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 افغانستان

 

افزایش یافته و وضعیت به حدی رسید که طالبان میالدی  2015جنگ میان طالبان و نیروهای دولتی در افغانستان در سال 

نیروهای امنیتی دولت افغانستان با حمایت هوایی و  کهقبل از این ،هفته در یک مورد کنترل شهر کندوز را برای تقریباً دو

ی از توانستند مرکز تعدادچنین همدست گرفت. طالبان ه ، بکنندز کندوز خارج زمینی نیروهای امریکایی بتوانند طالبان را ا

ف متحد تقریباً نصدست گرفته و مرکز چند والیت را نیز با تهدید مواجه سازند. سازمان ملل ههای دیگری را نیز بولسوالی

 .به صفت والیات شدیداً خطرناک عنوان نمود ،لحاظ امنیتیبه کشور را  هایوالیت

حمالت  انجامصد تلفات افراد ملکی از طریق در 70ها دارای عواقب وخیمی برای افراد ملکی بوده و افزایش خشونت

به میان آمده است. های شورشی طالبان و سایر گروهمند توسط انجام حمالت هدف نیزجایی مواد منفجره و هجاب انفجاری،

مخصوصاً عملیات زمینی، کشته و ، اندازی عملیات نیروهای دولتی برعلیه طالبانکه بر اثر راه ایهمچنین تعداد افراد ملکی

 اند، نیز در سال گذشته افزایش یافت. زخمی گردیده

 

به شکل علنی تعهد نمودند تا دولت نسبت به حمایت  ،اجراییرئیس بدهللاداکتر عبدهللا ع جمهور اشرف غنی وکه رئیسدرحالی

شمول نقض حقوق ه ب ،های حقوق بشریولی حکومت وحدت ملی در عمل در رفع نگرانی؛ حقوق بشر متعهد باقی بماند از

دست گرفته و قانونی  که حکومت یک پالن کاری را برای محو شکنجه رویزنان و حمله بر خبرنگاران، ناکام ماند. با این

 ت. چنان ادامه یافهمقرارگرفتن تصویب نمود، ولی معافیت از تحت تعقیب عدلی کودکان  انگاری سربازگیریرا جهت جرم

 

خیر افتاده و منتظر أدایر گردد، برای یک مدت نامعین به ت 2015بود در سال قرارانتخابات پارلمانی و شوراهای والیتی که 

ه ب 2002های از سال مخصوصاً ، های گذشتهباشد. درمقایسه با سالبرانگیز میات انتخاباتی جنجالروند اصالحایجاد 

اند. حدود جا شدهها و منازعات مسلحانه در داخل افغانستان بیدالیل جنگه سو، در سال گذشته بیشترین اشخاص بنای

داخلی در افغانستان اضافه گردید، تعداد مجموعی  جاشدگانبی شماردر سال گذشته بر که داخلی  شدۀجاتن بی 100000

 افزایش داد. نفر جاشدگان داخلی در افغانستان را تقریباً به یک میلیون بی

 

 منازعات مسلحانه 

تلفات ملکی باقی ماند. این نوع اسلحه مانند  ۀچنان به صفت عامل عمدهم ،جاشده توسط گروه شورشیهمواد منفجره جاب

المللی را نقض خواهد کرد. حقوق بشردوستانه بین ،ده و استفاده از آن در مقابل افراد ملکیکرسونل عمل های ضد پرماین

 حمالت انتحاری کشته و مجروح گردیدند.  ۀملکی افغان درنتیج فردچنین صدها هم

 



طالبان مرگ مال عمر، رهبر پایه مخصوصاً پس از افشای این خبر که مقامات بلند، حمالت طالبان ۀدامن پراگنده شدنبا 

صورت  اند، غیرممکن بود تا مسئولیت خیلی از حمالتاتفاق افتاده بود، مخفی کرده 2013مذهبی این گروه را که در سال 

باشد، مسئولیت بعضی ای از داعش میگروهی که ادعا داشت شاخهرا به این گروه نسبت داد. در والیت ننگرهار،  گرفته

ه موسوم بگروه که یکی از حمالتی را مسئولیت یید کردن این ادعا خیلی مشکل بود. أرفت، گرچند تحمالت را برعهده گ

تن دیگر  100 کمدستتن کشته و  30 ، حدودآباد بود که بر اثر آنداعش بر عهده گرفت، حمله بر کابلبانک در شهر جالل

تن مجروح  350 حدود کشت ورا تن  50 ،در شهر کابل تروریستی تحمالرشته یک آگست،  17. به تاریخ شدندروح جم

 به ثبت رسید. سوبه این 2001سال  ازکابل ترین روز این خونینکه ، برجا گذاشت

 

های شده در ماه منتشرهای نیز افزایش یافت. در بیانیه 2015حمالت هدفمند بر علیه افراد ملکی توسط گروه طالبان در سال 

مخصوصاً  قضات، حارنواالن، و کارمندان وزارت عدلیه را به قتل  ،طالبان تهدید کرد تا مقامات دولتیاپریل و می، گروه 

 نیز به صفت افرادرا کنند های خیریه کار میهایی که برای سازمانها و خارجیعده از افغانآنچنین گروه طالبان برسانند. هم

های شد تا افغانستان یکی از خطرناکترین کشور برای کارمندان سازمان کردند. این پالیسی باعثم مورد هدف این گروه اعال

کمک به مردم »سازمان موسوم به افغان ( کارمند 9نه ) ،های خیریهمربوط به سازمان میان افراد کشته شدهخیریه باشد. از 

های تاریخه ب. ندفته و کشته شددر والیت بلخ هدف قرار گر ،ماه جون 2به تاریخ  هشمول یک زن حامله بود که ب «نیازمند

 مورد حمله قرار گرفته و کشته شدند «پارک پالس»ماه می تعدادی از شهروندان ملکی افغان و خارجی در هوتل  14و  13

 که مسئولیت این حمله را گروه طالبان برعهده گرفت. 

 

 ه دنبالباند که این تلفات عمدتاً نی قلمداد شدهمسئول تلفات افراد ملکی در جریان حمالت زمیشکل فزاینده ه نیروهای دولتی ب

جنگ در محالت مسکونی بوجود آمده است. در جریان یک جنگ در والیت هلمند در ماه  در جریاناستفاده از توپ و راکت 

اپریل، بیشترین تلفات ملکی ناشی از استعمال توپ و سالح سنگین بوده و از سفر خبرنگاران نیز در جریان جنگ به ساحات 

روهای امنیتی افغان دستور داد تا غنی به تمام نی جمهورآگست، رئیس 28ممانعت صورت گرفته است. به تاریخ  ،جنگی

 های عملیاتی خویش را ارزیابی نموده و اقدامات الزم را جهت جلوگیری از تلفات افراد ملکی روی دست گیرند. طرزالعمل

 

زیر  کودکان استخدام ،فرمان تقنینی قانونی را توشیح کرد که به موجب آن با صدورجمهور غنی فبروری، رئیس 2تاریخ ه ب

رحال، پولیس محلی افغان و سایر ه به ده سال به صفت عسکر توسط نیروهای امنیتی افغانستان، جرم تلقی گردید.سن هج

ساله  14به صفت عسکر ادامه دادند. طالبان پسران کودکان نظامی طرفدار دولت در بعضی والیات به استخدام های شبهگروه

افزایش  ،های خویشچنین سازمان ملل متحد در گزارشکردند. همرا نیز برای جنگ و انجام حمالت انتحاری استخدام 

توسط طالبان صورت گرفته  ای را در میزان حمالت صورت گرفته بر علیه مکاتب در ماهای اپریل الی جون که اکثراً عمده

گردید تا  جانب شورشیان و هم از جانب نیروهای طرفدار دولت باعث گرفته هم ازاست، انعکاس داد. تهدیدات صورت

بسته بمانند. در ماه می، افغانستان  ی کودکانهای تعدادی از مکاتب در والیات کندوز، غور و نورستان بر رودروازه

را امضاء نموده و تعهد نمود تا اقدامات بیشتری را جهت حفاظت از شاگردان، استادان  «اعالمیه جهانی حفاظت از مکاتب»



 «رهنمود خودداری از استفاده مکاتب به مقاصد نظامی»ت مسلحانه روی دست گرفته و و تعمیرات مکاتب در جریان منازعا

 را تطبیق نماید. 

 

نظامی طرفدار دولت را به منظور بهبود امنیت ها در والیات شمالی افزایش یافت، مقامات افغان نیروهای شبهکه جنگچنان

 تهمم نظامی طرفدار دولت به بدرفتاری با افراد ملکیوهای شبهدوباره فعال نمود. در فاریاب، کندوز و سایر والیات، نیر

 شدند.  

 

گیری افراد ملکی توسط گروهای شورشی افزایش یافته و از جمله دو مورد چنین در این سال، میزان اختطاف و گروگانهم

نوامبر تعداد هفت فرد  9به تاریخ گیری، ها در والیت زابل رخ داد. که در جریان این دو مورد گروگانگیریاز این گروگان

ی به برموتر مسافرچند مسافر سوار بر  31فبروری تعداد  23تاریخ ه ب نیز ملکی به گروگان گرفته شده و به قتل رسیدند. و

شان تا هنوز معلوم نیست. در هردو مورد، افراد به رها و سرنوشت دیگران هاتن آن 19تعداد بعداً گروگان گرفته شدند که 

 روگان گرفته شده به دلیل هزاره بودن مورد هدف قرار گرفتند.گ

در والیت ارزگان توسط طالبان  ،مارچ 3به تاریخ « از کودکان حمایت»مؤسسه جهانی چنین در این سال تعداد پنج کارمند هم

  دید، به قتل رسیدند. که تقاضای طالبان مبنی بر رهایی اسیران این گروه از جانب دولت رد گر اختطاف گردیده و هنگامی

 

 حقوق زنان 

 های رادیویی زنان را غارتو استیشن ن حقوق زندست گرفت، دفاتر فعااله که گروه طالبان کنترل والیت کندوز را بزمانی

 ن حقوق زن را وادار به ترک شهر کردند. نموده و با صدور اخطاریه، تعداد زیادی فعاال

 

جمهور غنی تعهدات خویش مبنی بر حمایت و تقویت حقوق زنان را به شکل عمومی و علنی در اوایل امسال، حکومت رئیس

تعقیب هرحال، حکومت در اتخاذ اقدامات الزم برای تطبیق قانون منع خشونت علیه زنان و جلوگیری از ه نمود. بم اعال

های اجباری های فامیلی و ازدواجشونتگردد که از خن جرایم اخالقی که باعث محبوس شدن زنان و دخترانی میاعدلی متهم

صد در 65کنند، ناموفق بود. یک گزارش یوناما که در ماه فبروری به نشر رسید، خاطرنشان ساخت که حدود فرار می

های فامیلی بودند، از وکوب و سایر انواع خشونتقضایای طرح شده به موجب قانون منع خشونت علیه زنان که متضمن لت

 صد قضایا تحت تعقیب عدلی قرار گرفته است.در 5ن عامال وفصل گردیده و صرفاً میانجیگری حلطریق 

 

نامبرده  که این توسط جمعیت بزرگی از مردم کابل، پس از، مارچ 19تاریخ ه که ب ایساله 27قتل فرخنده ملکزاده، دختر 

ن حقوق زنان را شوکه نموده و باعث شد تا فعاالت، ای از قرآن شریف متهم گردید، صورت گرفاشتباهاً به سوختاندن نسخه

وکوب که  فرخنده را لت انداخته و خواهان تطبیق عدالت گردد. از میان صدها جوانیای را به راههای گستردهآنان تظاهرات

 تعداد زیادی افرادی تن آنان دستگیر گردید؛ ولی 30او را آتش زدند، درنهایت تعدادی د کرده، او را زیر پا کرده و بعداً جس

ا ن ادعاشان مخفی ماند تحت تعقیب عدلی قرار نگرفت. محاکمه این افراد با عجله دایر گردیده و بعضی از متهمکه هویت

تن به اعدام، و  4تن آنان رها گردیده،  18 ،تن از افراد دستگیر شده 30اند. از میان شان با جبر گرفته شدهکردند که اعترافات



مور أم 19های اعدام نیز به مجازات حبس کاهش یافت. از میان سال حبس محکوم شدند؛ بعداً مجازات 16به  تن دیگر 8

 11تن دیگر برائت یافتند. تعداد  8تن محکومیت حاصل نموده و تعداد  11پولیس که متهم به غفلت وظیفوی شده بودند، تعداد 

 ناکام شدن در نجات زندگی فرخنده به یک سال حبس محکوم گردیدند. مور پولیس به اتهام أم

 

حکمه به صفت عضو ستره م ،جمهور غنی مبنی بر تعیین قاضی انیسه رسولیپارلمان افغانستان با رد نمودن پیشنهاد رئیس

سی، اتخاذ نمود. های سیاجوالی، قدم دیگری را در راستای تضعیف حقوق زنان و مشارکت آنان در پروسه 8تاریخ ه ب

کابل و اولین نامزد زن برای عضویت ستره محکمه بود. اعضای کودکان قاضی رسولی در آن زمان رئیس محکمه 

کردند که یک زن اندازی نموده و استدالل میعلیه قاضی انیسه راه های زیادی را برکار و سنتی پارلمان کمپاینمحافظه

جمهور غنی وعده داد تا خانم دیگری را برای محکمه را حاصل نماید. رئیس تواند به صفت یک قاضی عضویت سترهنمی

  این مقام پیشنهاد کند ولی تا ماه نوامبر کدام شخص دیگر برای عضویت در ستره محکمه پیشنهاد نگردیده است. 

 

ماً افتتاح نمود. پالن جمهور غنی پالن کاری ملی افغانستان در مورد صلح و امنیت زنان را رسرئیسجون،  30تاریخ ه ب

مشارکت مساوی و »شورای امنیت ملل متحد و حصول اطمینان از  1325 تطبیق قطعنامه شمارهۀ کاری مذکور نحو

با  دهد.کید قرار میأدر افغانستان را مورد ت« های مربوط به حفظ و بهبود صلح و امنیتگیری کامل زنان در تمام تالشسهم

دونرها، به تعقیب پالن کاری مزبور کدام پالن برای عملی ساختن آن از جانب حکومت معرفی ن حقوق زن و ناامیدی فعاال

گوهای رسمی صلح دولت با طالبان در ماه جوالی در پاکستان شامل نبودند. در یکی از ونگردیده و زنان در اولین گفت

نی موافقت کرد تا یک پالن عملی را برای جمهور غها، رئیسهای حکومت با دونرها در ماه سپتامبر، طبق گزارشاجالس

  به منصه اجرا بگذارد.  2016این پالن را تا اواسط سال معرفی نموده و  2015الذکر تا آخر سال تطبیق پالن کاری ملی فوق

 

  پاسخگو بودن نیروهای امنیتی در قبال شکنجه

 4معرفی نمود. کمیته کاری محو شکنجه الی تاریخ جمهور غنی پالن کاری ملی محو شکنجه را رسماً در ماه جنوری، رئیس

خ تاریه ها و وضع قوانین مربوط از سرعت الزم برخوردار نبود. بسازی پالیسیسیس نگردیده بود و روند نهاییأماه می ت

جلوگیری از ترین اداره امنیتی این کشور، فرمانی را به منظور ماه جون، شورای امنیت ملی افغانستان، به صفت عالی 25

ن ارموأقضایای مستند اعمال شکنجه توسط م صادر کرد. ولی ،استفاده از شکنجه به منظور اخذ اعتراف مخصوصاً ، شکنجه

بار دیگر، یک  2015در بعضی از والیات اندکی کاهش یافته بود، در سال  2014پولیس و ریاست امنیت ملی که در سال 

یک سوم از افراد توقیف شده در توقیف خانه های افغانستان مورد یوناما،  2015 افزایش یافت. مطابق گزارش ماه فبروری

خانه غیر دهد که تعداد چهار توقیفچنین به فعالیت خویش ادامه میهای غیررسمی همخانهشکنجه قرار گرفته و توقیف

ز ادعاهای شکنجه تحت تحقیق و مورد اچباشد. طبق گزارش یوناما تاکنون هیرسمی، صرفا در والیت قندهار موجود می

 فردی تاهنوز به اتهام اعمال شکنجه محاکمه نشده است. چ تعقیب عدلی قرار نگرفته و هی

 



ه ب ت جزایی که در ماه سپتامبر توسط یک فرمان تقنینی صادر گردید، آیکی از تعدیالت صورت گرفته نسبت به قانون اجرا

احتمال دارد »یا  «متهم به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی بوده»دهد تا هرکسی را که مقامات افغانستان اجازه می

 د. باشقابل تمدید نیز می سال تحت توقیف قرار دهد. مدت توقیف یک سالبرای مدت یک «که این نوع جرایم را انجام دهند

 

 آزادی بیان 

دهی و افزایش خشونت بر های مربوط به گزارشوضع محدودیتها، در بعضی بخش یهای اندکباوجود رونماشدن پیشرفت

به فعالیت ادامه دادند.  2015چنان تحت تهدیدات امنیتی در سال های افغانستان همعلیه خبرنگاران به این معنی بود که رسانه

طوالنی به تهدید و ارعاب های ای که برای مدتحکومت افغانستان کمسیون رسیدگی به تخلفات رسانهمی،  5تاریخ ه ب

کمسیون »پرداخت، منحل نموده و تعهد کرد تا با خبرنگاران و نهادهای جامعه مدنی در قسمت ایجاد خبرنگاران می

، 2015دهی مشورت و نظرخواهی نماید. الی ماه اکتوبر جهت رسیدگی به اختالفات مربوط به گزارش «های همگانیرسانه

 ده بود. سیون مذکور ایجاد نگردییکم

 

های جنگی وضع نموده و تمام مقامات دهی از زونهایی را در بخش گزارشمارچ، حکومت موانع و محدودیتاول  تاریخه ب

ها راجع به مسایل امنیتی ممنوع کرد. در ماه آگست، به حکومتی به استثنای فرماندهان پولیس را از صحبت کردن با رسانه

 فمعرو ۀمنیت ملی تعداد شش خبرنگاران را جهت استجواب در مورد یک صحفدستور شورای امنیت ملی، ریاست ا

 کرد، احضار نمود. بوکی که راجع به موضوعات سیاسی مقاالت طنزی نشر میفس

 

 المللی  بازیگران کلیدی بین

عسکر امریکایی و  10000تقریباً حدود از افغانستان خارج شده بودند،  2014گرچند اکثر نیروهای خارجی در اواخر سال 

ریت موأارچوب مهتعدادی نیروهای کشورهای دیگر عضو ناتو، در افغانستان باقی مانده و بدون داشتن مسئولیت جنگی در چ

داکتر  ییاجراجمهور غنی و رئیسقاطع حمایتی، نظارتی و آموزشی سازمان ناتو در افغانستان مصروف فعالیت بودند. رئیس

دولت امریکا موافقت کرد تا تعدادی عساکر خویش را با ، 2015رسمی به واشنگتن در ماه مارچ عبدهللا در جریان یک سفر 

کرد که تعدادی فعلی م جمهور اوباما اعالکاهش ندهد. در ماه اکتوبر رئیس 10000بیشتر از میزان تعیین شده  2015در سال 

یا اوایل سال  2016ه داده و این تعداد در اواخر سال شان ادامموریتأنیز به م 2016عساکر امریکا در افغانستان در سال 

 تا تعدادی عساکرند چنین کشورهای ترکیه و ایتالیا موافقت کردعسکر کاهش خواهند یافت. هم 5500میالدی به  2017

عسکر در  500تعداد به و ایتالیا سرباز  760د. ترکیه در حال حاضر نحفظ نمای 2016در افغانستان را در سال  شانفعلی

 عسکر افزایش داد.  980به  850افغانستان دارد.  کشور آلمان تعداد عساکر خویش را از 

 

گرچند حمایت هوایی نیروهای امریکایی از ادر افغانستان ادامه داد. شان نیروهای خاص امریکا به حمالت ضدتروریستی

فت، ولی نیروهای هوایی امریکا یک سلسله حمالت هوایی را بر خاتمه یا 2014نیروهای امنیتی افغان رسماً در آخر سال 

استراتیژیک در مرکز ولسوالی و گیری یک بخش مهم منظور بازپسبه علیه مواضع گروه طالبان در جریان یک جنگی که 



مریکایی حمالت سرنشین اهای بدونهچنین طیاراندازی گردیده بود، انجام داد. هم، راه2015قلعه در ماه اگست سال موسی

 . نداندازی کردرفت متعلق به طالبان و شورشیان مربوط به داعش باشند، راهبیشتری را بر علیه اهدافی که گمان می

 

و افغان وارد عمل شده بود، یی که در حمایت از نیروهای زمینی امریکا های جنگی امریکااکتوبر، یکی از طیاره 3تاریخ ه ب

متعلق به داکتران بدون سرحد در والیت کندوز فیر نموده و در نتیجه ساختمان شفاخانه را کامال  مکرراً باالی یک شفاخانه

. نیروهای نظامی زخمی کردرا  ها تن دیگرمریض را کشته و ده 10کارمند صحی و  13شمول ه ب ،تن 30تخریب و حداقل 

 شکل عمومی به نشر نرسیده بود. ه های تحقیق بو الی اواسط ماه نوامبر یافتهکرده امریکا راجع به این قضیه تحقیق 

 

میالدی توسط  2012تن از افراد ملکی که در سال  17در ماه آگست، دولت امریکا تحقیقات جنایی مجددی را در مورد قتل 

ه ک اییک تیم از نیروهای خاص نظامی امریکا در والیت وردک توقیف و به قتل رسیده بودند، آغاز نمود. تحقیقات قبلی

 شدگان و سایر شهود مصاحبه نکرده بود. منجر به تبرئه عساکر امریکایی در این قضیه گردید، با اعضای فامیل کشته

 

ر سال المللی در افغانستان که دالمللی به تحقیقات ابتدایی خویش راجع به ادعاهای ارتکاب جرایم شنیع بینمحکمه جزایی بین

  آغاز کرده بود، ادامه داد.   2007

 

رتبه که در ماه سپتامبر چنین در جلسه مقامات بلنددایر گردید و هم 2014درکنفرانس لندن در مورد افغانستان که در سال 

 نسبت بهمندی کمتری نسبت به پاسخگو قراردادن حکومت افغانستان در شهر کابل دایر شد، اکثر دونرها عالقه 2015

پذیری دوجانبه توکیو، از خود نشان ارچوب مسئولیتهای ذکر شده در چهشمول شاخصه های خاص حقوق بشری، بشاخص

های صورت گرفته در قسمت حقوق زنان های مشخص مربوط به پیشرفتگرچند تعدادی کشورها برای تحقق شاخص. ادادند

 کید کردند. أو آزادی مطبوعات ت

 

طور هها بدولت افغانستان ادامه دهند، میزان کمک های خویش ازاند تا به حمایتکه تعدادی دونرها تالش کردهدرحالی

المللی های بینها، موجودیت بحرانهای اخیر کاهش یافته است. برخی دالیل کاهش کمکای در جریان سالمالحظهقابل

ی انمهاجر ازبخشی باشد. اند، مین که به کشورهای اروپایی سفر کردهامهاجرمسأله شمول ضرورت رسیدگی به ه ب، دیگر

 باشند.  اند اتباع افغانستان میکه به کشورهای اروپایی رفته


