یک  وح گردید. بشمول دو پش مجر 

اصابت نمود، البته عامل قضیه هاوان بر شفاخانه مریم 

خساره ها هزار دالر امریکایی که در اثر آن د تشخیص نگردید،  

 مزبور وارد شد. 
ٔ
 به شفاخانه

 دیگر در اثر حمالت طالبان 
ٔ
وهای باالی دو حادثه میل نی 

یم سال  روان   ۱۶تاری    خ  ه  وقوع پیوست. به  افغانستان بامنیت   

میالدی، در ولسوایل پغمان  والیت  کابل، طالبان با استفاده از 

سالح های خفیفه، به یک پوسته پولیس میل افغانستان حمله 

واسطه کردند. در عی   همان زمان، یک آمبوالنس با یک 

مریم شلیک  پولیس در حال عبور از آن ساحه بود. یک  تعقیتر  

اصابت موتر تعقیتر آمبوالنس شده توسط طالبان بر راننده 

ونیت کاروان طتر ئمص  ، که این حادثهوی را مجروح ساختو  

تهدید کرد. در همان شب در  شان را هنگام حرکت به مقصد 

 پولیس 
ٔ
ولسوایل قلعه کاه  والیت  فراه، طالبان به یک پوسته

ی میل افغانستان هجوم بردند که منجر  به وقوِع درگی 

 شد  
ٔ
 چهار ساعت به طول انجامید. در جریان   و مسلحانه

ً
تقریبا

بر    شده  داده  میتعمخشونت    ی  نگران تأث  وناما ی

  ی به طرف ها وناما یباشد.  یم صحتسکتور 

دوستانه    حقوقشان را طبق    تی مکلف  ی  درگ بشر

 ی همه نکه یکند، ا یم یادآور ی الملیل ی   ب

از  نانیاطم یرا برا ایطیاقدامات احت

انجام   طتر  کارمندانو   ساتیمحافظت از تأس

 .دهند
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ی، طالبان نارنجک ها را به سمت پولیس میل  این درگی 

افغانستان پرتاب کردند که به یک کلینیک صیح تحت اداره 

 
ً
می  از پوسته  ۱۰۰تا  ۸۰یک سازمان غی  دولت  که تقریبا

بت کرد. یک کارمند مراقبت امنیت  مذکور فاصله داشت، اصا

های صیح در این مرکز، آشیی  کلینیک، و یک مریض زن 

جراحات برداشتند. عالوه بر این، سه اتاق، دیوار اطراف 

 کلکی   ها و در 
ها آسیب دیدند. در جریان وازه کلینیک و اکیر

ی، طالبان این  و پناه بردند کلینیک صیح مذکور به درگی 

ران و کارکنان صیح را در مرکز  و مصونیت سایر بیماامنیت 

یادشده به خطر انداختند. 

 

صحت بر سکتور    تعمیم داده شدهیوناما نگران تأثی  خشونت  

یم باشد. یوناما به طرف های درگی  مکلفیت شان را طبق 

دوستانه  حقوق  ی یادآوری یم کند، اینکه همهبی   الملیل بشر

اقدامات احتیایط را برای اطمینان از محافظت از تأسیسات 

 تقاضا یممنازعه از طرف های  .طتر انجام دهندکارمندان و  

مستقیم را در مناطق    سالح هایتا استفاده از    گردد  مزدحم غی 

طرف  سیسات صیح متوقف کنند. أت نزدییکدر ملیک به ویژه 

ی همچنی   باید از استفاده نظایم ا سیسات أز تهای درگی 

به مثابه سیسات أاز این تجنگجویان استفاده صیح بشمول 

زیرا این امر یم تواند به از دست رفی     ،پناهگاها خودداری کنند

سیسات صیح منجر شود و أت ماهیت محافظت شده

 سیسات صیح را در معرض خطر قرار دهند.  أو تکارمندان 

 پیشنهادات. ۷
  وقفه پس از تقاضا های مکرر برای برقراری آتش بس عمویم یا  

ٔ
ٔ

 منازعه میان طالبان و 
ٔ
دوستانه، یوناما در مورد ادامه بشر

وهای امنیت  میل افغانستان به شدت نگران است و در  نی 

هفته های قبل از آتش بس عید، آنها شعت عملیات شانرا را 

غم  کاهش خشونت و آسیب ها  به افزایش دادند. علی 

نظامیان در   ی  ها  ایام  غی   از ش گرفته شددر حایل  عید، این درگی 

در افغانستان در حال افزایش  ۱۹-که رویدادهای کووید

 است. 

عمدی باالی مراکز ، یوناما حمالت  شیوع این ویروسدر جریان  

 مواد انفجاری تعبیه شده، آدم ربایی ها 
ٔ
صیح را از طریق حمله

 هوایی و شلیک باالی جمیع از مردم، و اق
ٔ
دامات ارعاب، حمله

قابل توجیه را که   ثبت نموده است. یوناما این حمالت غی 

 ،صورت گرفته استکرونا جهای   شیوع بخصوص در هنگام 

با یک بحران چند محکوم یم کند درحالیکه کل جمعیت با 

ی های مداوم  ۱۹-کووید  ی نایسر از   جانبه  روبرو هستند. درگی 

همچنان به آسیب رساندن به خدمات صیح ادامه یم دهد، 

در انجام منازعه و این نشان دهنده کوتایه طرف های 

صیح در کارمندان مبت  بر محافظت از مراکز و  مکلفیت شان 

برابِر حمله است. این حوادث باعث فرسایِش بیشی  خدمات 

که تمام حایل  در افغانستان شده است، در  هصیح ی شکنند

تالشها باید بر افزایِش ظرفیت، کارآیی و حمایت از سیستم  

مراقبت های صیح در افغانستان، به ویژه هنگایم که تقاضاها 

 در حال افزایش هستند، متمرکز شوند. 

به منظور محافظت از افراد  ملیک، بسیار زیاد مهم است که 

نستان جنگ را اکنون متوقف کنند. افغا حکومتطالبان و 

ی یم خواهد كه  زیر  پیشنهاداتحداقل، یوناما از طرفی   درگی 

 مراعات کنند تا از وارد شدن آسیب بیشی  به مردم 
ً
را فورا

ی و تأثی   ی  ۱۹-کوویدات افغانستان در اثر درگی  جلوگی 

د:   صورت گی 

 طالبان 

، به افراد ملیکو ارعاب  اختطاف ها توقف فوری  •

ژه کارمندان صیح، بشمول کارمندان سازمان های وی

کار یم کنند و   تغی  دولت  که در سکتور صح

به اعضای  ؛کارمندان مراقبت های صیح دولت  

طالبان هدایت داده شود که جنجال های شان را با 

ل آنها کار یم کنند،  افرادی که در ساحه تحت کنی 

ق طوری فیصله کنند که با حقوق بی   الملیل منطب

ابالغ و تفهیم این حاصل گردد که  اطمینان  باشد. 
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هدایت از طریق کمیسیون نظایم با حمایت 

 
ی

نظامیان و رسیدگ ی از تلفات غی  کمسیون پیشگی 

د  ،به شکایات  ؛صورت گی 

که   صیحکارمندان   اختطافتمام حوادث  تحقیق  •

، در صورت تتوسط اعضای طالبان انجام شده اس

، و گزارش پاسخدیهاقدامات مربوط به  اتخاذ    ،لزوم

دیه علت  درمورد یافته های خود از طریق کار  

 به 
ی

نظایم و رسیدگ ی از تلفات غی  کمیسیون پیشگی 

 شکایات؛

به باالی اهداف ملیک فوری حمالت عمدی  قفتو  •

 ویژه مراکز صیح؛

ی از استفاده نظایم از مراکز صیح؛ •  توقف و جلوگی 

، راکت و نارنجک ها نهای هاوا مریمتوقف شلیک  •

در مناطق پرجمعیت، به ویژه در مناطف  که در  

. هم چنان، در سیسات صیح قرار دارند أنزدییک ت

نزدییک و یا داخل ملکیت های غی  نظایم از جنگ 

د.   پرهی   صورت گی 

 دولت افغانستان  

اشخایص که از باالی توقف فوری حمالت عمدی  •

 مجروحی   جنگ دست کشیده اند )
ی

و  (جنیک

سیسات صیح أصیح، به ویژه در نزدییک توسایط 

خدمات ی ات منف  مضاعف باالی عرضهکه تأثی  

 .دارد صیح

 و بازنگری فوری  •
ٔ
ید و أیهای تطرزالعمل همه جانبه

قبل ممکن  احتیایطاقدامات اتخاذ تثبیت هدف و 

  ، ها و خالشناسایی  به منظور  از انجام حمالت هوایی

ات پیشنهادی؛اجرای   تغیی 

علیه کارمندان  تهدید رویدادهای تحقیق  تمام  •

ات طتر   -مراقبت های صیح و مداخله در تجهی  

وهای  امنیت  میل بشمول حوادث منسوب به نی 

افغانستان، اتخاذ اقدامات الزم برای حسابدیه در 

 صورت لزوم و گزارش دیه علت  درمورد یافته ها؛

 اکت و نارنجک در مناطق پرتوقف  شلیک هاوان، ر  •

جمعیت، به ویژه در مناطف  که در نزدیک مراکز 

. هم چنان، از ایجاد مراقبت های صیح هستند 

در نزدییک و یا داخل و جنگ پاسگاهای امنیت  

ی به عمل آید.   ملکیت های ملیک جلوگی 

 حمایت  قاطع  

وهای  کمک"و   "آموزش، مشاوره حفظ نقش • با نی 

تقویت امنیت  افغانستان جهت حمایت و میل 

دوستانه  حقوق  رعایت   ی بشر بی   الملیل برای جلوگی 

افراد ملیکاز تلفات 
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 . پایان نویس۸

، هیچ حادثه ی که در آن تأسیسات ۲۰۲۰یم   ۲۳مارچ تا  ۱۱که بخاطر این گزارش تحت برریس بود یعت  از مدت زمای  که   1
وهای   که در این گزارش به نی 

وهای نظایم بی   الملیل نسبت داده نشده است. تمام حادثای  صیح متأثر شده باشد به نی 
وهای امنیت  ا  فغانستان صورت گرفته است. طرفدار دولت نسبت داده شده در حقیقت توسط نی 

(  ۲۰۱۹)  ۲۴۸۹که مبتت  بر قطعنامه شماره تهیه شده  این گزارش توسط بخش حقوق بشر یوناما به اساس ماموریت یوناما  2
 تالش ها جهت حصول اطمینان از محافظت یم باشد و در آن چنی   آمده است: 

ی
"نظارت از وضعیت افراد ملیک، هماهنیک

ی مندرج قانون اسایس  آنها، ]...[ تروی    ج حسابدیه، ]...[ و همکاری در تطبیق کامل آزادی های اسایس و احکام حقوق بشر
ی زنان." افغانستان و میثاق های بی   الملیل که افغانستان عضو آن یم باشد به ویژه اسناد مر  بوط به رعایت کامل حقوق بشر

ی های مسلحانه باالی افراد ملیک به شمول اطفال، روی دست  ات درگی  یوناما یک سلسله فعالیت ها را به هدف کاهش تاثی 
امون رویداد های  که باعث تلفات  د. این فعالیت ها شامل نظارت مستقل و بیطرفانه و فعالیت های حقیقت یاب پی  یم گی 

ی، و تدابی  جهت تروی    ج رعایت    افراد  ی   نورم هایملیک یم شود، دادخوایه در برابر تمام طرف های درگی  بی   الملیل حقوق بشر
دوستانه بی   الملیل، و همچنان قانون اسایس و سایر قوانی   افغانستان، یم شود.  حقوقو   بشر
ی های مسلحانه: گزارش رب  ع ا  3 س در لینک ذیل: ۲۰۲۰اپریل  ۲7ول )یوناما، محافظت افراد ملیک در درگی  (، قابل دسی 
.reports-civilians-of-https://unama.unmissions.org/protection 
رد محافظت افراد ملیک به نشر خواهد رسید. ارقام نهای  تلفات افراد ملیک و سایر موارد در گزارش شش ماهه یوناما در مو  4

 به نشر برسد.  ۲۰۲۰توقع یم رود که گزارش متذکره در ماه جوالی 
 .https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20018.doc.htmمراجعه شود به:  5
opening-s-general-director-https://www.who.int/dg/speeches/detail/ who-: به شود مراجعه 6

2020-march-11---19-covid-on-briefing-themedia-at-remarks 
brief-daily-update-flash-https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-مراجعه شود به:   7

2020-chmar-27-20-no-19-covid 
ی تعدد خدماتمهای سکتور به پالن میل  8 ( مراجعه شود، ۲۰۲۰مارچ  ۲۴: افغانستان )۱۹-کووید  برای مقابله با  بشر

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents
sector_country_plan_afghanistan_final.pdf-19_multi-/files/covid 

brief-daily-update-lashf-https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-مراجعه شود به:  9
2020-may-24-47-no-19-covid 

brief-daily-update-flash-https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-مراجعه شود به:   10
2020-may-31-49-no-19-covid  و-flash-https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan
2020-april-9-31-no-19-covid-brief-daily-update. 

partners-humanitarian-and-un-https://www.unocha.org/story/afghanistan-مراجعه شود به:   11
response-19-covid-assist-continue. 

: به اعالمیه های طالبان مراجعه شود. در تو   12 یی 
https://twitter.com/suhailshaheen1/status/1239594471576256512?s=20در ویب سایت طالبان:  ؛

?p=33722http://alemarahenglish.com/. 
 .https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1245559799649099777?s=20مراجعه شود به:  13

 

https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20018.doc.htm
https://www.who.int/dg/speeches/detail/%20who-director-general-s-opening-remarks-at-themedia-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://www.who.int/dg/speeches/detail/%20who-director-general-s-opening-remarks-at-themedia-briefing-on-covid-19---11-march-2020
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-flash-update-daily-brief-covid-19-no-20-27-march-2020
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-flash-update-daily-brief-covid-19-no-20-27-march-2020
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid-19_multi-sector_country_plan_afghanistan_final.pdf
https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/covid-19_multi-sector_country_plan_afghanistan_final.pdf
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-flash-update-daily-brief-covid-19-no-47-24-may-2020
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-flash-update-daily-brief-covid-19-no-47-24-may-2020
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-flash-update-daily-brief-covid-19-no-49-31-may-2020
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-flash-update-daily-brief-covid-19-no-49-31-may-2020
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-flash-update-daily-brief-covid-19-no-31-9-april-2020
https://reliefweb.int/report/afghanistan/afghanistan-flash-update-daily-brief-covid-19-no-31-9-april-2020
https://www.unocha.org/story/afghanistan-un-and-humanitarian-partners-continue-assist-covid-19-response
https://www.unocha.org/story/afghanistan-un-and-humanitarian-partners-continue-assist-covid-19-response
https://twitter.com/suhailshaheen1/status/1239594471576256512?s=20؛
https://twitter.com/suhailshaheen1/status/1239594471576256512?s=20؛
https://twitter.com/suhailshaheen1/status/1239594471576256512?s=20؛
http://alemarahenglish.com/?p=33722
https://twitter.com/Zabehulah_M33/status/1245559799649099777?s=20
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https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20018.doc.htm.-york-https://new.مراجعه شود به:   14

un.diplo.de/un-en/news-corner/200331-unsc-unama/2329976    اعضای شورای امنیت ملل متحد از طرف
ش منشر ملل متحد برای آتش بس توجه نموده، خشونت ها را کاش داده و دست ریس  های افغان خواستند تا به خواست

دوستانه در سطح کشور را بدون موجب منع و یا به تأخی  نیندازد.   مردم به خدمات بشر
heads-eu-release-https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/77224/press-مراجعه شود به:   15

ceasefire_en-humanitarian-missions . 
 . oci.org/topic/?t_id=23302&t_ref=13970&lan=en-https://www.oicمراجعه شود به:   16
رویداد در روز یم رسید و کاهش   ۹۱ایل  7۵رویداد های امنیت  توسط طرف های مختلف از تعداد ی قبل از عید، هفته  17

 رویداد در روز تقلیل یافت.  ۳۶ایل  ۱7یم مشاهده شد که تعداد این رویداد ها به  ۲۶ایل  ۲۱چشمگی  از 
م نظارت و گزارشدیه  ،گروه کاری کشوری در مورد نظارت و گزارشدیه 18  عمده در سطح کشور برای میکانی  

ی
ساختار هماهنیک

ایط جنگ مسلحانه یم با ( ۲۰۰۵) ۱۶۱۲شد که به اساس قطعنامه شماره در مورد خشونت های جدی در برابر اطفال در شر
سسات ذیربط ملل متحد در افغانستان بوده و ؤ این گروه کاری متشکل از تمام مشورای امنیت ملل متحد ایجاد شده است. 

ی یم شود. به اساس قطعنامه   توسط یوناما و یونیسیف رهیر
ً
کا مکتب ها، شورای امنیت ملل متحد حمالت باالی  ۱۹۹۸مشی 

ی های مسلحانه ییک از شش خشونت جدی علیه اطفال در و نی   اشخاص محافظت شده، یسات و کارمندان صیح سأت درگی 
 را تشکیل یم دهد. 

دوستانه بی   الملیل کمیته بی    حقوق؛ مطالعه ۱۳( ماده ۲، فقره )۱۹77کنوانسیون های ژنیو   ۲پروتکل الحاق   19 عرف  بشر
 . 7و  ۱الملیل صلیب شخ، قواعد 

دوستانه بی   الملیل کمیته بی   الملیل صلیب شخ؛  حقوقمطالعه  7و  ۱قواعد   20  بی   عرف  بشر
اساسنامه روم دادگاه جزایی

 . ۸( ماده ۲()ه( فقره )۱جزء )الملیل، 
د حقوقمطالعه  ۱۵۶و  ۱۴قواعد   21  وستانه بی   الملیل کمیته بی   الملیل صلیب شخ. عرف  بشر
دوستانه بی   الملیل و ماده  حقوقمطالعه  ۱۵قاعدهد مراجعه شود به   22 پروتکل الحاف  کنوانسیون های ژنیو  ۱۳عرف  بشر

 . ۱۹77جون   ۸(، ۲جنگ های داخیل )پروتکل ، و مربوط به محافظت قربانیان ۱۹۴۹آگست  ۱۲مورخ 
ک     23 ، ماده ۴( ماده  ۲، فقره )۲ک"(؛ پروتکل الحاف   مشی    ۳)"ماده    ۱۹۴۹آگست    ۱۲کنوانسیون های ژنیو مورخ    ۳ماده مشی 
دوستانه بی   الملیل کمیته بی   الملیل صلیب شخ. کارمندان صیح، دفاتر   حقوقمطالعه    7و    ۶،  ۱؛ قواعد  ۱۳و ماده    7 عرف  بشر

درگی  اختصاص یافته باشد، نی   رای وظایف طتر توسط طرف های صیح، و وسایط طتر چه نظایم باشد یا ملیک، که فقط ب
دوستانه بی   الملیل از حمله محفوظ یم باشد. مراجعه شود به: ماده س حقوق به اسا ک؛ پروتکل الحاف   ۳بشر ، فقره ۲مشی 

دوستانه بی   الملیل. همچنان، مراجعه شود به  حقوق  مطالعه   ۲۹و    ۲۸،  ۲۵؛ قواعد  ۹( ماده  ۱) دادگاه : اساسنامه روم  عرف  بشر
 بی   الملیل )"اساسنامه روم"(، جزء )ج( فقره )

 ()ه(. ۲()ه( و )۱(، اجزای )۲جزایی
 بی   الملیِل  ۲۸و  ۲۵قواعد ؛ ۱۱، ماده ۲پروتکل الحاف    24

 کمیته بی   الملیل صلیب شخ. ، مطالعه حقوق عرف 
" شامل شفاخانه ها، کلینیک ها و دواخانه ها؛ وسایط طتر که فقط برای انتقال افراد ی صیحسیسات صیح یا "واحد هاأت 25

؛ ۱کنوانسیون ژنیو   ۳۵و  ۱۹واد به ممراجعه شود به: بیمار و مجروح استفاده یم شوند، بوده و تحت محافظت یم باشند. 
عرف   حقوقمطالعه  ۲۹و  ۲۸، قواعد ۱۱ماده ( ۱، فقره )۲پروتکل الحاف   ۲۱و  ۱۲؛ مواد ۴کنوانسیون ژنیو   ۲۱و  ۱۸مواد 

دوستانه بی   الملیل کمیته بی   الملیل صلیب شخ.    بشر
 بی   الملیِل کمیته بی   الملیل صلیب شخ، قاعده ۱۱ – ۹پروتکل الحاف  دوم، مواد  26

 .  ۲۹و   ۲۸، ۲۵، مطالعات حقوق عرف 
؛ قواعد  ۱۱ماده   27 دوستانه بی   الملیل کمیته بی   الملیل صلیب شخ.  حقوقمطالعه   ۲۸و  ۲۵پروتکل الحاف   عرف  بشر
؛ قاعده پروتکل  ۱۱( ماده  ۲فقره )  28 دوستانه بی   الملیل کمیته بی   الملیل صلیب شخ حقوق مطالعه ۲۸الحاف   عرف  بشر
ی" در کنوانسیون بی   الملیل چنی   تعریف شده است: "بازداشت یا توقیف یک  29 توام با تهدید به قتل،  فرد  "گروگان گی 

ط اسایس یا ضمت  برای رهایی ی توقیف گروگان به هدف وادار ساخی   شخص ثالث تا عمیلمجروحیت یا ادامه   را به عنوان شر
ی، ماده    یهگروگان، انجام دهد یا از انجام آن ابا ورزد." کنوانسیون بی   الملیل عل (. همچنان مراجعه ۲۰۵۲همان،  )   ۱گروگان گی 

https://www.un.org/press/en/2020/sgsm20018.doc.htm
https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/77224/press-release-eu-heads-missions-humanitarian-ceasefire_en
https://eeas.europa.eu/delegations/afghanistan/77224/press-release-eu-heads-missions-humanitarian-ceasefire_en
https://www.oic-oci.org/topic/?t_id=23302&t_ref=13970&lan=en
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 بی   الملیل، جزء شود به: اساسنامه 
کنوانسیون های  (؛۲۰۵۴همان.، ) ۸( ماده ۲()ج( فقره ) ۳)()الف( و ۸جزء )دادگاه جزایی

ک )مندرج  ۳ژنیو، ماده  همان.، ) ۱۴7( و ماده ۲۰۴7همان.، ) ۳۴ژنیو، ماده  ۴(؛ کنوانسیون ۲جلد  ۳۲فصل  ۲۰۴۶مشی 
۲۰۴۸  .) 

 . ۹کنوانسیون بی   الملیل در مورد حقوق مدی  و سیایس، ماده    30
. میثاق جهای  حقوق اقتصاد؛  ۲۵(، ماده ۱۹۴۹اعالمیه جهای  حقوق بشر ) 31

ی
 ی، اجتمایع و فرهنیک

ی مسلحانه میباشد که توسط طرف های که بطور مستقیم یک بخشر از سیستم مراقبت  32 اینها شامل هرگونه رویداد درگی 
های صیح را مورد هدف قرار میدهند، مانند حملۀ هدفمندانه باالی شفاخانه، اختطاف یک کارمند مراقبت های صیح و یا 

 .  عملکرد تهدید آمی  
(، مناطق یوناما رویداد های اختطاف ک 33 ف  )والیت کی  ارکنان مراقبت های صیح در مناطق مرکزی )والیت وردگ(، مناطق شر

ف  )والیت تخار(، مناطق شمایل )والیت فاریاب(، و مناطق غریر )والیت فراه( را  (، مناطق شمالشر ف  )والیت غزی  جنوبشر
 .  ه استثبت نمود

یت آنان پس از میانجیگری  در زمان تهیۀ گزارش، تمام کارکنان مراقبت های صیح 34 از سوی طالبان آزاد گردیده اند که اکیر
 بزرگان قبایل آزاد گردیدند. 

طبقۀ اناث اردوی میل که به مرکز  از  ضابط    یکنفر آن افراد غی  نظایم بودند.    23نفری که در این حمله کشته شدند،    24از   35
با شلیک گلوله کشته شد، اما به دلیل اینکه این بانیان بوده و در میان قر صیح جهت والدت طفل اش مراجعه نموده بود نی   

وهای میل و امنیت  افغانستان بود، در جمع تلفات ملیک حساب نگردید  شامل نی 
  .قربای 
 https://twitter.com/Zabehullah_M33/status/1260104288225 .به سایت ذیل مراجعه نمائید:  36
kabul-killed-confirmed-mothers-https://www.msf.org/fifteen-به سایت ذیل مراجعه نمائید:  37
. afghanistan-attack-maternity 

ان بدون شحد مراجعه نمایید. آنها بعد از حمله، تصمیم گرفتند که شفاخانها د آدرسبه 38   بریحی را ترک بگویند.  دشت   کی 
https://www.doctorswithoutborders.org/ 

what-we-do/news-stories/news/afghanistan-msfwithdraws-dasht-e-barchi-hospital-
followingattack 

https://twitter.com/Zabehullah_M33/status/1260104288225
https://www.msf.org/fifteen-mothers-confirmed-killed-kabul-maternity-attack-afghanistan
https://www.msf.org/fifteen-mothers-confirmed-killed-kabul-maternity-attack-afghanistan

