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مأموريت
گزارش ساالنۀ  2012در مورد محافظت از غيرنظاميان در درگيری ھای مسلحانه ،توسط بخش حقوق بشر ھيئت معاونت
ملل متحد در افغانستان )يوناما( ،تھيه گرديده و دوره زمانی  1جنوری تا  31دسمبر سال  2012را در بر می گيرد .دفتر
کميشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر اين گزارش را بازنگری نموده و داده ھای تخصصی را ارائه نموده است.

اين گزارش به تعقيب مأموريت يوناما بر اساس قطعنامه  (2012) 2041شورای امنيت ملل متحد "به منظور نظارت از
وضعيت غيرنظاميان ،ھماھنگی تالش ھا برای تضمين محافظت از آنھا ،تقويت پاسخ دھی و کمک در تطبيق کامل آزادی
بشری شامل در قانون اساسی افغانستان و معاھدات بين المللی که افغانستان عضو آنھا می
ھای بنيادين و مقررات حقوق
ِ
باشد ،بخصوص معاھداتی که به بھرهمندی کامل زنان از حقوق بشری شان ،ارتباط میگيرد" تھيه گرديده است.
کاھش اثرات جنگ بر غيرنظاميان به شمول موارد ذيل روی دست گرفته است:
يوناما يک سلسله فعاليت ھايی را با ھدف
ِ
نظارت مستقل و بيطرفانه از حوادثی که در آن افراد ملکی کشته يا زخمی شده اند؛ فعاليت ھای دادخواھی برای تقويت
بيشتر مقررات حقوق
محافظت از غيرنظاميانی که در منازعات مسلحانه متضرر می گردد؛ و فعاليت ھايی که باعث تقويت
ِ
بشر دوستانه بين المللی ،حقوق بشر ،قانون اساسی و ساير قوانين افغانستان در ميان تمام طرفھای درگير می شود.
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واژه نامه
ت قابل شليک از طياره ،بشمول حمايت ھوايی نزديک توسط ھواپيماھای با بال ثابت و
حمله ھوائی :حمله ھوائی ،مھما ِ
حمالت جنگی نزديک توسط بالگردھا)ھليکوپترھا( را می گويند .و نيز حمالتی را می گويند که با استفاده از وسايط جنگی
ھوايی بدون سرنشين يا طياره ھای بدون خلبانی که از راه دور کنترول می شود ،صورت می گيرد.
 :ABPپوليس سرحدی افغان.
 :ALPپوليس محلی افغان.
 :ANAاردوی ملی افغان.
 :ANPپوليس ملی افغان.
 :ANSFنيروھای امنيتی ملی افغان يک اصطالح پوششی بوده که شامل پوليس سرحدی ،اردوی ملی ،پوليس ملی و رياست
امنيت ملی ميگردد.
تمام افراد و گروه ھای مسلح و يا مخالفين مسلح را که در حال حاضر در درگيری ھای
عناصر ضد دولتی :اين اصطالح ِ
نظامی عليه دولت افغانستان و يا نيروھای نظامی بين المللی سھم دارند ،در بر می گيرد .اين اصطالح ھمچنين به کسانی
اطالق می شود که به عنوان "طالبان" ،يا افراد و گروه ھايی منسجم و مسلح غير دولتی به شکل مستقيم در جنگ ھا سھم
گرفته و با مشخصات يا ھويت ھای مختلف شناخته میشوند مانند شبکه حقانی ،حزب اسالمی ،جنبش اسالمی ازبکستان،
اتحاد جھاد اسالمی ،لشکر طيبه و جيش محمد و ديگر گروه ھای شبه نظامی و گروه ھای مسلح به دنبال اھداف سياسی،
ايدئولوژيک يا اقتصادی ،به شمول گروه ھای جنايی که به طور مستقيم در اعمال خصمانه به نمايندگی از يک طرف درگير
فعاليت می نمايند.
گروپ ھای مسلح :نيروھای مسلح غير دولتی را گويند که در منازعات شامل می باشند و از نيروھای دولتی متمايز
ھستند ،که دارای تشکيالتی می باشند که ممکن از نيروھای مليشه گرفته تا شورشيان و مجرمين را شامل گردد .گروپ ھای
مسلح اين توانائی را دارند که با استفاده از قدرت شان از جنگ افزارھای شان بخاطر بدست آوردن اھداف سياسی،
آيدولوژيکی و اقتصادی استفاده نمايند .در حاليکه آنھا در تشکيالت رسمی نيروھای نظامی دولتی جا نداشته ،از ھم پيمانان
دولت يا نھاد درون دولتی نيز بشمار نمی آيند و ھم چنان ،آنھا در تحت کنترل دولتی که در قلمروی شان فعاليت دارند،
نيستند .گروپ ھای مسلح ممکن تحت فرماندھی و کنترل رسمی دولتی که در قلمروی آن فعاليت می نمايند ،نباشد .اما ،آنھا
ممکن است از کشور ميزبان و ساير کشورھا به شکل مستقيم يا غير مستقيم حمايت گردد .اين تعريف با وصفی که تمام
گروپ ھای مسلح غير قانونی را شامل نمی شود ،ولی شامل گروپ ھای ذيل می گردد :گروپ ھای شورشی مخالف ،مليشه
ھای محلی)که شامل مليشه ھای نژادی ،قومی و ساير ھمچون گروپ ھا می شود( ،شورشيان ،تروريست ھا ،نيروھای دفاع
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مدنی و گروپ ھای شبه نظامی)البته زمانی که آنھا بطور واضح خارج از کنترل دولت عمل می کنند(.
يوناما ،عناصر مخالف دولت را که در اين گزارش از آن نام برده شده به عنوان گروپ ھای مسلح غير قانونی تلقی نموده اما
آنھا را نسبت به مبنای مخالفت مسلحانه شان عليه دولت افغانستان ،متمايز می پندارد.
 :AXOمواد انفجاری متروک
تلفات افراد ملکی :شامل کشته شده گان و زخمی ھای افراد ملکی می گردد و ميتوان آن را به دو دسته ذيل تقسيم نمود:
·
تلفات مستقيم :تلفاتی که بطور مستقيم از درگيری ھای نظامی ناشی ميشود و شامل تلفات برخاسته از
عمليات ھای نظامی انجام شده توسط نيروھای دولتی و نيروھای نظامی بين المللی می گردد .مثالً رويداد ھای
محافظت از نيروھا ،حمالت ھوايی ،عمليات ھای تالشی و دستگيری ،مبارزه در مقابل شورشيان يا عمليات ھای
ضد تروريزم .اين گونه تلفات شامل تلفاتی نيز ميگردد که در نتيجه فعاليت ھای گروپھای مسلح غير دولتی
صورت می گيرد .مانند کشتارھای سازمان يافته ،تلفات ناشی از مواد منفجره جاسازی شده و يا درگيريھای
مستقيم با نيروھای طرفدار دولت.
ساير عوامل يا اسباب غير مستقيمی که منجر به تلفات می گردد :تلفاتی که بصورت غير مستقيم از درگيری ھا
ناشی می شود ،قرار ذيل می باشد" :تلفات ناشی از مواد منفجره باقی مانده از دوران جنگ ،مرگ در زندان،
مرگ ناشی از بدتر شدن احتمالی اوضاع بھداشتی که در جريان عمليات ھای نظامی رخ می دھد و يا زمانی که
دسترسی به مراقبت ھای صحی منع شده يا موجود نباشد .اين گونه تلفات می تواند مرگ ناشی از حوادثی را نيز
شامل شود که عامل آن را به ھيچ وجه نمی توان مشخص ساخت .مانند مرگ يا جراحت ھای ناشی از تبادل آتش.
 .1مذاکرات بشر دوستانه ملل متحد با گروپ ھای مسلح :يک کتاب راھنما برای متخصصين مربوطه ،گيرارد مک ھاک و مانيول بيسلر ،دفتر ھماھنگی
امور بشر دوستانه) ،(OCHAنيويورک ،جنوری  .2006به بخش  3 . 2مشخصات گروپ ھای مسلحانه مراجعه گردد.
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اطفال :بر اساس کنوانسيون حقوق طفل" ،طفل" به کسی گفته می شود که زير سن  18سال )مشمول بدو تولد تا ختم  17سال(
باشد .در ضمن اساسنامه روم در مورد محکمه جنايی بين المللی که در سال  2003از سوی افغانستان نيز به تصويب رسيده
بود،خدمت اجباری يا شامل نمودن اطفال زير سن  15سال در نيروھای مسلح دولتی و يا گروه ھای مسلح غير دولتی و
استفاده از اطفال برای مشارکت مستقيم در خشونت ھا را جرم شمرده است) .به جزء ) (xxviفقره )ب( بند ) (2ماده  8و
جزء ) (viiفقره اِی بند  2ماده  8مراجعه شود(.
غيرنظاميان و مبارزين محافظت شده :مقررات حقوق بشر دوستانه بين المللی تحت نام "غيرنظاميان" کسانی را خطاب
می کنند که مبارز)عضو نيروھای نظامی يا شبه نظامی( نمی باشند و يا عضو گروه ھای مسلح سازمان يافته ی يکی از
طرف ھای درگير يا بخشی از شورش گسترده 2نباشند .در صورتی که غير نظاميان بطور مستقيم در درگيری ھای نظامی
شرکت کنند محافظت خويش را ممکن از دست بدھند .بطور مشابه با افراد ملکی ،نظاميان و جنگجويانی که از صفوف
جنگ خارج شده ،مثل)مجروح ،مريض،اشخاصی که کشتی شان غرق می شود ،توقيف و يا تسليم می گردند( و يا کسانيکه
مربوط به بخش ھای صحی يا مذھبی نيروھای مسلح باشند ،بايد در برابر حمالت محافظت شوند.
 :COM-ISAFفرمانده نيروی ھای بين المللی ياری به امنيت در افغانستان )يا آيساف(.
 :EOF Incidentsحادثات مربوط به عکس العمل تدريجی نيروھا در مقابل يک پديده مشکوک ،که تحت عنوان "محافظت
از نيروھا" نيز ياد شده است :زمانی که افراد در ھنگام نزديک شدن به کاروان ھای نظامی يا سبقت گرفتن از آن به ھشدار
افراد نظامی توجه نکنند و يا ھم در پوسته ھای تالشی از دستورالعمل ھا سرپيچی نمايند ،اين حوادث اتفاق می افتد.
 :ERWبقايای مواد انفجاری از دوران جنگ و نيز به نام مواد منفجر ناشده و مواد انفجاری متروک ياد می گردد.
 :IDPبيجا شدگان داخلی.
متعارف نظامی ساخته و يا جاسازی شده باشد .مواد انفجاری تعبيه شده می
مواد انفجاری تعبيه شده :يعنی بمبی که برخالف روش
ِ
تواند به اشکال ذيل مشاھده شود" :بصورت بمب انتحاری ،مانند مواد انفجاری جاسازی شده در بدن ،کنترول از راه دور ،مواد
انفجاری جاسازی شده در موتر  ،مواد انفجاری که با تماس قربانی خودش فعال می گردد و يا مواد انفجاری بشقاب مانندی که با
آوردن فشار منفجر می گردد".
استحصال مواد انفجاری :استحصال و بھره برداری مواد انفجاری تعبيه شده شامل موارد ذيل می گردد :تشخيص ،جمع
آوری ،توليد و توزيع نمودن معلومات جمع آوری شده از ساحه حادثۀ مواد انفجاری به منظور به دست آوردن اطالعات
نظامی قابل استفاده ،بخاطر تقويت طرزالعمل و ميتود مبارزه با مواد انفجاری و به جھت کاھش منابع شورشيان و بخاطر
تقويت پروسه تعقيب عدلی آنھا .اين استحصال شامل حفظ ،تشخيص و ترميم عناصر مواد انفجاری تعبيه شده برای آزمايش
ھای تخنيکی ،قانونی ،بايوميتريک و تحليلی شده که توسط نھادھای متخصص انجام می گيرد .استحصال مواد انفجاری
تعبيه شده يک بخش اساسی اقدامات مؤثر و قوی عليه مواد انفجاری می باشد.
 :Incidentsحادثات :زمانی صورت می گيرد که افراد ملکی در اثر درگيری ھای نظامی تلف شود .گزارش تلفات ناشی
از فعاليت ھای جرمی ،شامل گزارشات تلفات افراد ملکی يوناما نمی شود.
 :IHLحقوق بشر دوستانه بين المللی.
" :IM Forcesنيرو ھای نظامی بين المللی" شامل تمام سربازان خارجی می گردد که بخشی از نيروھای آيساف و
نيروھای امريکايی مستقر در افغانستان بشمول نيروھای مربوط به عمليات تحکيم آزادی که تحت فرماندھی فرمانده آيساف
قرار دارند ،را تشکيل می دھند .در ضمن اين واژه آنعده از نيرو ھايی را نيز در بر می گيرد که تحت فرماندھی آيساف عمل
نکرده و شامل تعداد نيروھای ويژه و نيروھای عملياتھای ويژه ميباشد.
ت متفاوت ياد می گردد .ميزان شدت جراحت ھا در ديتابيس بخش حقوق
 :Injuriesبه معنای جراحات جسمی با ميزان شد ِ
بشر يوناما ثبت نمی شود .جراحت ھا شامل شوک يا صدمه ھای غير فزيکی و روانی و يا نتايجی که از اثر حادثات به بار
می آيد مانند ضربه روحی ،نمی گردد.
 :ISAFنيروھای بين المللی کمک به امنيت در افغانستان.آيساف بر اساس فصل  7منشور ملل متحد مأموريت تأمين صلح را
به عھده دارد .اين نيروھا تحت صالحيت شورای امنيت ملل متحد اعزام شده است .در اگست  ،2003ناتو بر اساس
درخواست دولت افغانستان و ملل متحد ،فرماندھی آيساف را به عھده گرفت .نيروھای آيساف تا  3دسمبر  2012تقريبا ً شامل
 .2اصطالح قيام يا شورش عمومی در کنوانسيون سوم ژنو تذکر يافته" :ساکنين يک سر زمين اشغال ناشده ،که در برخورد با نيروھای مھاجم فورا
سالح در دست می گيرند و در مقابل آنھا مقاومت می کنند بدون اينکه وقت داشته باشد تا خود را در واحد ھای منظم نظامی شامل سازند مشروط به
اينکه سالح را در مال عام حمل نموده و قوانين و سنت ھای جنگ را رعايت می کنند ".فقرھای ) (1و ) (6ماده .4
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 102052نفر از  50کشور مساعدت کننده نيرو می گرديد که در شش سلسله فرماندھی ساحوی به عالوه مقر فرماندھی
آيساف در کابل مستقر می باشند .از نومبر  2008بدين سو ،فرمانده آيساف به عنوان فرمانده نيروھای امريکايی در افغانستان
نيز خدمت می کند ،در حاليکه سلسله فرماندھی ھر دو نيرو جداگانه می باشد .قطعنامه  (2012)2069شورای امنيت يکبار
ديگر بر قطعنامه ھای قبلی در مورد تمديد مأموريت آيساف به مدت  12ماه ديگر الی  13اکتوبر  2013تأکيد می نمايد.
 :MoIوزارت امور داخله.
 :NATOسازمان پيمان اتالنتيک شمالی .اعضای ناتو عمده ترين کشور ھای سھيم در آيساف می باشند .به آيساف مراجعه
شود.
 :NDSرياست امنيت ملی افغانستان يا استخبارات دولتی افغانستان.
 :NGOسازمان غير دولتی.
) :Pro-Government Forces (PGFنيرو ھای طرفدار دولت )نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان( :اين
نيروھا تمام نيروھايی دولتی و ساير نيروھای را در بر می گيرد که در عمليات ضد تروريزم در قالب نيروھای نظامی و
شبه نظامی فعاليت ميکنند و بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت کنترول دولت افغانستان می باشند .اين نيروھا شامل دسته ھای
ذيل می گردد ،ولی محدود به اينھا نيستند :اردوی ملی ،پوليس ملی ،پوليس سرحدی ،نيروھای رياست امنيت ملی ،پوليس
محلی و ساير نيروھای محافظتی محلی و نيز نيروھای بين المللی و ساير نيروھای استخباراتی و امنيتی خارجی.
 :SOPطرز العمل معياری عملياتی.
قتل ھای ھدفمند يا کشتار سازمان يافته :قتل ھای ھدفمند يا کشتار سازمان يافته زمانی گفته می شود که دولت و عناصر
دولتی از نيروی کشنده ،آن ھم به شکل عمدی ،قصدی و با پالن از قبل طرح شده در زير چتر قانون استفاده نمايد يا اينکه
عين عمل توسط گروپ سازمان يافته در منازعات مسلحانه انجام شود و از اين طريق اشخاصی معينی را که بطور فزيکی
در تحت توقيف مرتکبين قرار ندارند ،به قتل برساند .ھر چند در بسياری از حاالت کشتار ھدفمند و سازمان يافته حق حيات
3
را نقض می کند ،اما در بعضی از شرايط استثنايی جنگ مسلحانه ممکن قانونی باشد.
 :UNDSSدفتر امنيت و مصئونيت ملل متحد.
 :UNAMAھئيت معاونت ملل متحد در افغانستان.
 :UNHCRکمشنری عالی ملل متحد در امور مھاجرين.
 :USSOFنيروھای عمليات ھای ويژه اياالت متحده امريکا.
 :UXOمواد منفجر ناشده.

 .3به گزارش گزارشگر ويژه در مورد قتل ھای فرا قضايی و خود سرانه ،در فقره  3صورت جلسه ی چھاردھمين جلسه شورای حقوق بشر مجمع
عمومی سازمان ملل متحد مراجعه گردد .فليپ آلسون .ضميمه "مطالعه قتل ھای سازمان يافته" A/HRC/14/24/Add.6. 10 May 2010
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ش تھيه گزارش
ميتودولوژی يا رو ِ
يوناما تا حدی که امکان دارد با اجرای تحقيقات در ساحه رويدادھا ،با انجام مشوره با يک سلسله منابع متنوع و با توجه به
انواع اطالعاتی که با اطمينان و با اعتبار ارزيابی می گردد ،گزارش ھا در مورد تلفات افراد ملکی را تھيه می نمايد .در زمان
تحقيق و بررسی ھر رويداد ،يوناما نھايت تالش ھای خود را بکار می برد تا اطالعات بدست آمده را تا جايی که ممکن است با
منابع متنوع بشمول "شواھد عينی ،افراد آسيب ديده ،فعالين نظامی )بشمول دولت افغانستان و نيروھای نظامی بين المللی(،
مسئولين محلی در روستاھا ،ولسوالی ھا و واليات ،رھبران مذھبی و اجتماعی و اطالعات بدست آمده از طريق بازديد مستقيم،
آزمايش فيزيکی اقالم و شواھد جمع آوری شده از محل حادثه ،بازديد از شفاخانه و ديگر مراکز صحی ،عکس ھا و تصاوير
ويديويی ،گزارش رياست امنيت و مصئونيت ملل متحد و ديگر نمايندگی ھای آن ،گفته ھای منابع دست دوم ،گزارش رسانه ھا و
اطالعات جمع آوری شده از سوی نھادھای غير دولتی و طرف ھای سوم" را بررسی مجدد نموده و به اثبات برساند.
در جايی که ممکن باشد ،تحقيقات بر اساس شھادت اوليه قربانيان ،شاھدان صحنه و تحقيقات در محل صورت می گيرد .در
بعضی موارد بخصوص جايی که به علت محدوديت ھای امنيتی دسترسی امکان ندارد ،اين گونه تحقيقات در ابتدا امکان پذير
نيست .در اين گونه موارد ،يوناما بر يک سلسله تکنيک ھا برای جمع آوری اطالعات بخصوص از طريق شبکه ھای معتبر
و باز ھم از طريق يک سلسله منابع متنوع که آن منابع معتبر ارزيابی گرديده ،اتکاء می کند.
ھرگاه اطالعات مربوط به يک رويداد برای يوناما قناعت بخش نباشد ،در آنصورت رويداد متذکره گزارش داده نمی شود.
در بعضی موارد ،تحقيقات قبل از نتيجه گيری ميتواند چندين ھفته را در بر گيرد .اين مسئله بدين معناست که نتيجه گيری ھا
ملکی ناشی از يک رويداد ميتواند با کسب اطالعات بيشتر و گنجانيدن آن در تحليل ھا دوباره
در يک گزارش در مورد تلفات
ِ
بررسی گرديده و اصالح گردد .ھرگاه اطالعات واضح و روشن نباشد ،در آنصورت تا زمان کسب مدارک قناعت بخش
نتيجه گيری صورت نمی گيرد و يا بدون نتيجه گيری قضيه بسته می گردد و نيز در گزارشی که از ارقام تلفات افراد ملکی
تذکر به عمل می آيد ،قضايای بسته شده گنجانيده نمی شود.
در بعضی موارد وضعيت غير متخاصم بودن قربانيان گزارش داده شده را نمی توان بطور قطعی مشخص ساخت و يا مورد
اختالف می باشد .در اين گونه موارد ،يوناما از معيار ھای قابل اعمال حقوق بشر دوستانه بين المللی استفاده نموده و طوری
فرض نمی کند که مردانی که در سن جنگ قرار دارند ملکی اند يا جنگجو ،بلکه اين گونه ادعاھا بر اساس واقعيت ھای
موجود در مورد يک رويداد مشکوک ارزيابی می شوند .ھرگاه وضعيت يک يا چند قربانی نامشخص باقی می ماند ،در
آنصورت مرگ آنھا در شمار مجموع تلفات افراد ملکی گنجانيده نمی شود.
يوناما يک ديتابيس را در سال  2009ميالدی ايجاد نمود تا تحليل ھا و گزارش ھای خود در مورد محافظت از غير نظاميان
در درگيری ھای مسلحانه را تقويت کند .اين داتابيس بخاطر تسھيل جمع آوری اطالعات به شکل منظم ،تحليل و ارزيابی
منسجم و مؤثر اطالعات منجمله تفکيک اطالعات بر اساس سن ،جنس ،مرتکبين حادثه ،تاکتيک ،نوع سالح و دسته بندی
ھای ديگر طراحی شده است.
طرف مسئول يک حادثۀ مشخص را معين نمايد .ھر چند به علت محدوديت ھای
يوناما نھايت تالش می نمايد تا حد امکان
ِ
ناشی از محيط عمليات ھا ،مانند ماھيت مشترک بعضی از عمليات ھای نظامی و عدم توانايی منابع اوليه در بسياری از
رويدادھا برای تشخيص دقيق يا تفکيک ميان طرفھای مختلف نظامی و شورشيان يا زمانی که ھيچ يک از طرف ھا مسئوليت
را به عھده نمی گيرند ،در ھمچو موارد يوناما مسئوليت يک رويداد مشخص را به دسته بندی عمومی نيروھای طرفدار
دولت و يا عناصر ضد دولتی نسبت ميدھد .يوناما ادعا نمی کند که ارقام ارايه شده در اين گزارش کامل می باشد؛ اما اين
احتمال وجود دارد که يوناما تلفات افراد ملکی را با توجه به محدوديت ھای مرتبط به محيط جنگی کمتر گزارش داده باشد.
مسئوليت ھای حقوقی طرف ھای درگير در جنگ مسلحانه
يوناما بر اين نظر است که جنگ افغانستان يک نبرد داخلی بوده که در آن دولت افغانستان و نيروھای امنيتی شان با حمايت
نيروھای نظامی بين المللی )که در اين گزارش و در داخل افغانستان به عنوان "نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان"
به آن اشاره می شود( با گروه ھای مسلح غير دولتی )که در اين گزارش و در داخل افغانستان به عنوان "عناصر ضد دولتی"
به آن اشاره می شود( ،مصروف جنگ می باشد.
نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان
نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان يک اصطالحی ھست که به اعضای نيروھای مسلح يعنی اردوی ملی ،نيروھای
حمايتی بشمول نيروھای نظامی بين المللی)واحد ھای نظامی آيساف ،نيروھای ويژه امريکائی در افغانستان ،اعضائی ائتالف
عمليات تحکيم آزادی يا نيروھای عمليات ھای ويژه که خارج از اين سلسله فرماندھی قرار می گيرد( و ساير نيروھای امنيتی
افغان ،گفته می شود .تمام اعضای نيروھای مسلح طرف ھای درگير در منازعه ،به استثنای کارمندان طبی و مذھبی جنگجو
تلقی می گردند .نيروھای امنيتی افغان ،مانند پوليس ملی ،پوليس محلی ،نيروھای رياست امنيت ملی و پوليس سرحدی
وضعيت ملکی بودن خود را زمانی که به شکل مستقيم در جنگ شرکت می نمايند ،از دست داده و به حيث بخشی از
نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان تلقی می گردند.
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دسته بندی نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان ممکن است که گروپ ھای مسلح را که در منازعات مسلحانه دخيل
مسلح يک طرف درگير در منازعه را
ھستند ،نيز شامل گردد .بخصوص زمانی که ھمچون گروپ ھا بخشی از نيروھای
ِ
بطور مؤثر تشکيل می دھد .بطور مثال ،زمانی که اينھا عمليات ھای امنيتی و ضد شورشی را در تحت فرماندھی غير
رسمی يک مقام دولتی؛ مانند ،قومندان امنيه ،افسران امنيت ملی يا ولسوال ،انجام می دھد.
عناصر مخالف دولت
عناصر مخالف دولت يک اصطالحی ھست که به افراد و گروپ ھای مسلح غير دولتی که در حال حاضر در جنگ ھا دخيل
بوده و در مخالفت با نيروھای حکومتی و بين المللی می جنگند ،خطاب می گردد .اينھا؛ نيروھای طالبان ،و ھم چنان افراد و
گروپ ھای مسلح منسجم غير دولتی را که بطور مستقيم در جنگ ھا سھم می گيرند و به نام ھای مختلف مانند شبکه حقانی،
حزب اسالمی گلبدين حکمتيار ،جنبش ملی ازبکستان ،اتحاد جھاد اسالمی ،لشکر طيبه و جيش محمد ياد می شوند ،شامل می
گردد.
دسته بندی عناصر مخالف دولت ،گروپ ھای مجرمين مسلح را شامل نمی گردد ،مگر اينکه ھمچون گروپھا بطور مستقيم
4
طوری وا نمود کند که در منازعات مسلحانه از جانب يک طرف درگير در جنگ دخيل می گردد.
تمام طرفھای درگير در منازعه يعنی نيروھای امنيتی افغان ،نيروھای نظامی بين المللی و گروپ ھای مسلح غير دولتی ،بر
اساس حقوق بين المللی ،مسئوليت آشکار در قبال محافظت از افراد ملکی دارند.
الف( مکلفيت ھا بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللی
دوم  51977می باشد که در آن به محافظت
افغانستان عضو کنوانسيونھای چھارگانه  1949ژنو و عضو پروتکل الحاقی ِ
غيرنظاميان در درگيری ھای مسلحانه داخلی پرداخته شده است .اين پروتکل حمله عليه افراد ملکی و حمله بر اھدافی که
موجوديتش برای نجات جمعيت غيرنظامی ضروری است را منع می نمايد.
ماده  3مشترک در کنوانسيونھای چھارگانه  1949ژنو ،حداقل معيار ھايی که طرف ھای درگير بشمول دولت ھا و طرفھای غير
دولتی درگير در يک جنگ مسلحانه داخلی بايد رعايت کنند را تعيين نموده است.
قواعد متعددی در کنوانسيونھای چھارگانه  1949ژنو و پروتکل ھای الحاقی آن ،بخشی از حقوق عرفی بين المللی را تشکيل
ميدھد .6مرتبط ترين اصولی که بر رفتار نيروھای مسلح افغان ،نيروھای نظامی بين المللی و گروه ھای مسلح غير دولتی به
عنوان طرف ھای درگير در جنگ داخلی افغانستان قابل اِعمال می باشد ،به شرح ذيل می باشد:
• اصل تشخيص يا تفکيک :جمعيت غير نظامی و ھمچنين افراد ملکی نبايد مورد حمله قرار گيرند)" .7طرف ھای درگير( ...بايد
8
در تمام حاالت جمعيت ملکی را از جنگجويان" و "اھداف ملکی را از اھداف نظامی" تشخيص داده و آنھا را از ھم تفکيک نمايند.
• اصل تناسب" :آن حملۀ که احتمال تلفات اتفاقی افراد ملکی ،جراحت به غيرنظاميان ،صدمه به اھداف ملکی و يا ترکيبی
از آنھا در آن وجود داشته باشد ،که از منفعت محسوس و مستقيمی که از بُعد نظامی بدست می آيد ،فراتر رود ،منع گرديده
است".9
• اصل احتياط در حمله..." :غيرنظاميان در برابر ھر گونه خطر ناشی از عمليات ھای نظامی بايد از مصئونيت ھمه جانبه
برخوردار باشند ."10در زمان انجام عمليات نظامی ،بايد مراقبت دائمی صورت گيرد تا جمعيت غير نظامی و اھداف ملکی
را تفکيک نمود" و از ھر گونه احتياط ممکن کار گرفته شود تا از "ھر گونه تلفات اتفاقی افراد ملکی ،جراحت به آنھا و
صدمه به اھداف غير نظامی جلوگيری شده و يا به حداقل رسانده شود."11
ھمه کشور ھايی که در تشکيل نيروھای نظامی بين المللی در افغانستان سھم دارند ،بشمول قوت ھای آيساف ،نيروھای ويژه
امريکايی در افغانستان ،اعضای ائتالف عمليات تحکيم آزادی و نيرو ھای عمليات ھای ويژه که خارج از اين سلسله فرماندھی
قرار دارند ،ھمه امضاء کنندگان کنوانسيونھای چھارگانه  1949ژنو می باشند .ھرچند تمام کشورھای کمک کننده نظامی،
 .4اين بخش "تعاريف" چارچوب حقوقی را تعقيب می کند که در منابع زير آمده است :تعريف جنگجو ،فصلھای  2 .4تا  .3 .4تنظيم شده در وزارت
دفاع انگلستان؛ کتاب راھنما در مورد حقوق جنگ ،انتشارات دانشگاه اکسفورد ،اکسفورد 2004؛ و کميته بين المللی صليب سرخ ،حقوق عرفی بشر
دوستانه بين المللی ،قاعد  .3تمام اعضای نيروھای مسلح يک طرف درگير در جنگ به ،استثنای کارمندان طبی و مذھبی ،جنگجو تلقی می گردد.
 .5افغانستان ،پروتکل الحاقی دوم  1977را به تاريخ  10نومبر  2009تصويب نمود که پروتکل موصوف به تاريخ  24دسمبر  2009نافذ گرديد.
 .6به کميته بين المللی صليب سرخ ،حقوق عرفی بشر دوستانه بين المللی ،نويسندگان ،جان ماری ھينکارتز و لويس دوسوالد بک ) CU P/ICRC,
 (Cambridge 2005مطالعه کميته بين المللی صليب سرخ ،مراجعه گردد.
 .7پروتکل الحاقی  ،2بند ) (2ماده 13
 .8پروتکل الحاقی  ،1ماده  .48به بند ) (2ماده  51که در آن مقرر گرديده ،افراد ملکی "نبايد مورد ھدف قرار گيرند" و به بند ) (2ماده  52که در آن
گفته شده "حمالت فقط بايد مواضع نظامی را ھدف قرار دھد" مراجعه شود.
 .9پروتکل الحاقی  ،1بند )ب( فقره ) (5ماده  .51جھت اطالعات بيشتر به ماده  57در مورد احتياط در حمله مراجعه کنيد.
 .10پروتکل الحاقی  ،2بند ) (1ماده 13
 .11پروتکل الحاقی  ،1بند ھای )الف( و ) (iiفقره  2و فقره ) (1ماده .57
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امضاءکننده پروتکل الحاقی اول و پروتکل الحاقی دوم  1977نيستند ،اما تمام اين نيروھا به آن قواعد حقوقی مربوطه که بخشی
از حقوق عرفی بين المللی را تشکيل ميدھد ،مق َيد می باشند.
ب( مکلفيت ھا بر اساس قواع ِد بين المللی حقوق بشر
قواع ِد بين المللی حقوق بشر ھم در زمان جنگ و ھم در زمان صلح قابل اِعمال می باشد .قواعد بين المللی حقوق بشر ھمراه با
حقوق بشر دوستانه بين المللی به شکل متمم و مکمل ھم ديگر يکجا تطبيق می گردد.
افغانستان امضاء کننده ی چندين معاھده بين المللی حقوق بشر ،12بشمول کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و مدنی می باشد
که اين کنوانسيون ،دولت افغانستان را متعھد می سازد تا حقوق بشری تمام شھروندان را در داخل سرحدات يا حوزه
صالحيت شان ،تأمين نموده و از آن محافظت نمايد.
در حاليکه طرفھای غير دولتی در افغانستان ،بشمول گروه ھای مسلح غير دولتی ،نمی توانند بصورت رسمی طرف
معاھدات بين المللی حقوق بشر قرار بگيرند ،اما طرفھای غير دولتی که به شکل غير رسمی بر بعضی ساحات کنترل دارند؛
13
مانند طالبان ،به طور روزافزونی ملتزم به تعھدات بين المللی حقوق بشر پنداشته می شوند.
قطع نامه  1325شورای امنيت
ھمان طوريکه شورای امنيت ملل متحد در قطع نامه  1325شان تأکيد نموده است ،اِعمال کامل نورم ھای مربوط به حقوق
بشر دوستانه بين المللی و حقوق بشر در مورد زنان و دختران و مد نظر گرفتن اقدامات ويژه برای محافظت زنان و دختران
14
از خشونت ھای مبتنی بر جنسيت در جريان منازعه مسلحانه برای تمام دولت ھا ،حياتی و ضروری پنداشته می شود.
ج( مکلفيت ھا بر اساس حقوق جزای بين المللی
افغانستان در سال  2003ميالدی اساسنامه روم را در مورد محکمه جنايی بين المللی امضا و قبول نمود .بنابر اين ،افغانستان
در برابر تحقيق و پيگيری جرايم بين المللی يعنی جرايم جنگی ،جرايم عليه بشريت و کشتار جمعی در حوزه قضايی دادگاه
شان مسئوليت اوليه دارد .در صورتی که افغانستان نمی تواند و يا نمی خواھد اين کار را انجام دھد ،در آنصورت محکمه
جزای بين المللی با توجه به صالحيت شان می تواند بر قضيه که در افغانستان صورت گرفته ،رسيدگی نمايد.
کشور ھايی که نيروھای نظامی شان در تشکيل نيروھای نظامی بين المللی درگير در جنگ افغانستان حضور دارد ،نيز
مسئوليت دارند تا جرايم بين المللی مورد ادعا که ممکن توسط اتباع شان در افغانستان صورت گرفته را تحقيق و مورد
15
پيگيری قرار دھند.
به طور مشخص دولت ھا مسئوليت دارند تا نقض فقره ھای )آی( و )ای( بند ) (2ماده  8اساسنامه روم در مورد محکمه
جزای بين المللی را تحقيق و مورد تعقيب عدلی قراردھد .زيرا ،در فقره ھای ماده متذکره چنين تصريح گرديده" :حمالتی که
ملکی که مستقيما ً در
به شکل عمدی عليه جمعيت غير نظامی ھدايت داده می شود و يا اگر اين گونه حمالت عليه افراد
ِ
خشونت ھا سھم ندارند؛ صورت می گيرد" ،جنايت جنگی در جنگ داخلی به شمار می آيد.
د( مکلفيت ھا بر اساس قوانين داخلی
اعضای نيروھای مخالف دولت بر اساس قوانين جزای افغانستان می تواند مورد پيگرد قانونی قرار بگيرد .اعضای نيروھای
نظامی دولت افغانستان و نيروھای بين المللی نيز در برابر نقض قوانين ملی کشور متبوع شان مسئول شناخته می شوند.

 .12افغانستان عضو کنوانسيون ھا و معاھدات ذيل می باشد :ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی ،مصوب  24اپريل  .1983ميثاق بين المللی حقوق
فرھنگی ،اجتماعی و اقتصادی ،مصوب  24اپريل  .1983ميثاق بين المللی محوی ھرگونه تبعيض نژادی مصوب  5اگست  .1983کنوانسيون منع ھر
گونه خشونت عليه زنان ،مصوب  5مارچ  .1983کنوانسيون منع شکنجه و انواع رفتار ظالمانه ،برخورد يا مجازات تحقير آميز يا غير انسانی ،مصوب
 26جون  .1987کنوانسيون حقوق کودکان مصوب  27اپريل  .1994پرتوکول اختياری کنوانسيون حقوق کودک در مورد فروش ،ھرزه گری و ھرزه
نگاری کودکان ،مصوب  19اکتوبر  .2002و ھمچنين پرتوکول اختياری بر کنوانسيون حقوق کودک در مورد مشارکت کودک در درگيری ھای نظامی
مصوب  24سپتمبر  .2003منبع. http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html :
 .13در ادامه به گزارش ھيئت از کارشناسان سرمنشی عمومی ملل متحد در بخش پاسخ دھی در سريالنکا ،مورخ  31مارچ  ،2011پراگراف 188
تمام تخلفات از مقررات حقوق بشر
مراجعه کنيد .ھمچنين به گزارش کميسيون بين المللی بازرسی سرمنشی عمومی ملل متحد در مورد تحقيق بر ِ
دوستانه بين المللی در جمھوری عربی ليبيا تحت عنوان  A/HRC/17/44مورخ  1جون  2011مراجعه کنيد.
 .14قطع نامه  (2000)1325شورای امنيت .ھم چنان به قطع نامه ھای  (2009)1889 ،(2009)1888 ، (2008)1820و  (2010)1960شورای
امنيت مراجعه گردد.
 .15صرف نظر از اينکه دولت ھا اساسنامه روم را امضا کرده باشند يا خير ،آنھا بر اساس حقوق عرفی مسئوليت دارند تا نقض جدی حقوق بشر و
حقوق بشر دوستانه بين المللی را وقتيکه در قلمرو افغانستان که عضو محکمه بين المللی عدالت می باشد ،فعاليت می کنند ،مورد تحقيق قرار دھند.
ھمانطو رکه بر اساس حقوق جزای بين المللی چنين مسئوليت دارند.
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تعريف غيرنظاميان و جنگجويان محافظت شده
يوناما افراد ملکی را طوری تعريف می نمايد که در حقوق بين المللی قبول شده باشد .سايرين و طرف ھای درگير در منازعۀ
افغانستان اصطالح فرد ملکی را طوری تعريف می نمايند که در بخشھای بعدی مطرح خواھد گرديد.
يوناما
يوناما تعريف "ملکی" را طوری بکار می برد که بتواند معيار ھای حقوق بشردوستانه بين المللی را منعکس نمايد .ھدف از
کلمه "ملکی" کسانی می باشند که جنگجو )اعضای نيروھای نظامی يا شبه نظامی( يا عضو گروه ھای مسلح سازمان يافتۀ
اشخاص خطاب می گردد که بخشی از شورشيان عمومی نباشند .16يک فرد
يکی از جناح ھای درگير نبوده و در ضمن به
ِ
ملکی موقف ملکی بودن خود را زمانی از دست می دھد که بصورت مستقيم در خشونت ھا سھم می گيرد.
حقوق بشر دوستانه بين المللی برای طرف ھای درگير در يک جنگ ضرورت می پندارد تا در زمان اجرای عمليات ھای
نظامی شان ميان افراد غيرنظامی و جنگجويان تفکيک قايل شوند .کسانی که ديگر شورشی نبوده و يا ديگر در جنگ ھا سھم
نمی گيرند ،محفوظ تلقی گرديده و نبايد ھدف قرار گيرند .اما در کنار افراد ملکی؛ جنگجويانی که ديگر از ميدان جنگ خارج
شده )مانند زخمی ،بيمار ،آنھای که کشتی شان می شکند و درحال غرق شدن است و بازداشت يا تسليم شده اند( يا کسانی که
مربوط به پرسونل مذھبی يا کارمندان صحی نيروھای مسلح اند؛ ھمۀ اين ھا تحت اصول حقوق بشر دوستانه بين المللی در
برابر حمله يا ھدف قرار گرفتن مصئون می باشند.
اما در ارتباط جنگ افغانستان؛ اين گزارش حمالتی را عليه گروه ھای مختلف مردمی به ثبت رسانيده که شامل کارمندان ملکی،
معلمين ،کارمندان مراکز صحی و کسانی که در ارايه خدمات عامه سھم دارند ،شخصيت ھای سياسی و کارمندان اداری ،کارمندان
مؤسسات غير دولتی ،پرسونل پوليس ملکی که وظيفه نظامی ندارند و در عمليات ھای مبارزه با شورشيان سھم ندارند ،می گردد.17

 .16پراگراف  1ماده  50پروتکل الحاقی  1را با کنوانسيون ھای ژنو مقايسه کنيد .ھمچنين به " رھنمود ھای تفسيری در مورد مفھوم مشارکت مستقيم در
خشونت ھا بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللی " نوشته نيلز ميلزر ،تاريخ  1جوالی  2009مراجعه کنيد.
 .17يوناما آنعده از افسران پوليس را به عنوان جنگجو می پذيرند که بصورت مستقيم در جنگ ھا سھم دارند .اين مسئله شامل حال پوليس ملی افغان،
پوليس محلی و پوليس سرحدی که بصورت منظم عمليات ھای ضد شورشگری را انجام ميدھند نيز می گردد ،مگر اينکه خالف آن ثابت شود .يوناما به
عنوان غير نظامی ،آنعده از پوليس ترافيک افغان و ديگر افسران پوليس را در نظر دارد که فقط نقش تأمين نظم عامه ملکی را داشته باشند.
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خالصۀ گزارش
انفجار در ميدان شھر مرکز واليت وردک صورت گرفت .آن درحقيقت يک عمل غير انسانی بود؛ زيرا ،تعداد زيادی از
افراد ملکی بی گناه در اثر اين انفجار کشته و يا مجروح گرديدند .در اين حادثه مجموع تلفات به  171تن می رسيد که
از ميان آنھا چھار نفر شان کشته شده بودند .در نتيجه تعداد زيادی از خانه ھای افراد ملکی و ھم چنان ساختمان ھای
دولتی يا کامالً تخريب شده و يا ھم به شدت خساره مند گرديده بود .زمانی که من صدای آن انفجار قوی را شنيدم ،با
اعضای خانواده ام در خانه نشسته بوديم .تأثير انفجار به ح ﱢد قوی بود که من ابتدا فکر کردم انفجار در داخل خانه ام
اتفاق افتاده است .من سراسيمه شده بودم و با تمام اعضای خانواده به شدت ترسيده بوديم .در حقيقت آن روز ،ترسناکترين
روز زندگی من بود .پدرم ،سه تا برادرم و خواھرم در اثر انفجار مجروح گرديدند .وقتی من ديدم که بعضی از اعضای
خانواده ام خون آلود گرديده و مجروح شده اند ،کنترلم را از دست داده و به گريه کردن شروع کردم .من فکر می کردم
که تمام اعضای خانواده ام را از دست داده ام .اما وقتی که فھميدم آنھا زنده ھستند ،سپاسگزاری نمودم.
ملکی که به تعداد  5نفر از اقاربش توسط انفجار مواد انفجاری تعبيه شده در ميدان شھر واليت
صحبت ھای يک فرد
ِ
وردک به تاريخ  23نومبر سال  ،2012مجروح گرديده بود 18.در اثر اين حادثه چھار فرد ملکی کشته شده و  167فرد
19
ملکی مجروح گرديد.
در سال  ،2012منازعات مسلحانه در افغانستان ،تلفات افراد ملکی را به شکل وحشتناک به دنبال داشته است .بر اساس يافته
ھای دفتر ھيئت معاونت ملل متحد)يوناما( در افغانستان در سال  ،2012به تعداد  2754فرد ملکی به قتل رسيده و به تعداد
 4805فرد ملکی مجروح گرديده است ،که در نتيجه مجموع تلفات افراد ملکی در سال  2012به  7559تن می رسد .ھرچند
رقم کشته شدگان در مقايسه با سال  ،2011در حدود  12درصد کاھش را نشان داده و افزايش نسبی در رقم مجروحين
صورت گرفته است .20ولی يوناما ھم چنان تداوم تلفات افراد ملکی در اثر منازعات مسلحانه در افغانستان را برجسته ساخته،
که اين موضوع نيازمند اينست تا تمام طرف ھای درگير جھت کاھش تلفات افراد ملکی و تقويت محافظت از افراد ملکی
بايد تعھدات بيشتر و تالش ھای دو برابری را در سال  2013به عھده گرفته و انجام دھد.
عناصر مخالف دولت ،در سراسر کشور افراد ملکی را بطور فزايندهای مورد ھدف قرار داده و حمالتی را بدون توجه به
زندگی انسان ھا انجام داده اند .بر اساس يافته ھای يوناما ،مجموع تلفاتی که به نيروھای مخالف دولت نسبت داده می شود ،به
 6131تن )به شمول  2179قتل و  3952زخمی( می رسد که در مقايسه با سال  ،2011در حدود  9درصد افزايش را نشان
21
داده و در حدود  81درص ِد تمام تلفات افراد ملکی در سال  2012را تشکيل می دھد.

 .18طالبان مسئوليت حمله را در وب سايت شان به عھده گرفته و به رسانه ھا اميل فرستاده بود که اين حمله را توسط موتری که مواد انفجاری خيلی
زياد در آن جاسازی شده بود ،انجام داده و دليلش اينست تا بخاطر اعدام ھای محبوسين جنگی که در پل چرخی کابل به تاريخ  20و  21نومبر توسط
حکومت افغانستان صورت گرفته بود ،انتقام بگيردhttp://shahamat- .
english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=20416:quick-glance-at-2012-jihadi-achievements-part.1&catid=3:articles&Itemid=5
 .19مصاحبه يوناما در ميدان شھر مرکز واليت وردک 19 ،دسمبر .2012
 .20بر اساس يافته ھای يوناما ،در سال  2011مجموع تلفات افراد ملکی به  7837تن می رسيد که از رقم متذکره به تعداد  3131ت ِن شان کشته شده و
به تعداد  4706تن ديگر مجروح گرديده بود .به گزارش ساالنه يوناما در مورد محافظت از افراد ملکی در آدرس ذيل مراجعه گردد:
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012
.pdf
مجموع تلفات افراد ملکی که در حدود  7559تن در سال  2012می باشد ،در مقايسه سال  4 ،2011درصد کاھش را نشان می دھد.
 .21بر اساس يافته ھای يوناما ،در سال  ،2011به تعداد  2208فرد ملکی کشته شده و به تعداد  3428فرد ملکی مجروح که در مجموع  5636تن را
شامل می گرديد ،به نيروھای مخالف دولت نسبت داده شده بود .به گزارش ساالنه يوناما در مورد محافظت از افراد ملکی در آدرس ذيل مراجعه گردد:
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012
..pdf
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از  6131فرد ملکی که توسط عناصر مخالف دولت کشته و مجروح گرديدند ،يوناما در حدود  108در صد افزايش را در
قتل ھای ھدفمند به ثبت رسانيده 22و ھم چنان اين نھاد افزايش را در کشته شدگان و مجروحين ناشی از استفادۀ خالی از
تبعيضی مواد انفجاری تعبيه شده به ثبت رسانيده است .بطور مشخص مواد انفجاری تعبيه شدۀ بشقاب مانندی که استفاده از
آن غير قانونی بوده و به مجرد تماس با قربانی منفجر می گردد .اين مواد انفجاريی بی نھايت مضر توسط ھر فردی بشمول
اطفال به محض پا گذاشتن بر آن يا عبور ھر نوع وسايل نقليه از باالی آن بشمول موتر ھای اتوبوس افراد ملکی ،منفجر می
گردد .ھم چنان تھديد ،ارعاب و آزار و اذيت مردان ،زنان و اطفال و مداخله در حق تعليم ،صحت و آزادی رفت و آمد آنھا
توسط عناصر مخالف دولت در ساحات جنگی افزايش نيز يافته است.
ھشت درص ِد تمام تلفات افراد ملکی يعنی  587مورد تلفات افراد ملکی ) 316کشته و  273مجروح( در سال  2012به
نيروھای دولت و طرفداران بين المللی شان نسبت داده می شود .رقم متذکره نشان دھنده  46در صد کاھش در مقايسه سال
 2011می باشد .البته در مقايسه سال  ،2011در حدود  39درصد در کشته شدگان و  53درصد در مجروحين کاھش رخ داده
است 23.تلفات افراد ملکی در اثر حمالت نيروھای امنيتی افغان در سال  ،2012با  33فرد کشته شده و  63فرد مجروح،
مشابه با ارقامی است که در سال  2011به ثبت رسيده بود .اکثريت اين تلفات در جريان جنگ ھای زمينی اتفاق افتاده
24
است.
تلفات  841فرد ملکی)  259فرد کشته شده و  582فرد مجروح( به ھيچ يکی از طرف ھای درگير بطور مشخص قابل نسبت
نيست .زيرا ،آنھا در حادثات ناشی از فير ھای متقابل در جريان جنگ ھای زمينی ،گلوله باری ھای که از آن سوی سرحد
صورت گرفته و يا در اثر مواد منفجر شوندۀ که از دوران جنگ باقی مانده بود ،کشته و يا مجروح گرديده است.
يافته ھای يوناما نشان می دھد که آمار کشته شدگان و مجروحين در اوايل سال  ،2012کاھش نموده و تعداد تلفات افراد ملکی
در شش ماه دوم روند صعودی داشته است .عوامل کليدی که در کاھش تلفات افراد ملکی در  5ماه اول سال  2012نقش
ناگوار و بی موقع بود که رفت و آمد شورشيان را مانع می شد و نيز بر عمليات ھا عليه
داشت ،فرا رسيدن يک زمستان
ِ
عناصر مخالف دولت تأثير گذاشته بود .ھرچند در شش ماه دوم سال ،يوناما  13درصد افزايش در تلفات افراد ملکی را در
مقايسه عين مدت سال  ،2011به ثبت رسانيده است .تلفات افراد ملکی در نتيجه انفجار مواد انفجاری تعبيه شده در ساحات
ملکی و اماکن عمومی در حدود  17در صد افزايش يافته و ھم چنان شدت جنگ ھا در بعضی از بخش ھای کشور نيز روند
25
صعودی داشته است.

 .22رقم متذکره تمام کشته شدگان و مجروحين ناشی از يک حادثۀ قتل ھدفمند را تشکيل می دھد .بطور مثال ،انفجاری مواد انفجاری عليه يک فردی
که منجر به تلفات چندين فرد گرديده است.
 .23در سال  ،2011بر اساس يافته ھای يوناما در حدود  517فرد ملکی توسط نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان به قتل رسيده و  571فرد
ملکی مجروح گرديده بود که مجموع تلفات به  1088تن می رسيد .به گزارش ساالنه يوناما در مورد محافظت از افراد ملکی در آدرس ذيل مراجعه
گردد:
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012
..pdf
 .24تعداد تلفات افراد ملکی که به نيروھای امنيتی افغان نسبت داده می شود ،شامل ارقام مجموعی تلفات ناشی از نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی
شان گرديده است.
.25
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عناصر مخالف دولت و محافظت از افراد ملکی
در جريان سال  ،2012يوناما استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده را که ھيچ گونه تفکيکی بين افراد ملکی و نظامی قايل
نيست را در يک سطح باال به شکل دوام دار به ثبت رسانيده است .بخصوص مواد انفجاری تعبيه شدۀ بشقاب مانند و ساير
تاکتيک ھای که مواد انفجاری در آن استفاده می شود .مانند ،حمالت انتحاری و انتحاری پيچيده در ساحاتی که تعداد زيادی
از افراد ملکی بوضوع مشاھده می شود.
در سال  ،2012مواد انفجاری تعبيه شده به عنوان يکی از بزرگترين تھديدھا عليه افراد ملکی محسوب گرديده است .که در
مجموع توسط  782حادثه جداگانه به تعداد  868فرد ملکی به قتل رسيده و  1663فرد ملکی مجروح گرديده است .رقم
متذکره در مقايسه سال  ،2011در حدود  3درصد افزايش را نشان می دھد 26.در حادثات مربوط به مواد انفجاری تعبيه شده
حتا در جاھاييکه اھداف مورد نظر ظاھراً اھداف نظامی بوده ،آنھای که مسئول جاسازی و انفجار مواد انفجاری بوده اند،
اقدامات احتياطی را برای محافظت از افراد ملکی روی دست گرفته نتوانسته اند .ھم چنان آنھا نتوانسته اند که تفکيک بين
اھداف نظامی و ملکی قايل شوند و يا ھم ھيچ اعتنائی به حضور فعاليت ھای افراد ملکی نداشته اند .که اين موضوع بر
اساس حقوق بشر دوستانه بين المللی نقض مسئوليت ھای آنھا تلقی می گردد.
يوناما خاطر نشان می سازد که حدود تأثيرات مواد انفجاری تعبيه شده بر زندگی اطفال ،زنان و مردان افغان بيشتر از آن
چيزی ھست که فوراً فقط حق زندگی آنھا را تھديد می نمايد .مواد انفجاری متروک 27يعنی مواد که جاسازی شده اما انفجار
نشده در محيط يک جامعه ،دسترسی به صحت و آموزش را مانع گرديده و يک فضايی از نا امنی را ايجاد می نمايد.
طوريکه افراد ملکی در تحت تھديد دائمی کشته شدن ،معيوب شدن ،جراحات شديد و نابودی ملکيت شان زندگی می نمايند.
افراد در سطح ولسوالی ھای که مواد انفجاری در آنجا در يک سطح خيلی باال جاسازی می شود ،زمانی که موقعيت مواد

 .26در سال  ،2011بر اساس يافته ھای يوناما ،در اثر مواد انفجاری تعبيه شده به تعداد  949فرد ملکی کشته شده و  1511فرد ملکی مجروح گرديده
بود .در نتيجه مجموع تلفات ناشی از انفجار مواد متذکره به  2460تن می رسيد .به گزارش ساالنه  2011يوناما در مورد محافظت از افراد ملکی در
آدرس ذيل مراجعه گردد:
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012
..pdf
 .27مواد انفجاری جاسازی شده :مواد انفجاری بشقاب مانند ،سيم کشی شده و مواد انفجاری که از راه دور کنترل می شود)که ممکن فعال شده باشد يا
خير( را شامل می گردد .مواد انفجاری متروک ،به مواد انفجاری گفته می شود که در جريان جنگ ھای قبلی جاسازی شده که ممکن ھنوز فعال باشد يا
خير .بطور مثال ،تاريخ باتری برای ماشه کردن دستگاه ممکن انقضا شده باشد يا اينکه آن دستگاه فعال نشده باشد .ھرچند اکتشاف مواد انفجاری ،از بين
بردن و خنثی سازی آن توسط آيساف و نيروھای امنيتی افغان در جريان سال  2012دوام داشته است .اما ،منابع قابل دست رس برای از بين بردن آنھا
فقط بخشی از نيازمندی ھا را مرفوع می کند.
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انفجاری را به نيروھای امنيتی افغان گزارش داده و يا در جستجوی آن بوده است ،به عکس العمل شديد از سوی عناصر
مخالف دولت مواجه می گردد.
بر اساس يافته ھای يوناما در حدود  698فرد ملکی توسط قتل ھای ھدفمند به قتل رسيده و  379فرد ملکی توسط تاکتيک
متذکره مجروح گرديده است که مجموع تلفات به  1077تن می رسد 28.که در مقايسه سال  ،2011در حدود  108درصد
افزايش را نشان می دھد .اکثريت اين حادثات ناشی از ھدف قرار دادن عمدی افراد ملکی که احساس می گردد با حکومت
ھمکار می باشند ،بشمول مقامات دولتی ،رھبران مذھبی ،بزرگان قومی ،افسران پوليسی که خارج از محل خدمت شان می
باشند و اشخاصی که پروسه صلح را حمايت می کنند ،می باشد .از مجموع  1077تلفات ،کشتن و مجروح نمودن کارمندان
ملکی دولت به شکل ھدفمند و سازمان يافته در حدود  700درصد افزايش يافته است .بطور مشخص قتل ھای ھدفمند زنان
توسط عناصر مخالف دولت خيلی آزار دھنده است ،مثالً ،قتل دو تا رئيس امور زنان واليت لغمان که در ماه اگست و دسمبر
سال  ،2012توسط عناصر مخالف دولت به قتل رسيدند.
يوناما دوام دار حادثات قتل ،قطع عضو ،لت و کوب و ساير نقض ھای حقوق بشری را به تعقيب يک فرايند قضايی توسط
عناصر مخالف دولت به ثبت رسانيده است .اين فرايند غالبا ً متھمين را محکمه نموده و مجازات می نمايند .مجازات معموالً
از طريق اعدام افرادی که متھم به جاسوسی برای دولت و يا ھم به ساير جرايم می باشد ،اجرا می گردد .به اساس يافته ھای
يوناما به تعداد  33فرد ملکی در  17حادثه جداگانۀ که به تعقيب استماع دادرسی يا صدور حکم توسط عناصر مخالف دولت،
29
مجازات اجرا می گرديد ،به قتل رسيده است .اين روند در حقيقت نقض حقوق بشر دوستانه بين المللی می باشد.
يوناما در حدود  121حادثه را از نوع تھديد ،ارعاب و آزار و اذيت افراد ملکی بشمول حمله به خانه ھای مردم و سوختاندن
آن را توسط عناصر مخالف دولت ،تأييد می نمايد .که اين رقم در مقايسه سال  ،2011در حدود  17درصد افزايش را نشان
می دھد .يوناما اين را نيز خاطر نشان می سازد که اين نوع حادثات احتماالً بطور کامل گزارش داده نشده است .زيرا ،شدت
نا امنی و عدم دسترسی به ساحات دور دست و محدوديت ھای فراروی اين ساحات باعث گرديده که حادثات به شکل کامل
30
گزارش داده نشود.
اعالميه ھای عمومی طالبان در مورد تلفات افراد ملکی
در سال  ،2012طالبان در حدود  53اعالميه عمومی منتشر نموده است .از رقم متذکره  25تای آن موضوعات مرتبط به
تلفات افراد ملکی و محافظت حقوق بشر را به بحث گرفته بود 31.در اين اعالميه ھا از تعھد عمومی برای محافظت از افراد
ملکی صحبت شده بود و ادعا شده بود که حد اکثر تلفات افراد ملکی در افغانستان در نتيجه اَعمال غير قانونی و عمليات
32
ھای نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان صورت گرفته است.
ھرچند طالبان چنين اعالميه ھای را صادر نموده ،ولی درعين زمان ،از طريق رسانه ھا مسئوليت حمالت انتحاری ،حمالت
انتحاری پيچيده ،قتل ھای ھدفمند و سازمان يافته و حادثات مواد انفجاری را که منجر به قتل و جرح افراد ملکی گرديده بود،
نيز به عھده گرفته است 33.در اين اعالميه ھا ،طالبان معموالً ھدف مورد نظر حمله را مشخص نموده بود و بعضا ً ادعا نموده
بود که در اين حمله ھدف افراد ملکی ،با توجه به تعريف خودشان از افراد ملکی ،نبوده و تعداد تلفاتی را ليست نموده بود که
ادعا داشتند اتفاق افتاده و نيز بعضی موقع ،تذکر داده بود که اقدامات مشخصی مد نظر گرفته شده بود تا افراد ملکی محافظت

 .28رقم متذکره تمام کشته شدگان و مجروحين ناشی از يک حادثه قتل ھدفمند را شامل می گردد .بطور مثال ،انفجار مواد انفجاری عليه يک فرد که
منجر به تعداد زيادی از تلفات افراد ملکی می گردد.
 .29ماده سوم مشترک در کنوانسيون ھای ژنو که مسئوليت ھای تمام طرفھای درگير )بشمول طالبان( را در منازعات مسلحانه معرفی می نمايد ،اصدار
حکم مجازات و اعدام افراد ملکی را در ھر زمان و مکان منع می نمايد .ھم چنان ،بر اساس ماده سوم مشترک در کنوانيسون ژنو ،اين نوع دادرسی
ممکن از جمله جرايم جنگی محسوب گردد.
 .30در جريان سال  ،2012در ھنگام مصاحبه ھای که يوناما با بعضی از افراد در خارج از ولسوالی ھای خود شان انجام داده است ،افراد متذکره بطور
مکرر سو ِء رفتار ھا و تھديد ھا را از سوی عناصر مخالف دولت گزارش داده است.
 .31در سال  ،2011طالبان در حدود  57اعالميه عمومی منتشر نموده بود و تعداد زيادی از آنھا بر به عھده گرفتن مسئوليت حادثات پرداخته بود يا
اينکه تھديد بر انجام کارھای مشخص نموده و ھم چنان به گزارش و اعالميه ھای يوناما در مورد محافظت از افراد ملکی پاسخ داده بود .به اعالميه
ھای عمومی طالبان در مورد تلفات افراد ملکی ،در صفحه  12گزارش ساالنه  2011يوناما در مورد محافظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه
مراجعه گردد.
 .32بطور مثال ،يک اعالميه طالبان به تاريخ  16ماه اگست به مناسبت عيد الفطر منتشر گرديد .که در اعالميه متذکره اظھار شده بود که محافظت از
افراد ملکی مسئوليت دينی شان می باشد.
 .33در سال  ،2012يوناما  46حادثه جداگانۀ را به ثبت رسانيده است که طالبان به شکل عمومی مسئوليت آنھا را به عھده گرفته بود .حادثات متذکره،
ت  513فرد ملکی را به دنبال داشته است .اين حادثات شامل  15قتل ھدفمند 12 ،حمله انتحاری و پيچيده 9 ،حادثه مواد انفجاری تعبيه شده
در مجموع تلفا ِ
و  7رويداد جنگ زمينی را شامل می گردد.
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گردد 34.بعضی از اعالميه ھا استفاده طالبان از مواد انفجاری تعبيه شدۀ که بشقاب مانند ھست و با فشار قربانی منجر می
گردد را انکار نموده بود.
يوناما يک تغيير ماھرانۀ را در روش طالبان در مورد حمالت عليه مقامات دولتی در شش ماه دوم سال )با تأکيد بر حمله
تغيير ظاھری در روش
عليه اھداف نظامی و تقويت حمله از داخل صفوف نيروھای امنيتی( ،مشاھده کرده است 35.اين
ِ
حمالت ممکن آگاھی آشکار رھبری طالبان را منعکس نمايد ،تا از اين طريق نگرانی عمومی را در مورد محافظت از افراد
ملکی بيان دارد و نيز اھداف سياسی بزرگتری را در ارتباط پروسه صلح دنبال نموده تا "قلب و ذھن" افغان ھا را از خود
نمايند.
ھرچند از آن اعالميه ھای که از اعضای طالبان می خواھد تا افراد ملکی را محافظت کند ،استقبال می شود .اما ،حقيقيت
اينست که ھنوز وضعيت در ساحات به شکل عملی تغيير نکرده است .طالبان به حمالت مستقيم شان عليه افراد ملکی
بخصوص از طريق قتل ھای ھدفمند و تداوم استفاده از مواد انفجاری تعبيه شدۀ که تفکيک بين ملکی و نظامی قايل نيست،
بشمول مواد انفجاری تعبيه شدۀ بشقاب مانندی که با تماس قربانی منفجر می گردد ،ادامه داده است.
يوناما ،از رھبری طالبان می خواھد تا به مسئوليت ھای شان بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللی عمل نموده و بر افراد
ملکی حمله نکنند ،تعھدات عمومی شان را در مورد محافظت از افراد ملکی در ميان تمام جنگجويان شان به طور موثر
اجرا نموده ،تعريف فرد ملکی را طوری اصالح نمايد که مطابق و سازگار با حقوق بشر دوستانه بين المللی باشد و نيز
استفاده از مواد انفجاری تعبيه شدۀ بشقاب مانند و ساير مواد انفجاری که بين افراد ملکی و نظامی تفکيک قايل نيست را
متوقف نمايد.
ذھنيت مردم :مناطقی که به شکل غير رسمی تحت کنترل عناصر مخالف دولت می باشد
ھرچند تلفات افراد ملکی و خشونت ھای ناشی از منازعات مسلحانه بين نيروھا دولتی/ھمکاران بين المللی شان و عناصر
مخالف دولت نسبتا ً در سال  ،2012کاھش يافته است 36.اين کاھش در حقيقت باعث تقويت حضور حکومت در بعضی مناطق
يا بھبود محافظت از افراد ملکی نشده است .در سراسر سال  ،2012مردمان آسيب ديده به يوناما گزارش داده است که
عناصر مخالف دولت بخاطر حضور اندکی نيروھای امنيتی افغان و عدم توانائی حکومت در کنترل بعضی ساحات؛ بطور
فزاينده بعضی ساحات را کنترل نموده و وظايف امنيتی و حکومتی را انجام می دھد .تحقيقات يوناما در ولسوالی ھای متعدد
نشان می دھد که در ساحاتی که به شکل محدود توسط نيروھای دولتی کنترل می شود و يا در مناطقی که قسمتا ً توسط
37
عناصر مخالف دولت کنترل می گردد ،نقض حقوق بشر شايع می باشد.
در ديگر مناطق ،حضور دولت و نيروھای امنيتی محافظت از غير نظاميان را برقرار نمود.
نيروھای طرفدار دولت و محافظت از افراد ملکی
در سال  ،2012نيروھای دولتی با ھمکاران بين المللی شان که شامل نيروھای امنيتی افغان و نيروھای نظامی بين المللی می
شوند ،معيار ھای را بخاطر کاھش تلفات افراد ملکی مد نظر گرفته است .در سال  ،2012يوناما يک کاھش عمدۀ را در
کشته شدگان و مجروحين ناشی از عمليات ھای نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان بشمول حمالت ھوائی ،عمليات
ھای تجسسی ،جنگ ھای زمينی و عکس العمل تدريجی نيروھا در مقابل يک پديده مظنون ،به ثبت رسانيده است.
بين اول جنوری تا سی و يکم دسمبر سال  ،2012يوناما  578مورد تلفات افراد ملکی را ثبت نمود )به شمول  316کشته و
 271مجروح(که به نيروھای طرفدار دولت منتسب شد .رقم متذکره در حدود  46درصد کاھش را در مقايسه سال ،2011
نشان می دھد 38.يوناما  8درصد از مجموع تلفات افراد ملکی را به نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان نسبت می
دھد.
 .34در يک اعالميۀ که به تاريخ  27ما جون سال  ،2012منتشر شده بود ،طالبان ادعا نموده بود که حمله کننده گان تا حد توان تالش نموده بود که افراد
ملکی را محافظت نمايد ،طوريکه به افراد ملکی ھدايت داده بود تا به داخل يک اتاق رفته و منتظر بماند تا جنگ ختم گردد .اين اعالميه به تعقيب يک
حمله انتحاری پيچيده در ھوتل سپوژمی در ساحه قرغه واليت کابل منتشر گرديد .که در حمله متذکره به تاريخ  21جون  ،2012تعداد زيادی از افراد
ملکی به قتل رسيده و يا مجروح گرديده بود.
 .35بطور مثال" ،پيام تبريک بادی محترم امير المؤمنين به مناسبت فرا رسيدن عيد االضحی" 24 ،اکتوبر سال  .2012به آدرس ذيل مراجعه گردد:
http://shahamat-english.com/.
 .36دفتر مرکزی آيساف ،معلومات ماھانه آيساف ،رويداد ھا تا ماه نومبر ،منتشره  3دسمبر سال .2012
 .37به گزارش شش ماھه  2012يوناما در مورد محافظت از افراد ملکی مراجعه گردد.
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012
..pdf
 .38در سال  ،2011بر اساس يافته ھای يوناما در حدود  517فرد ملکی به قتل رسيده و  571فرد ملکی مجروح گرديده بود .مجموع کشته ھا و
مجروحين به  1088تن می رسيد .به گزارش ساالنه  2011يوناما در مورد محافظت از افراد ملکی مراجعه
گردد.
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بيشترين بخش تلفاتی که به نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان نسبت داده می شود ،توسط حمله ھوائی توسط
نيروھای نظامی بين الملی صورت گرفته است .بر اساس يافته ھای يوناما  204مورد تلفات افراد ملکی )به شمول  126کشته
و  78زخمی( ناشی از عملياتھای ھوايی نيروھای بين المللی بود 39که در مقايسه سال  ،2011در حدود  42درصد در تلفات
ناشی از ھمچون عمليات ھا،کاھش رخ داده است .حمالت ھوائی باعث  27درص ِد تمام کشته شدگان منسوب به نيروھای
دولتی و ھمکاران بين المللی شان گرديده است .و نيز حمالت متذکره  3درص ِد تمام تلفات افراد ملکی را تشکيل می دھد .از
 126فرد ملکی کشته شده 51 ،تن آن اطفال می باشد.
يک سلسله حمالت شديدی ھوائی به تاريخ  16سپتمبر در ولسوالی الينگار واليت لغمان اين را ثابت کرد که ھنوز ضرورت
دار معيارھای حمالت در عمليات ھای ھوائی تھاجمی وجود دارد 40.بر اساس گفته ھای
مبرم و اساسی برای بازنگری دوام ِ
آيساف ،ھرچند که حمله ھوائی بخاطر ھدف قرار دادن يک گروپ از شورشيان در چندين سطوح مختلف از آيساف گرفته تا
سلسله فرماندھی نيروھای امنيتی افغان ،در مراتب اوليه تصويب شده بود اما فقط افراد ملکی آسيب ديدند که ھشت فرد ملکی
که اصالً زنان و اطفال را تشکيل ميدادند ،کشته شده و  8دختر و زن مجروح گرديدند 41.موافقت قبلی حمله ھوائی که يک
گروپ از زنان و اطفال را اشتباھا ً جنگجويان شورشی)ھدف مشروع( تصور نموده بود ،اين موضوع را به اثبات می رساند
که بازنگری کلی پاليسی ھای قبل از انجام عمليات ،قبل از اينکه کدام سالح ھوائی فير گردد ،يک ضرورت مبرم است.
يوناما خاطر نشان می سازد که نه يافته ھای تحقيقاتی آيساف از حمله ھوائی الينگار و نه کدام تغييرات پاليسی معرفی شده،
در دسترس عموم قرار گرفته است .اين عکس العمل ،از پاسخ آيساف در حمالت مشابھی که در ماه جون  2012در واليت
لوگر رخ داده بود ،متفاوت می باشد 42.زيرا ،يک فرمان مکمله آيساف به ھدف محدود نمودن بمباردمان مناطق مسکونی
افراد ملکی ،در آن وقت اصالح گرديده بود.
با توجه به مشابھت در روند نزولی تلفات افراد ملکی در سالھای  2010و  ،2011در سال  2012نيز بر اساس يافته ھای
يوناما عين روند دوام يافته و در حدود  54فرد ملکی توسط عمليات ھای تجسسی نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان
به قتل رسيده و  21فرد ديگر در عمليات ھای متذکره مجروح گرديده است .که مجموع تلفات به  75تن می رسد 43.رقم
متذکره در مقايسه سال  ،2011در حدود  33درصد کاھش را نشان می دھد 44.از ماه جوالی  ،2012نيروھای امنيتی افغان
بنابر گزارش ھا؛ رھبری اکثريت عمليات ھای نظامی را به عھده گرفتند و چنانچه از جنوری  2013به اين طرف ،نيروھای
45
افغان  80درصد عمليات ھا را رھبری می کند.
با توجه به مشابھت در روندی که در دو سال گذشته مشاھده گرديد ،يوناما ھم چنان  26در صد کاھش را در تلفات ناشی از
حادثات مربوط به عکس العمل تدريجی نيروھا در مقابل يک پديده مظنون ،به ثبت رسانيده است 46.که در اثر  33حادثه
جداگانۀ از اين نوع از طرف نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان در حدود  14فرد ملکی کشته شده و  35فرد ملکی
مجروح گرديده است که مجموع تلفات به  49تن می رسد .حد اکثر تلفات ناشی از اين حادثات به نيروھای امنيتی افغان نسبت
داده می شود.

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012
..pdf
 .39ھمان :در سال  ،2011بر اساس يافته ھای يوناما در نتيجه حمالت ھوائی در حدود  235فرد ملکی به قتل رسيده و  118تن ديگر مجروح گرديده
بود.
 .40عمليات ھوائی تھاجمی به آن عمليات ھوائی گفته می شود که از قبل طرح ريزی شده و از عمليات ھای ھوائی که حالت دفاعی دارد ،متمايز گردد.
 .41جلسه يوناما با مقامات آيساف ،ماه سپتمبر و اکتوبر سال  ،2012کابل.
 .42به تاريخ  16جون  ،2012آيساف يک حمله ھوائی را باالی يک کمپ مسکونی انجام داد .در نتيجه 18 ،فرد ملکی بشمول  7زن 5 ،دختر جوان و
يک طفل ده ماھه به قتل رسيدند .در پاسخ ،آيساف يک فرمان مکملۀ را صادر نمود که در آن گفته شده بود که آيساف استفاده از مھمات ھوائی را عليه
اقامتگاه افراد ملکی فقط در وضعيتی که از نيروھای خود شان در برابر حمالت دفاع نمايند ،محدود می نمايد.
 .43عمليات ھای مستقل و مشترک نيروھای امنيتی افغان و بين المللی باعث تلفات فوق الذکر گرديده است.
 .44بدست آوردن معلومات دقيق در مورد تعداد عمليات ھای تجسسی يا شبانه و تلفات افراد ملکی ناشی از آن خيلی مشکل می باشد .چون اين گونه
معلومات بطور عموم محرمانه می باشد .معلومات راجع به تعداد مجموعی عمليات ھای شبانه که توسط گروپ ھای مختلفی نيروھای بين المللی و
افغان ،نيروھای ويژه ،نيروھای عمليات ھای ويژه و نھادھای استخباراتی دولت ھای خارجی انجام می شود و نيز ھرگونه تلفات ناشی از اين گونه
عمليات ھا به دست رس عموم قرار نمی گيرد .محدوديت ھای مرتبط به محيط عملياتی و محدوديت دسترسی به معلومات مربوطه ،باعث می گردد تا
يوناما تلفات افراد ملکی ناشی از عمليات ھای تجسسی يا شبانه را ممکن کمتر گزارش داده باشد.
 .45اعالميه مشترک رئيس جمھور اوباما و رئيس جمھور کرزی در  11جنوری سال  2013که در  19جنوری ھمين سال از آدرس ذيل بدست آمد.
http://www.whitehouse.gov/blog/2013/01/11/president-obama-hosts-president-karzai
 .46حادثات عکس العمل تدريجی نيروھا در مقابل يک پديده مشکوک يا محافظت نيروھا؛ استفاده نيروھای نظامی از نيروی کشنده و غير کشنده را
شامل می گردد و در وضعيتی اتفاق می افتد که افراد ملکی به کاروان ھای نظامی نزديک می شوند يا از کاروان ھا سبقت می گيرند و در اين ھنگام آنھا
به اخطار ھای پرسنل نظامی توجه نمی کنند ،يا به آن اخطار ھا آشنائی ندارند يا ھم اينکه اخطارھا را نمی بينند .يا ھم در وضعيتی اتفاق می افتد که
افراد ملکی به دستورالعمل ھای پاسگاه ھای نظامی توجه نمی کنند.
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عکس العمل تدريجی نيروھا در مقابل يک پديده مشکوک که از طرف آيساف صورت گرفته ،از  15حادثه در سال  2011به
 5حادثه در سال  ،2012کاھش يافته است .در ماه سپتمبر سال  ،2012آيساف يک طرزالعمل عملياتی معياری نمبر  373را
در مورد ھدايت و راھنمائی عکس العمل تدريجی نيروھا در مقابل يک پديده مشکوک منتشر ساخت .اين رھنمود تعاريف
واضح تری از رفتارھای که در مقابل نيروھا تھديد شمرده می شود و اقدامات که در مقابل بايد مد نظر گرفت را تھيه نموده
است.
نيروھای امنيتی افغان و محافظت از افراد ملکی
با انتقال رھبری مسئوليت امنيتی از نيروھای بين المللی به نيروھای امنيتی افغان که در سال  2012خيلی بخوبی جريان
داشت ،يوناما به شدت نظارت خود را روی عمليات ھای نيروھای امنيتی افغان و تلفات ناشی از آن ،تمرکز داده بود .در اثر
حمالت و عمليات ھای نيروھای امنيتی افغان در سال  ،2012در حدود  33فرد ملکی به قتل رسيده و  63فرد ملکی مجروح
گرديده است .اکثريت اين تلفات در زمان جنگ ھای زمينی عليه شورشيان و معموالً به تعقيب حمله عليه پاسگاه ھا يا کاروان
ھای نيروھای امنيتی افغان ،اتفاق افتاده است.
يوناما از اقدامات حکومت افغانستان و آيساف جھت ظرفيت سازی نيروھای امنيتی افغان بخاطر محافظت شھروندان
افغانستان و نيز پيگيری و کاھش تلفات افراد ملکی توسط آنھا استقبال میکند .در ماه می  ،2012حکومت يک گروه پيگيری
تلفات افراد ملکی را در مرکز ھماھنگی معلومات ھای وابسته رياست جمھوری ايجاد نمود و نيز داکتر مدبر رئيس دفتر
اداره امور را به حيث مشاور رئيس جمھور کرزی در مورد محافظت از افراد ملکی تعيين نمود .يوناما تعھدات جمعی
رھبری نيروھای امنيتی افغان)وزارت ھای دفاع ،داخله و رياست امنيت ملی( را جھت ھماھنگی ساختارھای امنيتی بخاطر
پيگيری و کاھش تلفات افراد ملکی مشاھده نموده است .در مارچ  ،2012دولت افغانستان دستور شماره  29-4رياست
جمھوری را صادر کرد که به ھمه نھادھای امنيتی دستور داد تا قوانين ،پاليسیھا و طرزالعمل ھای افغانستان را در زمان
انجام عملياتھا رعايت کنند .با وصف اين ،يوناما يک نوع بی ميلی را در بخش رھبری نيروھای امنيتی افغان جھت تأئيد
تلفات افراد ملکی توسط عمليات ھای نيروھای امنيتی افغان و تقويت ظرفيت تحقيقاتی در مورد ھمچون تلفات را ياد داشت
نموده است .اين وضعيت نشان می دھد که تلفات افراد ملکی ناشی از عمليات ھای نيروھای امنيتی افغان ممکن کامل گزارش
داده نشده باشد.
ساير تالش ھای کاھش تلفات افراد ملکی بين نيروھای امنيتی افغان و آيساف؛ شامل ايجاد ساختارھای تبادله معلومات مانند
گروپ کاری مشترک در مورد کاھش تلفات افراد ملکی ،ھيئت مشترک تلفات افراد ملکی و کنفرانس ھای نيروھای امنيتی
افغان -آيساف در مورد محافظت مردم ،می باشد .ھمان طوريکه تعھدات نيروھای امنيتی افغان و آيساف بخاطر کاھش تلفات
افراد ملکی بخوبی ايجاد شده است ،يوناما تشويق می نمايد تا اين ساختارھا بطور کامل در تشکيالت نيروھای امنيتی افغان
نھادينه شود .بخصوص آن نيروھای امنيتی که در بحث ھای تخنيکی و عملی و تطبيق معيارھای دقيق عملياتی و رھنمودی
که بخاطر کاھش خسارت به افراد ملکی در جريان عمليات ھا در سال  2013ضروری ميباشد ،دخيل ھستند.
افزايش حمالت مواد انفجاری تعبيه شده و تھديد بزرگی که توسط مواد انفجاری متروک بر مردم تحميل می گردد ،نيازمند
ظرفيت و منابع زياد حکومتی بخاطر مبارزه عليه مواد انفجاری تعبيه شده ،کشف ،خنثی سازی و استحصال مواد متذکره که
ھم اکنون توسط آيساف صورت می گيرد ،می باشد 47.ستراتيژی ملی سال  2012در مورد مبارزه عليه مواد انفجاری تعبيه
شده ،که به تاريخ  24ماه جون سال  2012توسط شورای امنيت ملی افغانستان به تصويب رسيد ،يک گام اساسی بخاطر رشد
بيشتر ظرفيت نيروھای امنيتی افغان جھت مبارزه و رفع تھديد رو به رشد مواد انفجاری برای افراد ملکی ،می باشد .يوناما
از آيساف و ساير ھمکاران شان دعوت به عمل می آورد که حمايت خود را از نيروھای امنيتی افغان بخاطر فرماندھی،
کنترل و انجام مبارزه مؤثر عليه مواد انفجاری تعبيه شده و خنثی سازی اين مواد بشمول استحصال آن ،افزايش دھد .حمايت
نيروھای امنيتی افغان بخاطر تطبيق ستراتيژی مبارزه با مواد انفجاری تعبيه شده بايد يکی از اولويت ھای آيساف و جامعه
بين المللی در سال  2013تا  2014باشد.

 .47استحصال و بھره برداری مواد انفجاری تعبيه شده شامل موارد ذيل می گردد :تشخيص ،جمع آوری ،توليد و توزيع نمودن معلومات جمع آوری شده
از ساحه حادثۀ مواد انفجاری به منظور به دست آوردن اطالعات نظامی قابل استفاده ،بخاطر تقويت طرزالعمل و ميتود مبارزه با مواد انفجاری و به
جھت کاھش منابع شورشيان و بخاطر تقويت پروسه تعقيب عدلی آنھا .اين استحصال شامل حفظ ،تشخيص و ترميم عناصر مواد انفجاری تعبيه شده برای
آزمايش ھای تخنيکی ،قانونی ،بايوميتريک و تحليلی شده که توسط نھادھای متخصص انجام می گيرد .استحصال مواد انفجاری تعبيه شده يک بخش
اساسی اقدامات مؤثر و قوی عليه مواد انفجاری می باشد
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جنگ ھای زمينی و محافظت از افراد ملکی
در سال  ،2012جنگ ھای زمينی ميان نيروھای دولتی/ھمکاران بين المللی شان و عناصر مخالف دولت درحدود  438فرد
ملکی را به قتل رسانده و  1108تن ديگر را مجروح نموده است .که مجموع تلفات ناشی از اين حادثه به  1618فرد ملکی
می رسد .رقم متذکره در حدود  22درصد در مقايسه سال  2011کاھش را نشان می دھد .جنگ ھای زمينی در حدود ٢١
درص ِد تمام تلفات افراد ملکی را تشکيل می دھد که بعد از مواد انفجاری تعبيه شده بلندترين رقم تلفات را باعث گرديده است.
ھرچند افزايش تلفات ناشی از حادثۀ متذکره در زونھای مرکزی ،مرتفع مرکزی ،شمال شرق ،شمال و غرب که با
ازديادگروپ ھای مسلح غير قانونی در اين ساحات ھمراه بوده ،صورت گرفته است .بطور مثال ،واليت فارياب در زون
شمال از لحاظ سطح باالی جنگ ھای مسلح زمينی در رديف چھارم قرار دارد 48.در زون ھای جنوب ،جنوب شرق و شرق
کاھش تلفات ناشی از جنگ ھای زمينی با کاھش عمليات ھای نيروھای امنيتی افغان و آيساف در خارج از مراکز ولسوالی و
کمتر شدن جنگھای مسلح زمينی بين نيروھای دولتی/ھمکاران بين المللی شان و شورشيان ،مرتبط می باشد.
برنامه پوليس محلی افغان
يوناما برنامه پوليس محلی افغان را با تھيه گزارش ھای مختلط در مورد رفتار پوليس محلی و تأثير اين برنامه روی
محافظت از افراد ملکی بطور دوام دار نظارت نموده است .اکثريت مردم بھتر شدن اوضاع امنيتی را در مناطقی که پوليس
محلی حضور داشته ،گزارش داده است و بھتر شدن اوضاع امنيتی در ساحات متذکره با گسترش پوليس محلی در اين ساحات
در جريان سال  2012ھمراه بوده است.
يوناما بھبود در پاسخ دولت به نقضھای ارتکاب يافته توسط اعضای پوليس محلی افغان و قدمھای برداشته شده توسط
رياست پوليس محلی افغان در کابل و وزارت امور داخله به تحقيق و تعقيب اعضای مظنون به ارتکاب تخلف را مشاھده
نموده است .به عنوان مثال ،وزارت امور داخله واحد نظارت و تحقيقات پوليس محلی افغان را در اواسط سال  2012ايجاد
نموده و بر تعداد اعضای نيروھای امنيتی ملی افغان در داخل ھر واحد پوليس محلی افزوده است .عليرغم اين کوششھا،
پوليس محلی افغان در بعضی ولسوالیھا به ارتکاب نقضھای حقوق بشری ھمراه با معافيت ادامه میدھند.
يوناما در ولسوالی ھای متعدد ،49نقض ھای جدی حقوق بشر را دوام دار به ثبت رسانيده و گزارش ھای را در مورد
ناسازگاری و عدم رعايت پاليسی ھای که پروسه استخدام و بررسی پوليس محلی را ھدايت می کند ،دريافت نموده است.
يوناما ،بطور مشخص عدم يک پروسه قوی بررسی را در جريان تلفيق نمودن و داخل نمودن گروپ ھای دفاع محلی در
صفوف پوليس محلی ،مشاھده نموده است .بطور مثال ،يک عده از نيروھای دفاع محلی که توسط آيساف در واليت کندز
ايجاد شده بود و به نقض حقوق بشر نيز متھم بودند ،بدون کدام بررسی درست در صفوف پوليس محلی پيوست و حاال به
عنوان پوليس محلی حقوق بشر افراد ملکی را دوام دار نقض می نمايند 50.مردم ،نگرانی ھايش را در مورد پوليس محلی
چنين گزارش داده است :ضعف فرماندھی و کنترل گروپھای پوليس محلی توسط رھبری پوليس ملی ،نظارت ضعيف و
موردی ،و عدم پاسخ دھی اعضای پوليس محلی در مورد نقض حقوق بشری که در گذشته انجام داده و يا حاال انجام می دھد.
يوناما 55 ،حادثه ی تلفات افراد ملکی را که پوليس محلی در آن به نحوی دخيل بوده به ثبت رسانيده است .در نتيجه حوادث
متذکره  24فرد ملکی به قتل رسيده و  38فرد ملکی مجروح گرديده است ،که مجموع تلفات به  62تن می رسد 13 .حادثه
مربوطه ناشی از جنگ ھای زمينی بوده ،در حاليکه اکثريت تلفات افراد ملکی ناشی از نقض حقوق بشر توسط پوليس محلی
بوده و اين نقض ھا عليه افراد ملکی ،بخصوص در زون ھای شمال و شمال شرق صورت گرفته است.
با توجه به گسترش پوليس محلی در آينده تا سقف  45000عضو ،اين ضروری است تا نظارت و پاسخ دھی پوليس محلی
توسط وزارت داخله تقويت گرديده و توسعه يابد.

 .48مستندات اداره امنيت و مصئونيت ملل متحد 9 ،جنوری سال .2012
 .49يوناما حادثات متعدد از نقض ھای جدی حقوق بشر را در ولسوالی ھای دشت ارچی ،چھار دره و علی آباد واليت کندز و ولسوالی خاص ارزگان
واليت ارزگان به ثبت رسانيده است.
 .50اين دو ولسوالی بنام ھای ولسوالی دشت ارچی و چھار دره ناميده شده و در واليت کندز موقعيت دارد .به بخش پوليس محلی در اين گزارش مراجعه
گردد.
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قيام ھای محلی عليه عناصر مخالف دولت
در سال  ،2012چندين مورد قيام ھای عمومی مردم عليه طالبان و ساير عناصر مخالف دولت در زون ھای مرکزی ،شمالی،
جنوب شرقی و شرقی توسط يوناما به ثبت رسيده است .تعداد زيادی از اين قيام ھای کوتاه مدت بوده و يا فقط از تظاھرات
ھای عمومی تشکيل شده بود .گروپ ھای مسلح محلی به عنوان حمايت کنندۀ حکومت غالبا ً ھمچون قيام ھا را رھبری می
کردند و نيز مردم محلی را تشويق می نمودند تا در مقابل عناصر مخالف دولت مقاوت نموده ،حمايت کننده گان شان را
51
منسجم نموده تا در مقابل عناصر مخالف دولت جنگ مسلحانه نمايد و نيز به نيروھای امنيتی افغان حمايت مسلحانه نموداند.
مھم ترين قيام در ولسوالی اندر واليت غزنی صورت گرفته بود .قيام متذکره در ماه اپريل  2012شروع گرديده بود و نيز
52
يوناما تلفات  45فرد ملکی را که بطور مستقيم يا غير مستقيم به اين قيام ارتباط می گيرد ،به ثبت رسانيده است.
گروپ ھای مسلح و محافظت از افراد ملکی
در سال  ،2012يوناما ،افزايشی را در نقض حقوق بشر افراد ملکی توسط گروپ ھای مسلح غير قانونی به ثبت رسانيده
است .در مجموع  28حادثه از اين دست ،تلفات  62فرد ملکی را به دنبال داشته است .اين حادثات شامل قتل ھای ھدفمند،
اختطاف ،تھديد ،ارعاب ،آزار و اذيت مردم ،اخاذی يعنی به زور گرفتن ماليات ،تصرف مکتب ھا ،تھديد عليه آموزگاران،
تجاوز جنسی و قتل را شامل می شدند 53.اکثريت اين تخطی ھای که توسط يوناما به ثبت رسيده ،در واليات فارياب و کندز
واقع گرديده است.

حضور و ظھور مجدد اين گروپ ھا ،که بعضا ً با حکومت محلی متحد شده و بعضی به شکل مستقل عمل می کنند،
بخصوص در زونھای شمال و شمال شرق ،ممکن با موضوعات افزايش حضور عناصر مخالف دولت در بعضی
از ولسوالی ھای دور دست ارتباط داشته باشد و دليل ظھور اين گروپ ھای مسلح بخاطر جنگ عليه شورشيان يا
محافظت مردم در مقابل آنھا ظھور نموده ،خالء امنيتی مرتبط به انتقال نيروھای نظامی ،مقاصد مجرمانه ،بی
ثباتی سياسی و ناامنی عمومی باشد .تعداد زيادی از اين گروپ ھای مسلح غير قانونی با معافيت عمل نموده ،در
54
پيشگاه ھيچ مقامی پاسخگو نبوده و تھديد جدی عليه افراد ملکی میباشند.
در معرض خطر قرار گرفتن افراد ملکی :محافظت از حقوق بشر در مناطق جنگ زده
اطفال
در سال  ،2012خشونت ھای ناشی از جنگ در حدود  488طفل را به قتل رسانده و  814طفل ديگر را مجروح نموده اند که
مجموع تلفات به  1302تن پسر و دختر می رسد .رقم متذکره يک کاھش نسبی را در مقايسه سال  2011نشان می دھد .در
تلفات اطفال تمام تاکتيک ھای جنگی سھم دارند اما اکثريت تلفات ناشی از مواد انفجاری تعبيه شده و جنگ ھای زمينی بوده
است .از  1302پسر و دختر کشته شده و مجروح افغان ،تاکتيک ھای عناصر مخالف دولت در حدود  283طفل را به قتل
رسانيده و  505طفل را مجروح نموده است.
 174مورد تلفات اطفال )به شمول  90طفل کشته شده و  84طفل مجروح( به نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی شان
نسبت داده می شود .متباقی  115طفل کشته شده و  225طفل مجروح قابل نسبت به طرفھای مشخصی جنگ نبوده و بيشترين
رقم آنھای که قابل نسبت نبوده را ميتوان به مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ نسبت داد .اطفال بطور دوام دار به
عنوان گروپی تلقی می گردد که بيشترين آسيب را از ناحيه مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ متحمل می گردد .در
مجموع  208تلفاتی که به مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ نسبت داده می شود را اطفال)بيشترين شان
حدود  160از
ِ
را پسر ھای جوان( تشکيل می دھد .و رقم متذکره  77درصد مجموع تلفات ناشی از اين مواد را نشان می دھد.

 .51بر اساس حقوق بشردوستانه بين المللی ،افراد ملکی نبايد مورد حمله مستقيم قرار بگيرد ،اما زمانی که آنھا در جنگ ھا بطور مستقيم سھم می گيرند،
ديگر به عنوان افراد محافظت شده تلقی نگرديده و وضعيت ملکی بودن خود را از دست می دھد .اعضای گروپ ھای مسلح منسجم که به يک طرف
غير دولتی سھيم در جنگ ،تعلق دارند ،تا آن وقتيکه فرض شود که دوام دار در وظيفه جنگی شان می باشند ،فرد ملکی تلقی نشده و وضعيت محافظت
شده را در مقابل حمالت مستقيم از دست می دھد.
 .52اين تلفات در بين ماه اپريل و دسمبر  2012رخ داده و تلفات افرادی که بطور مستقيم در جنگ ھا سھم داشتند را شامل نمی گردد.
 .53يوناما اين اعمال را نقض حقوق بشر تلقی می کند .بخصوص زمانی که اين اعمال توسط گروپ ھای غير دولتی سھيم در منازعه مسلحانه صورت
گرفته و به شکل غير مستقيم با حکومت ارتباط دارند .زمانی که گروپ ھای مسلح عمليات ضد شورشی و عمليات ھای امنيتی را در تحت فرماندھی
غير رسمی مقام حکومتی مانند قومندان امنيه ،افسر امنيت ملی يا ولسوال انجام می دھد ،يوناما اظھار می دارد که اين گروپ ھا بخش از نيروھای مسلح
طرف درگير در منازعه مسلحانه را تشکيل می دھد .آنھا بايد مسئوليت پذير باشند و برای نقض حقوق بشری شان مسئول تلقی گردد.
 .54ھمان.
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يوناما گزارش ھای در مورد  39حادثۀ استخدام و استفاده از اطفال را در منازعات مسلحانه دريافت نموده است .حادثات
متذکره در حدود  116طفل را در بر می گيرد 55.عناصر مخالف دولت ،اطفال را به خاطر انجام حمالت ،محافظ و کارھای
اکتشافی استفاده می نمايد و در بعضی مثال ھا برای بھره گيری جنسی نيز استفاده نموده است .حقوق بين المللی؛ سوء استفاده
56
ھای جنسی و استخدام اطفال را جھت سھم گيری در جنگ ھا بطور واضح به عنوان جرايم جنگی محسوب می نمايد.
يوناما 3 ،تا حادثۀ را به ثبت رسانيده است که در آن سه طفل بخاطر انجام حمالت انتحاری از بين رفته است و عالوتا ً 48
طفل بخاطر اتھام قصد انجام حمالت انتحاری ،توسط نيروھای امنيتی افغان دستگير گرديده است .ھم چنان ،نيروھای امنيتی
57
افغان ،تعداد زيادی از اطفال را بخاطر ارتباط شان با عناصر مخالف دولت ،دستگير نموده است.
زنان و دختران
زنان و دختران ،از نتايج منازعات مسلحانه فوق العاده زياد و به شکل دوام دار 58رنج ديده است .تعداد زنان و دخترانی که
به قتل رسيده و يا مجروح گرديده است ،در مقايسه سال  ،2011در حدود  20در صد افزايش يافته است .يعنی در سال
 ،2012در حدود  301زن و دختر به قتل رسيده و  563زن و دختر مجروح گرديده است که مجموع تلفات به  864تن می
رسد .اکثريت طبقه اناث زمانی کشته و زخمی گرديده اند که مصروف فعاليت ھای روزانه خويش مانند مصروف کار در
خانه و مزرعه ،بوده است.
از مجموع  1302زن و دختر کشته شده و مجروح افغان ،عناصر مخالف دولت در حدود  171تن آنھا را به قتل رسانيده و
 334تن آنھا را مجروح نموده است)مجموع تلفات به  504تن می رسد( .در حاليکه نيروھای دولتی و ھمکاران بين المللی
شان در حدود  67تن آنھا را به قتل رسانيده و  88تن آنھا را مجروح نموده است)مجموع تلفات به  155تن می رسد( .متباقی
تلفات يعنی  63تن کشته شده و  141تن مجروح به طرف ھای مشخص قابل نسبت نيست)،مجموع تلفات به  204تن می
رسد( زيرا آنھا معموالً توسط مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ آسيب ديده است.
در سال  ،2012آمار کشته شدگان و مجروحين زنان و دختران در نتيجه تمام حادثات ناشی از قتل ھای ھدفمند ،بيشتر از سه
چند گرديده و در نتيجه  51تن آنھا کشته و زخمی گرديده است .اين رقم در سال  2011به  16تن می رسيد .قتل عمدی زنان
در سال  2012ادامه داشت .بطور مشخص چيزی که خيلی تکان دھنده بود ،ھمانا قتل دو رئيس رياست امور زنان در واليت
بغالن می باشد که در ماه اگست و دسمبر توسط عناصر مخالف دولت به قتل رسيدند.
منازعات مسلحانه و حق دسترسی به تعليم و تربيت
خشونت ھای ناشی از منازعات مسلحانه بطور مستقيم بر روند دسترسی مردم به حق تعليم و تربيت در تمام زون ھای
کشور ،به شکل دوام دار تأثير گذاشته است .يوناما در حدود  74حادثه را بشمول سوختاندن مکتب ھا ،تھديد و ارعاب عليه
معملين و کارمندان مربوطه ،انفجار مواد انفجاری تعبيه شده در مجاورت مکتب ھا ،حمالت راکتی ،جنگ ھای زمينی،
حمالت تجسسی و عمليات ھای نظامی در مکتب ھا را به ثبت رسانيده است .ھم چنان ،مکتب ھا ،برای اھداف نظامی استفاده
شده و تصرف گرديده است ،که در نتيجه ،وضعيت محافظت شدۀ مکتب ھا را بخطر انداخته و اطفال را در معرض آسيب
59
قرار داده است .بنابر يافته ھای يوناما در حدود  14حادثۀ تصرف مکتب ھا در سال  2012صورت گرفته است.
اعالميه ھای طالبان در سال  2012بطور مکرر بر حمايت شان از تعليم و تربيت تأکيد نموده و نيز از دست داشتن حمالت
بر مکتب ھا را انکار نموده است .ھرچند که اکثريت حادثات حمالت بر مکتب ھا و دخالت به امور مکتب ھا ،به عناصر
مخالف دولت بشمول طالبان ،نسبت داده شده است.
 .55کنوانسيون حقوق طفل ،به شخصی طفل می گويد که در زير سن  18سال) (17-0قرار داشته باشد.
 .56ماده ) 8(2)(b)(xxvi), (e)(viiاساسنامه روم خدمت اجباری ،ثبت نام و استفاده از سربازان طفل زير سن  15سال در مخاصمات فعال در ھر
نوع مخاصمه مسلحانه بين المللی و داخلی جرم دانسته است .ھرچند ،نيروھای امنيتی افغان با تطبيق پالن عملی برای جلوگيری از استخدام اطفال و
امضاء آن در جنوری  ،2011به پيشرفت ھای دست يافته اند ،اما گروه کاری کشوری در مورد نظارت و گزارش دھی ،خاطر نشان می سازد که
استخدام افراد زير سن توسط نيروھای امنيتی افغان و بطور مشخص توسط پوليس ملی بطور کامل متوقف نشده است .در يازدھمين گزارش ساالنه
منشی عمومی ملل متحد در مورد اطفال و منازعات مسلحانه ،که موضوعات  2011را تحت پوشش قرار داده و در اپريل  2012منتشر گرديد ،پوليس
ملی بخاطر استخدام افراد زير سن در ضميمه ھای گزارش با يک مرجع تکميلی به پوليس ملی ،دوام دار ليست شده است.
 .57ھمچنين به گزارش يوناما تحت عنوان "برخورد با توقيف شدگان منازعات مسلحانه در توقيف خانهھای افغانستان :يکسال بعد" منتشر شده در 20
جنوری  2013بنگريد که بازداشت غير قانونی و شکنجه  80طفل به وسيله مقامات افغان )رياست امنيت ملی ،پوليس ملی افغان و پوليس محلی افغان(
را برای آنچه جرائم عليه امنيت ملی به شمول حمالت انتحاری خوانده شده ،مستند سازی کرده استat http://unama.unmissions.org .
 .58ارقام تلفات دختران افغان بخاطر آسيب پذير دو چند دختران اطفال در بخش اطفال در تحت عنوان ھم زنان و ھم دختران انعکاس يافته است .ھرچند
که ارقام دختران فقط يک مرتبه در داتابيس و رقم مجموعی تلفات ،محاسبه شده و به ثبت رسيده است.
 .59اين معلومات در سال  ،2012توسط گروه کاری کشوری در مورد اطفال و منازعات مسلحانه جمع آوری گرديده و تحليل شده است.
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منازعات مسلحانه و حق دسترسی به صحت
يوناما ،در حدود  12حادثۀ حمالت مستقيم عليه تأسيسات صحی را در سال  ،2012به ثبت رسانيده است ،که در اثر آن در
حدود  12تن کشته و مجروح گرديده است 60.حادثات متذکره شامل مواد انفجاری تعبيه شده ،قتل ھای ھدفمند ،اختطاف،
تھديد ،ارعاب و آزار و اذيت بشمول حمالت عمدی عليه تأسيسات صحی و کارمندان مربوطه اش را شامل می گردد .ھم
چنان ،بدتر شدن وضعيت امنيتی در بعضی از مناطق ،تغييرات مشخص در عمليات ھای نيروھای امنيتی افغان و آيساف و
نفوذ يا کنترل بعضی ساحات توسط عناصر مخالف دولت؛ به دسترسی محدود به مراقبت ھای صحی ،کمک نموده است.
يوناما يک حادثۀ تصرف شفاخانه ملکی بدون نشان را از تاريخ  23تا  25اکتوبر در ولسوالی چک واليت وردک که توسط
نيروھای ويژه امريکا و اردوی ملی افغان صورت گرفته بود ،به ثبت رسانيده است .کلينيک متذکره بسته شده و به عنوان
مرکز نظامی غير رسمی و توقيفگاه مؤقتی برای تعداد زيادی از افراد ملکی که به زودی رھا گرديده بودند ،استفاده می شد.
ھمچون اعمال ،حقوق بشر دوستانه بين المللی را ممکن نقض کند .چون حقوق بشر دوستانه بين المللی مقرر داشته است که
کارمندان صحی و بخش ھای که منحصراً برای اھداف طبی استخدام شده اند ،بايد در تمام اوقات احترام شده و محافظت
61
گردد.
به دنبال اين حادثه ،آيساف با رياست صحت عامه مالقات نمود تا عالمت گذاری مناسب ھمه تاسيسات طبی را به روش
62
مناسب ھماھنگ کند.
افراد ملکی که بر اثر منازعات مسلحانه بيجا گرديده است
در سال  ،2012افراد ملکی اصوالً در نتيجه منازعات مسلحانه به شکل دوام دار بيجا گرديده است .در جريان ،2012
براساس يافته ھای کميشنری عالی ملل متحد برای پناھندگان ،در حدود  94299فرد جديداً در افغانستان بيجا گرديده است .در
سال  ،2012تعداد مجموعی بيجا شدگانی داخلی که در اثر منازعات مسلحانه در افغانستان بيجا شده بود ،به  486298تن می
رسيد 63که بخش زيادی از اينھا از زون جنوب و به تعقيب آن از غرب و شرق افغانستان بيجا گرديده است .در جريان
 ،2012کميشنری عالی ملل متحد در امور پناھندگان ،عالوتا ً در حدود  109158بيجاشدگانی داخلی را به ثبت رسانيده است
که آنھا در حقيقت قبل از سال  ،2012بيجا شده بودند.
گلوله باری از آن سوی سرحد
يوناما در حدود  206حادثۀ گلوله باری از آن سوی سرحد را به ثبت رسانيده است .64گلوله باری ھای متذکره در حدود 12
فرد ملکی را به قتل رسانيده و  63فرد ملکی را مجروح نموده است .گزارش ھا در مورد تخريب خانه ھا ،مساجد ،سوختاندن
جنگالت ،کشتن حيوانات اھلی و بيجا شدن فاميل ھا ،نيز دريافت شده است .بر اساس يافته ھای کميشنری عالی ملل متحد
برای پناھندگان ،در حدود  774خانواده که در مجموع  4625فرد را تشکيل می دھد ،در داخل و يا خارج از زون شرقی
بيجا شده است 760 .فاميل که در مجموع  4533فرد را تشکيل ميدھد ،بخاطر اين گلوله باری ھا از ولسوالی دانگام واليت
کنر بيجا شده است.
مالحظات
 11سال بعد از آغاز اين دوره ،جنگ ھای مسلحانه در افغانستان ھنوز به شکل دوام دار تلفات وحشتناکی را بر افراد ملکی
تحميل نموده است .ھرچند يک کاھش نسبی در تلفات افراد ملکی به ديده نيک نگرسته می شود ،اما ھنوز خشونت ھای
اقل
فراگيری ناشی از منازعات مسلحانه؛ زندگی ،معيشت و رفا و آسايش ھزارھا طفل ،زن و مرد افغان را تھديد می کند .حد ِ

 .60در سال  10 ،2011تا ھمچون حادثه که در حدود  6کشته و زخمی را به دنبال داشت ،به ثبت رسيده بود.
 .61قاعده  25و  :28کارمندان و اھداف طبی و مذھبی .حقوق عرفی بشر دوستانه بين المللی ،جلد  .1جين ماری حينکيرتس و لويز دوزواک ،کميته بين
المللی صليب سرخ ،کمبريج.2005 ،
 62 .مالقات يوناما با مقر فرماندھی آيساف 16 ،فبروزی  ،2013کابل.
 .63يادداشت از کميشنری عالی متحد برای امور محاجرين 17 ،جنوری .2013
 .64يوناما حادثات گلوله باری ھا از آن سوی سرحد را با توجه به تأييد آنھا توسط چندين منابع بشمول قربانی ھا ،بزرگان ،داکتران ،پوليس ملی ،پوليس
سرحدی و امنيت ملی ،نظارت نموده است .يوناما بر اين نظر ھست که  12کشته و  63زخمی يک رقم دقيق می باشد .يوناما در تعداد زيادی از حادثات
با قربانی ھا و اقارب قربانی ھا مصاحبه نموده است .زمانی که منابع دست اول قابل دست رس نبوده ،تلفات افراد ملکی را بواسطه مقامات محلی و منابع
دست دوم ،تأييد نموده است.
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حق افغان ھا به امنيت ،تعليم و تربيت ،مراقبت ھای صحی ،دسترسی به عدالت و آزاديھای رفت و آمد به شدت نقض می
گردد و ھم چنان افراد ملکی غالبا ً در ميان تھديدات فزاينده گير می ماند.
اقل حکومت و افزايش در کنترل بعضی از ساحات توسط
ازدياد گروپ ھای مسلح در سراسر کشور ھمراه با حضور حد ِ
شورشيان؛ غالبا ً به اين معناست که افراد ملکی با توجه به مواجه شدن شان با تھديدات رو به رشد ،ھيچ جای را برای
محافظت شان ندارند .يک بزرگ قومی از ولسوالی واته پور واليت کنر وضعيت افراد ملکی در ساحه متذکره را چنين بيان
نمودند:

من يکی از اعضای شورای ولسوالی ھستم .من طالبان را حمايت نمی کنم .ھرچند اگر آنھا مرا دعوت کند ،من به ديدن آنھا
می روم .ھمين طور اگر حکومت و يوناما مرا دعوت کند ،من نزد آنھا می روم .ما در بين دو آتش گير مانديم .ھم چنان،
آمدن امروزم در اينجا برايم يک خطر است .مردم از من اين سوال را خواھد نمود که چرا من اينجام آمدم و آنھا می خواھد
چه کند .اما می می خواھم چگونگی احساس مردم را بگويم.

مصاحبه يوناما با بزرگان قومی مربوط به ولسوالی واته پور واليت کنر .آنھا کشته شدن سه فرد ملکی توسط يک محکمه
طالبان در دوم اکتبر سال  2012را گزارش داند.
با تداوم صحبت ھا و مباحثاتی که ميتوان به مذاکرات صلح در سال  2013کمک نمود ،يوناما مجدداً بر ضرورت ھمچون
مباحثاتی که اوليت عمدۀ شان اقدامات مؤثر جھت محافظت از افراد ملکی و کاھش تلفات افراد ملکی در منازعات مسلحانه
باشد ،تأکيد می نمايد .برای افراد ملکی افغان؛ ارزش و اعتبار ھمچون صحبت ھا زمانی احساس می شود که سطح امنيت و
محافظت در زندگی روز مرۀ شان بھبود يابد.
پيشنھادات
يوناما تصريح می نمايد که در سال  2013برای عناصر مخالف دولت ،نيروھای امنيتی افغان و نيروھای نظامی بين المللی
اين يک امر الزامی می باشد که تالش ھای شان را بخاطر محافظت از افراد ملکی و توجه به مسئوليت ھای حقوقی شان
جھت کاھش تلفات افراد ملکی ،افزايش دھد .يوناما ،بخاطر تقويت محافظت از افراد ملکی  ،پيشنھادات ذيل را پيشکش می
نمايد:
پيشنھادات به عناصر مخالف دولت
•

حقوق بشر دوستانه بين المللی بايد رعايت گردد ،اصول تشخيص)تفکيک( ،تناسب و اقدامات احتياطی بايد احترام
گردد ،و نيز فرد ملکی بايد طوری تعريف گردد که مبتنی بر حقوق بشر دوستانه بين المللی باشد.

•

دستور العمل ھا و رھنمود ھای که اعضا را ھدايت می کنند تا از تلفات افراد ملکی جلوگيری نمايند ،اجرا گردد .و
آن اشخاصی که افراد ملکی را می کشند و مجروح می نمايند بايد پاسخ ده تلقی گردد.

•

مطابق به حقوق بشر دوستانه بين المللی ،ھدف قراردادن و کشتن عمدی افراد ملکی بطور عاجل متوقف گردد .ھم
چنان ،آن دساتيری که حمالت و کشتن افراد ملکی را اجازه می دھد ،مسترد گردد.

•

استفاده از مواد انفجاری تعبيه شدۀ که با تماس قربانی منفجر می گردد ،متوقف گردد و نيز بطور مشخص استفاده
از مواد انفجاری تعبيه شدۀ که تفکيک بين افراد ملکی و نظامی قايل نيست ،حمالت انتحاری و جاسازی مواد
انفجاری در اماکن عمومی و جاھای ملکی ،منع گردد .رھنمود ھا بخاطر ممنوع قرار دادن استفاده از سالح ھای
که تفکيک بين ھدف ملکی و نظامی قايل نيست و ساير سالحھای غير قانونی مانند مواد انفجاری تعبيه شدۀ بشقاب
مانند که با آوردن فشار منفجر می گردد ،منتشر گردد.

•

تمام انواع کشتن ،تعذيب و سوء رفتار ھا عليه افراد ملکی و نيز ساير نقض ھای حقوق بشری بطور مشخص
تصويب و اجرای مجازاتی که از طريق طرزالعمل ساختار شبه قضايی صورت ميگيرد ،متوقف شود.

پيشنھاد به حکومت افغانستان
•

تالش ھا برای آموزش ،تمويل و فراھم نمودن تمام حمايت ھای ضروری برای نيروھای امنيتی افغان جھت توانا
ساختن آنھا برای محافظت از افراد ملکی بطور مؤثر ،افزايش يابد.

•

از طريق ايجاد يک ساختار حکومتی دائمی که تشيکالت ھای امنيتی مربوطه را نمايندگی نمايد ،و بخاطر تحقيق و
پاسخ به حادثات که منجر به تلفات افراد ملکی می شود قدرت داشته باشد ،پاسخ دھی نيروھای امنيتی افغان را
حمايت و تقويت نمايد.
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•

تطبيق ستراتيژی مبارزه عليه مواد انفجاری تعبيه شده در اوليت قرار گيرد .ھم چنان ،تالش ھا به ھدف تقويت
بيشتر و تمويل بيشتری ظرفيت نيروھای امنيتی افغان برای فرماندھی ،کنترل و اجرای مؤثر عميات ھا عليه مواد
انفجاری و خنثی سازی آنھا بشمول استحصال مواد متذکره ،صورت گيرد.

•

ھمان طوريکه برنامه پوليس محلی در حال توسعه می باشد؛ ميکانيزم ھای بررسی ،استخدام ،نظارت و پاسخ دھی
از جمله از طريق تعقيب و در ھمکاری با ساکنين محل ،بطور مشخص در سطح ولسوالی ھا بخاطر جلوگيری از
نقض و تخطی از حقوق بشر و بخاطر محافظت بھتر از مردم با کمک نيروھای بين المللی و ساير کمک کنندگان
تقويت گردد.

•

تمام گروپ ھای مسلح غير دولتی بايد خلع سالح گردد و اقداماتی روی دست گرفته شود تا از پاسخ دھی اينھا در
مقابل تخطی ھای که انجام می دھد ،اطمينان حاصل گردد.

پيشنھاد به نيروھای بين المللی
•

به بازنگری رھنمود ھای تاکتيکی و طرزالعمل عملياتی که به عمليات ھای ھوائی تھاجمی ارتباط می گيرد ،ادامه
داده شود .بخصوص ،تداوم بازنگری معياری ضروری می باشد که تعيين و تشخيص اوضاع 65به شکل مطمئن
قبل از حمله ،معين گردد .بازنگری ھای قبل از عمليات و نيز تحقيقات با ھماھنگی حکومت افغانستان در قضايای
که تلفات افراد ملکی اتفاق می افتد ،دوام يابد.

•

از تمويل ،آموزش و تجھيز کافی نيروھای امنيتی افغان جھت فرماندھی ،کنترل و اجرای مؤثر عمليات ھای ضد
مواد انفجاری ،خنثی سازی آنھا بشمول استحصال مواد متذکره ،اطمينان حاصل گردد.

•

حمايت خود را جھت تالش ھای حکومت افغانستان برای کاھش ،پيگيری ،تحقيق روی تلفات افراد ملکی و نيز
پاسخ دھی آنھا در قضايای تلفات افراد ملکی ،افزايش دھد.

•

از طريق نشر عاجل و عمومی تمام کشفيات آيساف در مورد حادثاتی که تلفات افراد ملکی را به دنبال دارد و نيز
از طريق تعقيب پاسخ دھی و اقدامات انضباطی و تھيه جبران خسارت و پرداخت غرامت به شکل سيستماتيک؛
شفافيت ،پاسخ دھی و ارتباط بھتر با افغان ھای ملکی که متضرر گرديده است ،تقويت گردد.

 .65ديدگاه يوناما/دفتر کميشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر اينست که رويکرد تشخيص"نيت خصومت آميز" فردی که مورد ھدف قرار ميگيرد را
به عنوان ھدف مشروع نظامی تأييد کند .يعنی رويکرد متذکره ھدف را به عنوان يک جنگجو با وظيفه دائم جنگی يا فرد ملکی که به شکل مستقيم در
جنگ ھا سھم می گيرند ،بايد تأييد نمايد.
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