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Отказ от отговорност

Този доклад е написан в съответствие с Методологията за доклади за ИСП на ЕСПОУ (2012 г.) ( 1).
Докладът се основава на внимателно подбрани източници на информация. Всички използвани
източници са упоменати. До степен, до която това е било възможно, както и освен ако не е
посочено друго, цялата представена информация, освен при неоспорими или очевидни факти, е
била проверена повече от веднъж.

Информацията, която се съдържа в този доклад, е била проучена, оценена и анализирана с най-
голямо  внимание.  Въпреки  това  този  документ  не  претендира  да  бъде  всеобхватен.  Ако
конкретно събитие, лице или организация не са споменати в този доклад, това не означава, че
събитието не се е случило или че лицето или организацията не съществуват.

Освен  това,  настоящият  доклад  не  е  окончателен  по  отношение  на  определянето  или
обосноваността  на  всяка  конкретна  молба  за  международна  закрила.  Използваната
терминология не следва да се разглежда като показателна за конкретна правна позиция.

„Бежанци“,  „риск“  и  подобна  терминология  се  използват  като  обща  терминология,  а  не  в
правния  смисъл,  както  се  прилага  в  законодателството  на  Европейски  съюз  в  областта  на
убежището, Конвенцията за бежанците от 1951 г. и Протокола от 1967 г.  относно статута на
бежанците.

Нито  ЕСПОУ,  нито  друго  лице,  което  действа  от  нейно  име,  не  могат  да  бъдат  държани
отговорни за използването по какъвто и било начин на информацията, която се съдържа в този
доклад.

Потребителите,  към които е  насочен този  доклад,  са  работещите в  областта на убежището,
изследователите на ИСП, създателите на политики и властите, които вземат решения.

Изготвянето на този доклад беше завършено през август 2018 г. Всяко събитие, което се случва
след тази дата, не е включено в този доклад. Повече информация за периода, включен в този
доклад, може да бъде открита в раздела с методологията във въведението.

Трябва да бъде отбелязано, че прегледът, извършен от горепосочените отдели, експерти или
организации допринася за цялостното качество на доклада, но включва задължително тяхното
официално одобрение на окончателния доклад, за който пълна отговорност носи ЕСПОУ.

(1) Методологията на ЕСПОУ до голяма степен се основава на Общите насоки на ЕС за обработка на информация за
страната  на  произход  (ИСП),  2008  г.,  и  може  да  бъде  изтеглена  от  уебсайта  на  ЕСПОУ:
https://www.easo.europa.eu/information-analysis/country-origin-information/coi-methodology-and-guides
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Речник и съкращения

МВКДС [ACLED] Проект за местоположение на въоръжени конфликти и данни за 
събития

Ах-ле Сунат Вал Джамаат Политическа организация на сунити Деобанди, известна преди 
[Ah-le Sunnat Wal Jama’at] като Сипах-е-Сахаба [Sipah-e-Sahaba]

АИ Амнести Интернешънъл

AJK Азад Джаму и Кашмир

НПА [ANP] Национална партия Авами

АКИП [AQIS] Ал Кайда на Индийския полуостров

Базар Затворен пазар или улица, където стоки и услуги
се разменят или продават.

ОАБ [BLA] Освободителна армия на Белуджистан

ФОБ [BLF] Фронт за освобождение на Белуджистан

РАБ [BRA] Републиканска армия на Белуджистан

КПИК [CPEC] Китайско-пакистански икономически коридор

CRSS Център за изследване и проучване на сигурността 

ОБТ [CTD] Отдел за борба с тероризма

Даеш Вижте Ислямска държава в провинция Хорасан (ИДПХ [ISKP])

Деобанди Консервативно сунитско религиозно движение (2)

ФАПР [FATA] Федерално администрирани племенни райони

ПК [FC] Пограничен корпус

ИЦФ [FRC] Изследователски център за федерално администрираните 
племенни райони

GB Гилгит-Балтистан

Мрежа „Хакани“ Въоръжено бунтовническо движение, ръководено от Сираджудин 
Хакани [Sirajuddin Haqqani]. Това

движение е свързано с талибаните. Седалището им е в 
Северен Уазиристан (ФАПР) и в югоизточен Афганистан, в 
районите на пущунското племе Задран (3)

Хазара Етническа (предимно) шиитска мюсюлманска малцинствена група,
живееща

предимно в централен Афганистан, Западен и Северен 
Пакистан и части от Иран (4)

(2) Нелсън, М., EASO, Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан; 16-17 октомври 2017 г., Рим, 
февруари 2018 г., url  ,   стр. 9, стр. 27
(3) РСЕ/РС, „Напрегнатият съюз на Пакистан с мрежата „Хакани“, 25 октомври 2017 г., url
(4) „Дойче веле“, „Противопоставянето на Хазара в Пакистан: защо армията посредничи?“, 2 май 2018 г., url
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ХМ [HM] Хизб-ул-Муджахидин [Hizb-ul-Mujahideen], въоръжена групировка, 
действаща в Азад Джаму
и Кашмир, ръководена от Сиед Салахудин [Syed Salahuddin] (5)

ХуА [HuA] Хизбул Ахрар, фракция, отцепила се от ДжуА (6)

КПЧП [HRCP] Комисия по правата на човека на Пакистан

ХРУ [HRW] „Хюман Райтс Уоч“

ООР [IBO] Операция, основана на разузнаването

МКЮ [ICJ] Международна комисия на юристите

СТИ [ICT] Столична територия на Исламабад

ЦМВР [IDMC] Център за наблюдение на вътрешното разселване

ВРЛ [IDP] Вътрешно разселено лице: лица или групи от лица,
които са били принудени или задължени да избягат или да напуснат 
своите домове

или места на обичайно пребиваване, по-специално в резултат на 
или
с цел да се избегнат последиците от въоръжен конфликт, ситуации 
на
общо насилие, нарушаване на правата на човека или природни или

предизвикани от човека бедствия и които не са преминали през
международно призната държавна граница (7)

СИД [IJU] Съюз за ислямски джихад

СВУ [IED] Самоделно взривно устройство

МВФ [IMF] Международен валутен фонд

ИДУ [IMU] Ислямско движение на Узбекистан: движение на

въоръжени бунтовници в Афганистан и други страни с бойци с 
произход от Узбекистан (8)

ИДПХ [ISKP] Ислямска държава в провинция Хорасан, наричана още ИДИС [ISIS],
ИДИЛ [ISIL], ИД [IS] или Даеш [Daesh].

МВР [ISI] Междуведомствено разузнаване, разузнавателна агенция на 
Пакистан

МВВО [ISPR] Междуведомствени връзки с обществеността

Джамаат-ул Ансар Ал-Шариа Обединение на ислямистки въоръжени бунтовнически

организации, които се стремят да сглобят платформа за 
повторно въвеждане на Ал Кайда (9)

JuA Джамаат-ул Ахрар: (Събрание на свободните), отцепническа фракция 

на Техрик-е талибан Пакистан, сформирана през август 2014 г. и 
базирана в провинция Мохманд, ФАПР (10)

(5) „Глобал Секюрити“, Хизб-ул-Муджахидин, последно актуализирано на: 9 август 2017 г., url
(6) „Доун“ [Dawn], „Талибанска отцепническа групировка се разделя допълнително“, 13 ноември 2017 г., url
(7) Служба на ООН за координация по хуманитарни въпроси, „Ръководни принципи на вътрешното разселване“, септември 
2004 г., url
(8) „Институт Макензи“, „Терористични профили - Ислямско движение на Узбекистан“, 1 юли 2016 г., url
(9) Захид,  Ф.  [Zahid,  F.],  „Джамаат-ул  Ансар  Ал-Шариа:  Новата  заплаха  от  Ал  Кайда  в  Пакистан“,  в:  „Монитор  на
тероризма“, том: 15 брой: 18, 22 септември 2017 г.,  url  ;    Захид, Ф., „Завръщането на Ал Кайда в Пакистан“, Институт за
Близкия изток, 24 август 2017 г., url
(10) Университет Станфорд, „Джамаат-ул-Ахрар“, последно актуализирано на: 8 август 2017 г., url
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ДжеМ [JeM] Джаиш-е Мохамед: (армия на Мохамед), въоръжена ислямистка
бунтовническа група, действаща в Кашмир (11)

Джундула „Войници на Аллах“, групировка, свързана с ТТП [TTP] и ИД (12)

Касадар Племенна пущунска милиция, институционализирана от британците. В 

последно време, те са отговорни за сигурността в пущунските 
райони и получават заплата от пакистанските власти (13)

КП [KP] Хайбер Пахтунхуа [Khyber Pakhtunkhwa]

Лашкари Пущунски племенни армии или милиции, които могат да бъдат 
мобилизирани чрез традиционните племенни механизми за 
вземане на решения (14)

ЛБ [LB] Лашкар-е-Белуджистан

ЛеИ [LeI] Лашкар-е Ислам: бунтовническа сунитска групировка със 
сектантски цели, основана през 2004 г. по линия на мюфтия Шакир 
в провинция Хайбер
в Пакистан. На 12 март 2015 г. Лашкар-е Ислам обяви,
че се присъединява към Техрик-е Талибан Пакистан [Tehrik-e 
Taliban Pakistan] (15)

ЛДжА [LJA] Лашкар-е-Джангви Ал-Алами [Lashkar-e Jhangvi Al-Alami]: (Армията 
на Джанви), фракция на Лашкар-е-Джангви [Lashkar-e Jhangvi] (16)

ЛеДж [LeJ] Lashkar-e Jhangvi: въоръжена бунтовническа сунитска групировка 
сунити със сектантска програма в Пакистан, сформирана през 1995 
г. Групировката е извършила редица нападения срещу малцинствени 

групи в Пакистан и цели създаването на сунитски халифат (17)

ЛеТ [LeT] Лашкар-е-Таиба [Lashkar-e Taiba]: сунитска въоръжена групировка, 
сформирана през 1990 и първоначално членовете ѝ са обучени в 
провинция Конар в Афганистан. Сега тя е базирана близо до Лахор в 

Пакистан. Лашкар-е-Таиба се бори за обединението на регион 
Кашмир и неговото интегриране в територията на Пакистан а също 
така напада граждански цели в Афганистан (18)

Хайбер-IV Операция, стартирана от пакистанската армия на 16 юли 2017 г. 
насочена към изчистване на долината Раджгал в провинция Хайбер
от бойци (19)

LOC Линия на контрол, спорна гранична линия между Индия и Пакистан
в регионите Джаму и Кашмир.

Медресе Ислямско училище

ДМК [MQM] Движение Мутахида Кауми

(11) Университет Станфорд, „Джаиш-е-Мохамед“, последно актуализирано на: 15 юни 2015 г., url
(12) Ройтерс, „Пакистанска отцепническа талибанска групировка обещава вярност на Ислямска държава“, 18 ноември 2014 г., 
url
(13) „Експрес Трибюн/Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Персоналът на групировка в Касадар лишен от заплати“, 28 май 
2016 г., url  ;   „TNN“, „Хора, подкрепящи сливане, трябва да дададат глас за хората от Касадар“, 14 август 2018 г., url
(14) „Доун“, „Смърт от лашкар: Забравените защитници на село Адезай“, 9 май 2016 г., url
(15) Университет Станфорд, „Лашкар-е-Ислам“, актуализирано на: 28 август 2012 г., url
(16) „Фондация Джеймстаун“, Лашкар-е-Джангви ал-Алами: пакистански партньори на Ислямска държава“, 27 януари 
2017 г., url
(17) „Фондация Джеймстаун“, Лашкар-е-Джангви ал-Алами: пакистански партньори на Ислямска държава“, 27 януари 
2017 г., url
(18) Университет Станфорд, „Лашкар-е-Таиба“, последно актуализирано на: 30 януари 2016 г., url
(19) „Доун“, „Армията стартира операция „Хайбер-4“ в долината Раджгал“, 16 юли 2017 г., url
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Национален орган за борба с тероризма Национален орган за борба с тероризма

НБДРО [NADRA] Национална база данни и регистрационен орган

NAP Национален план за действие, планът на Пакистан за елиминиране 
на тероризма.

NWFP Северозападна погранична провинция, бившето име за Хайбер
Пахтунхва

Пущунвали Неписаното обичайно право и набор от норми на пущуните

 (20)

ПИИКС [PICSS] Пакистански институт за изследвания на конфликтите и сигурността

ПИЗРП [PILDAT] Пакистански институт за законодателно развитие и
прозрачност

ПИИОМ [PIPS] Пакистански институт за изследвания в областта на мира

PoR Карта за доказателство за регистрация: административен документ,
издаван на регистрирани афганистански бежанци в Пакистан (21)

НЗП [PPO] Наредба за защита на Пакистан

ПНП [PPP] Пакистанска народна партия

ПТИ [PTI] Пакистан Техрик-е-Инсаф [Pakistan Tehreek-e-Insaf]

ДПТ [PTM] Движеиние Пущун Тахафуз [Pashtun Tahafuz] или Движение за 
пущунска защита - Народно движение на пущуните за граждански 
права

Рад-ул-Фасаад [Radd-ul-Fasaad] Кодово име за военна операция, стартирана от пакистанската

армия на 22 февруари 2017 г. (22)

Разакар [Razakar] Проправителствени племенни милиции (23)

РСЕ/РС Радио Свободна Европа/Радио Свобода

ТТП [TTP] Техрик-е Талибан Пакистан [Tehrik-e Taliban Pakistan]: (Пакистанско 
движение на талибаните), най-голямата въоръжена групировка в 
Пакистан. Организацията беше основана през 2007 г. и обединява 
повечето, но не на всички, пакистански талибански групи. ТТП обеща 

вярност на Мулла Омар, по това време водач на талибаните в 
Афганистан. Основната цел зад създаването на ТТП беше да се 
обединят различни фракции на талибаните в Пакистан, за да се 
организират синхронизирани нападения срещу сили на 
НАТО/ИСАФ в Афганистан. Групировката също така провежда 
„отбранителен джихад“ срещу пакистански военни сили, 
провеждащи операции във ФАПР (24)

ПТЮА [SATP] Портал за тероризма в Южна Азия

СМП [SMP] Сипах-e Мохамед Пакистан: Шиитска въоръжена групировка (25)

(20) „Дейли Таймс“, „Промяната е истинското име на оцеляването“, 17 септември 2017 г., url  ;   „МАА“, „Пущунско 
поведение“ -Пущунвали като идеал за почетно поведение и племенен живот сред пущуните“, 21 март 2011 г., url
(21) „Нейшън“, „ВКБООН осмисля удължаването на картите за доказателство за регистрация на афганистанските бежанци“, 20 
март 2018 г., url
(22) „Доун“, „Пакистанската армия стартира „Операция Рад-ул-Фасаад“ в цялата страна“, 22 февруари 2017 г., url
(23) „ПИИКС“, Годишен доклад за оценка на сигурността, 2016 г.“, февруари 2017 г., стр. 8.
(24) Университет Станфорд, „Техрик-е-Талибан Пакистан“, последно актуализирано на: 6 август 2017 г., url
(25) Нелсън М., „ЕСПОУ, Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан; 16-17 октомври 2017 г., Рим, 
февруари 2018 г., url  ,  
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ССП [SSP] Сипах-е Сахаба Пакистан: (Армия на последователите на Пророка),

бивша политическа партия, следваща школата Деобанди в 
исляма (26)

БРЖ [TBIJ] Бюро за разследваща журналистика

БЛА [UAV] Безпилотен летателен апарат (дрон)

ОАБ [UBA] Обединена армия на Белуджистан

USDOS Държавен департамент на Съединените щати

ПРООН Програма за развитие на ООН

UNGASC Съветът за сигурност на Общото събрание на ООН

ВКБООН Върховен комисариат за бежанците на ООН

UNOCHA Служба на ООН за координация на хуманитарните
въпроси

ИМСАЩ [USIP] Институт за мир на САЩ

ИВУПА [VBIED] Импровизирано взривно устройство, поставено в автомобил

Закат [Zakat] Религиозна милостиня

Зарб-е-Азб [Zarb-e-Azb] Кодово име за военна операция, стартирана от пакистанската

армия на 15 юни 2014 г. (27)

стр. 31-32
(26) Университет Станфорд, „Сипах-е-Сахаба Пакистан“, последно актуализирано на: 15 февруари 2012 г., url
(27) „Форин Полиси“, афганистанските корени на Пакистанската операция Зарб-е-Азб“, 18 септември 2014 г., url
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Въведение

Този доклад е изготвен от специалист по Информация за страната на произход (ИСП) от Cedoca,
белгийския отдел по ИСП, както е посочено в раздела Благодарности     .

Докладът има за  цел да предостави информация за  ситуацията  със сигурността в  Пакистан,
която е от значение за определяне на статута на международна закрила (статут на бежанец и
субсидиарна защита). Целите могат да бъдат намерени в Приложение 2  .  

Методология

• Събиране на информация/предистория за използваните ключови данни

Този доклад представлява актуализация на доклада за ИСП на ЕСПОУ - Пакистан, ситуация на
сигурността, публикуван за първи път през август 2015 г., актуализиран през юли 2016 г. и през
август 2017 г. (28).  Този доклад представя обща информация, налична от 1 юни 2017 г. до 15
август 2018 г.

Информацията  в  този  доклад  е  резултат  от  последващо  изследване  на  публично  достъпни
специализирани източници в хартиен и електронен формат, с които беше направена справка в
рамките  на  срока  и  в  обхвата  на  изследването.  Изследователят  от  Cedoca,  специалист  по
Пакистан, проведе обширни интервюта със следните експерти:

 Матю Нелсън [Matthew Nelson], доцент по политика, доктор, Школа по ориенталски 
и африкански изследвания (ШОАИ), Лондонски университет, интервю, проведено по
телефона, 15 юни 2018 г.

 Майкъл Кугелман [Michael Kugelman], заместник-директор на програмата за Азия и
старши сътрудник за  Южна Азия в  Международния център за  стипендии „Удроу
Уилсън“ (Съединени щати), интервю по скайп, 14 юни 2018 г.

 Мохамад Амир Рана [Mohammad Amir Rana], анализатор по сигурността и 
политически анализатор и директор на Пакистански институт за изследвания в 
областта на мира (ПИИОМ), интервю по скайп, 14 юни 2018 г.

Следващите параграфи предоставят основна информация за естеството и обхвата на данните,
които най-често се използват в тази актуализация.

Този доклад разчита на данни за инциденти и жертви в областта на сигурността, предоставени
от  различни  институции  като  Център  за  изследвания  и  проучвания  на  сигурността  (ЦИПС),
Пакистански  институт  за  изследвания  на  конфликтите  и  сигурността  (ПИИКС),  Пакистански
институт  за  изследвания в областта на мира (ПИИОМ) и Портал за  тероризма в Южна Азия
(ПТЮА) в техни доклади или на техните уебсайтове. И четирите институции са се консултирали с
широк  спектър  от  достоверни  и  надеждни  източници  (за  повече  информация  относно
методологията на тези институции (вж. раздел 1.4.1. Брой цивилни жертви  )  .

Поради използването на различна методология и терминология от всяка институция, данните за
инциденти и жертви в сигурността могат да се различават между четирите институции. Този
доклад съдържа информация за  инциденти  в  сигурността и  жертви за  2017 г.  и  за  първата
половина на 2018 г. Данните за инцидентите със сигурността през първата половина на 2018 г.
бяха предоставени от ПИИОМ. Този доклад също така използва тримесечните отчети на ЦИПС и
данните на уебсайта на ПТЮА за данни за жертвите за първите шест месеца на 2018 г.

За  оценка  на  географското  разпространение  на  инциденти,  свързани  със  сигурността  (вж.
Раздел  2.1.     Географски     преглед  на  насилието  2017  -  2018  ), се  позоваваме  на  карти,
предоставени от Проект

(28) Докладите на ЕСПОУ с ИСП са достъпни на уебсайта на ЕСПОУ: url
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за местоположение на въоръжени конфликти и данни за събития (МВКДС). Данните на МВКДС
не се използват в този доклад, освен за потвърждаване на инциденти.

Освен  това  този  доклад  съдържа  брой  вътрешно  разселени  лица  (ВРЛ).  За  тази  цел  бяха
използвани карти на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси (UNOCHA) и
информация, събрана от Център за наблюдение на вътрешното разселване (ЦМВР). Тези данни
за  ВРЛ  се  допълват  с  информация,  съдържаща  истории  за  движението  на  ВРЛ  в  или  от
провинциите и причините за това. Тази информация идва главно от медийни източници.

Няколко източници, с които се консултирахме, споменаха, че определени райони се считат за
„необвързани зони“,  а някои теми са табу в Пакистан.  Следователно някои теми, въпроси и
области не получават пълно покритие. Източници, с които се консултирахме, предполагат, че
има непълно информиране за случаи (29). В този контекст журналистите и блогърите прилагат
самоцензура (30).

• Контрол на качеството

За  да  се  гарантира,  че  авторът  спазва  методологията  за  доклад  за  ИСП  на  ЕСПОУ,  беше
извършен  преглед  от  специалисти  по  ИСП  от  страните  и  организациите,  изброени  като
рецензенти в раздел Благодарности . Всички коментари, направени от рецензенти, бяха взети
под внимание и повечето от тях бяха приложени в окончателния проект на този доклад.

Структура и използване на този доклад

Този  доклад  предоставя  информация  за  елементи  и  показатели,  които  могат  да  помогнат  при

оценката  на  необходимостта  от  защита.  Първата  част  дава  общо  описание  на  ситуацията  със

сигурността  в  Пакистан.  Втората  част  обяснява  по-подробно  ситуацията  със  сигурността  за  всяка

провинция. Общото описание на провинцията съдържа информация за географията и населението и

за  корените  на  конфликта,  включително  за  действащите  лица  в  провинцията.  Описание  на

последните тенденции на ситуацията със сигурността предоставя информация за количествена (в

цифри)  и  качествена  (с  примери  и  описание  на  тенденциите)  информация.  Една  под-глава  се

фокусира  върху  естеството  на  насилието,  честотата,  целите,  местоположенията  и  описанията  на

инциденти в рамките на периода от 1 юни 2017 г.  до 15 август 2018 г.  Друга под-глава включва

информация за цивилни жертви. Последна под-глава описва разселванията на населението.

Както общите, така и регионалните описания предоставят информация от различни източници
за съответните елементи и показатели. Информацията за индикатор като такъв никога не трябва
да се приема като убедителна, а като показателна за оценката на нуждите от защита и следва
да се разглежда заедно с други показатели и информация за региона.

В  регионалното  описание  се  използва  правителствен  източник  за  описание  на  данните  за
населението в административните деления (31). Този източник се използва, защото описва най-
новите  данни  за  населението  в  Пакистан.  Някои  източници  изразиха  съмнения  относно
резултатите от преброяването през 2017 г. (32).

(29) Алмейда, С. [Almeida, C.], „ЕСПОУ, Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври
2017 г .; Рим, февруари 2018 г., url  ,    стр. 16; Рана Амир, М. [Rana Amir, M.], интервю по скайп, 14 юни 2018 г .; „Хюман
Райтс Уоч“, „Световен доклад 2018 - Пакистан“, 18 януари 2018 г., url
(30) ПИИОМ, „Доклад за сигурност 2017 г.“, 7 януари 2018 г.,  url  ,    стр. 210; „Хюман Райтс Уоч“, „Световен доклад 2018 -
Пакистан“, 18 януари 2018 г., url
(31) Пакистан, Статистическо бюро на Пакистан, „Временни обобщени резултати от 6-то преброяване на населението и
жилищата - 2017 г.“, 25 август 2017 г., url
(32) „Дейли Пакистан“, „Мустафа Камал оспорва резултатите от преброяването от 2017 г. във Върховния съд“, 25 април
2018  г.,  url  ;    „Експрес  Трибюн“  [Express  Tribune  (The)]/„Интернешънъл  Ню  Йорк  Таймс“,  „Преброяване  2017:
Законодателите  във  ФАПР  оспорват  резултата  от  преброяването  на  населението“,  26  август  2017  г.,  url;  „Доун“,
„Опозиционните партии изпитват съмнения за резултатите от преброяването“, 27 август 2017 г., url
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Описанието на ситуацията със сигурността използва следните административни подразделения:

• Четирите провинции: Пенджаб, Хайбер Пахтунхуа, Белуджистан и Синд;

• Двете територии: Федерално администрираните племенни райони и Столична територия 
Исламабад;
• Двата административни региона: Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан (33).

На  28  май 2018  г.  бившият  президент  на  Пакистан  Мамнун  Хюсеин  подписа  Регламента  за
временно управление на ФАПР (2018), който ще управлява ФАПР, докато не се слее с Хайбер
Пахтунхуа  до  2020  г.  Този  доклад  все  пак  ще  говори  за  ФАПР  и  провинциите,  тъй  като
административните  разделения  все  още  не  са  решени  към  момента  на  изготвяне  на  този
доклад (34).

(33)  Карта 1  :    двата региона са разположени в северната част на Пакистан. На  Карта 1  ,    те са посочени в сивата зона в
северната част на Пакистан
(34) „Доун“, „Президентът подписа законопроекта за сливане на Хайбер Пахтунхуа-ФАПР и го превърна в закон“, 31 май
2018 г., url  ;   РСЕ/РС, „Пакистанските племенни райони са изправени пред дълъг път към стабилизация“, 28 май 2018 г.,
url
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Карта

Карта 1: Обща карта на Пакистан © UNOCHA (35)

(35) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Пакистан - обща карта [карта]“, 20 юни 2016 г., url
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1. Общо описание на ситуацията със сигурността в Пакистан

1.1. Преглед на последните конфликти в Пакистан

Ситуацията  със  сигурността  в  Пакистан  е  сложна  и  се  влияе  от  фактори  като  политическо
насилие,  бунтовническо  насилие,  етнически  конфликти  и  сектантско  насилие.  Ситуацията  с
вътрешната сигурност също е повлияна от спорове със съседните страни Индия и Афганистан,
които от време на време преминават в насилие (36).

1.1.1. Войнствено насилие и реакция на правителството

Насилието от въоръжени групи в Пакистан има за причина главно нестабилността в северозападната
част  на  страната  в  резултат  на  свалянето  през  2001  г.  на  талибанския  режим  в  Афганистан.
Афганистанските талибани се заселиха във ФАПР и в Северозападната погранична провинция (СЗПП,
понастоящем  Хайбер  Пахтунхуа),  след  като  избягаха  от  инвазията  на  международна  коалиция,
ръководена от  САЩ в  Афганистан  (37).  Под  тяхно  влияние  няколко  пакистански  групи  с  подобна
идеология продължиха да работят заедно в това, което се превърна във федерация на въоръжени
групировки. Това доведе до така наречената талибанизация на региона според източниците, с които
се  консултирахме.  Талибанската  политика  включва  строго прилагане  на  консервативни ислямски
принципи и води до насилие срещу цивилни и в крайна сметка срещу пакистанските власти ( 38). В
резултат на това Пакистан трябваше да изостави подкрепата за редица ислямистки групировки в
страната  (39).  След  2007  г.  пакистанската  армия  проведе  няколко  военни  операции  във  ФАПР  и
Хайбер Пахтунхуа, насочени към разбиване на властта на талибаните в Пакистан и свързаните с тях
организации  (40).  Особено  от  2009  г.  нататък  операциите  срещу  талибаните  в  Пакистан  са  сред
основните източници на несигурност, причинявайки мащабно разселване от региона (41).

През юни 2013 г. бившият премиер Наваз Шариф започна преговори с талибаните в Пакистан.
Според „Вашингтон пост“ тези преговори са били „трудна и сложна задача“ (42). Преговорите
започнаха в началото на февруари 2014 г. в Исламабад (43), но скоро бяха прекъснати, след като
крилото на талибаните от Мохманд екзекутира 23 войници, които те държаха заложници от
2010 г. (44). В опит да възобновят преговорите, талибаните обявиха прекратяване на огъня на 1
март  2014  г.  (45),  което  приключи  на  17  април  2014  г.  (46).  Това,  което  остана  от  мирните
преговори, в крайна сметка се срина след атентата на летището Джина в Карачи на 8 юни 2014 г.
Въпреки че нападението е извършено от бойци на Ислямското движение на Узбекистан (ИДУ),
Техрик-е Талибан Пакистан (ТТП) пое отговорност (47).

(36) Друган, Дж. [Droogan, J.], „Многогодишният проблем с тероризма и политическото насилие в Пакистан“, 5 юни 2018 г., url
(37) „Дойче веле“, „За какво се отнася въпросът за войнствеността на Пакистан?“, 1 декември 2017 г., url
(38)  Рашид,  А.,  „Потъване  в  хаоса“,  2008,  с.  265-270;  AI,  „Сякаш  адът  ме  погълна  -  кризата  с  правата  на  човека  в
северозападен Пакистан“, 10 юни 2010 г., url  ,   стр. 10-11
(39) „Дойче веле“, „За какво се отнася въпросът за войнствеността на Пакистан?“, 1 декември 2017 г., url
(40) „Доун“, „Хронология на военните операции“, 16 юни 2014 г., url
(41) „Амнести Интернешънъл“, „Сякаш адът ме погълна - кризата с правата на човека в северозападен Пакистан“, 10 юни
2010 г., url  ,   стр. 7; Международна кризисна група, „Пакистан: Влошаващата се криза с ВРЛ“, 16 септември 2010 г., url
(42) „Вашингтон пост“, „Усилията на премиера Наваз Шариф да търси мир с талибаните в Пакистан стартират трудно“, 19
септември 2013 г., url
(43) „БиБиСи Нюз“, „Пакистан започва мирни преговори с талибаните“, 6 февруари 2014 г., url
(44) „Ройтерс“, „Мирните преговори между Пакистан и талибаните се сриват след убийства“, 17 февруари 2014 г., url
(45)  „Доун“,  „Талибаните  в Пакистан  обявяват  едномесечно прекратяване  на огъня“,  2  март  2014 г.,  url  ;    „Гардиън“,
„Талибаните в Пакистан обявяват едномесечно прекратяване на огъня за подпомагане на мирните преговори“, 1 март
2014 г., url
(46) „Доун“, „ТТП слага край на прекратяването на огъня, казва, че опцията за разговори е отворена“, 17 април 2014 г., url
(47) „Доун“, „ТТП поема отговорност за нападение на летище Карачи“, 8 юни 2014 г., url
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На 15 юни 2014 г.  пакистанската армия започна военно настъпление с цел изкореняване на
„чуждестранни и местни терористи“ (48).  Основните цели бяха военни крепости в племенния
регион  Северен  Уазиристан.  Операцията  беше  с  кодово  име  Зарб-е-Азб (вж.  раздел  1.3.1.
Операции за сигурност и въоръжени сблъсъци) (49). Бойците отговарят на тази военна операция
с няколко нападения, включително самоубийствен атентат на 2 ноември 2014 г., който отне 60
живота на граничния пункт Вага в близост до Лахор, символичен и чувствителен район (50). На 16
декември  2014  г.  седем  до  девет  въоръжени  лица,  свързани  с  ТТП,  влязоха  във  Армейски
обществено училище в Пешавар. Те откриха огън по училищния персонал и деца, убивайки 145
души, включително 132 непълнолетни, предимно деца на армейски персонал (51). Главният щаб
на армията призова правителството да предприеме решителни действия срещу талибаните (52).

На 25 декември 2014 г., след консултации с различни политически партии, бившият премиер
Наваз  Шариф  обяви  20-точков  цялостен  план  за  действие,  Националният  план  за  действие
(НПД),  за  да  се  изправи  срещу  бунтовническата  заплаха.  Ще  бъдат  създадени  специални
съдилища за бърз съдебен процес срещу „заподозрените в тероризъм“ и мораториумът върху
смъртното наказание беше удължен, след като беше приложен по-рано през декември 2014 г.
Освен това в цялата страна ще бъдат разположени 5 000 сили за борба с тероризма. В страната
няма да бъде разрешено да действат  въоръжени милиции и тяхното финансиране  ще бъде
„задушено”, На  речта  на  омразата  ще  бъде  „противодействано“.  Пакистанската  армия
потвърди,  че  военните  операции  в  племенните  райони  „ще  продължат“  (53).  Въпреки  това
правозащитните  организации  критикуваха  бързите  съдебни  дела  срещу  „заподозрените  в
тероризъм“ и предупредиха, че „стотици не-терористи“ са изложени на риск от екзекуция без
право на справедлив процес и надлежно спазване на процедурите (вж. Раздел 1.5.1. Държавна
защита, сили за сигурност и правосъдие)  (54).

През 2015 и 2016 г. военната операция  Зарб-е-Азб продължава. Пакистанската армия е била
насочена към широк набор от въоръжени групировки в племенните райони (55). Освен военните
операции, пакистанската армия е призована да осигури резервно осигуряване на сигурността на
Китайско-Пакистанския  икономически  коридор  (КПИК)  (56).  През  първите  месеци  на  2017  г.
страната беше изправена пред някои сериозни нападения в няколко провинции, за повечето от
които  пое  отговорност  Джамаат-ул  Ахрар  (ДжуА).  В  този  контекст  на  22  февруари  2017  г.
правителството на Пакистан обяви национална военна операция с кодово име  Рад-ул-Фасаад
(вж. раздел 1.3.1. Операции за сигурност и въоръжени сблъсъци  )   (57).

В  интервю по  Скайп,  проведено  на  14  юни  2018  г.  с  Майкъл  Кугелман,  учен  и  експерт  по
ситуацията  със  сигурността  в  Южна  Азия  в  Международния  център  за  стипендии  „Удроу
Уилсън“, той заяви, че ситуацията със сигурността в Пакистан се подобрява. Той забеляза спад
на бунтовническите  атаки.  Според Кугелман причината за  този  упадък е  армията и нейната
обширна

(48) „Доун“, „Операция Зарб-е-Азб: 120 заподозрени бойци, убити в Северен Уазиристан“, 16 юни 2014 г., url
(49) „Доун“, „Операция Зарб-е-Азб: 120 заподозрени бойци, убити в Северен Уазиристан“, 16 юни 2014 г.,  url  ;    „БиБиСи
Нюз“,  „Офанзива  на  пакистанската  армия  в  Северен  Уазиристан:  хиляди  бягат“,  19  юни  2014  г.,  url  ;    „Ройтерс“,
„Пакистанската армия с продължителна офанзива срещу талибаните“, 17 юни 2014 г., url
(50) „Доун“, „Отцепили се от ТТП групировки поемат отговорност за нападение във Вага: 60 загинали“, 3 ноември 2014 г., url
(51) „СиЕнЕн“, „При нападение в Пакистан терористи талибани убиха 145 души, предимно деца“, 17 декември 2014 г., url  ;  
„Ню Йорк Таймс“, „Талибани обсаждат училище в Пакистан, оставяйки 145 загинали“, 16 декември 2014 г., url
(52) „Икономист“, „Човекът с плана: Пакистан след клането в училище“, 24 януари 2015 г., url
(53)  „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“,  „Борба срещу тероризма:  решителен момент“,  25 декември
2014 г., url
(54) „БиБиСи Нюз“, „Правосъдието е изложено на риск, докато Пакистан прибързва изпраща осъдени на бесилката“, 25 
декември 2014 г., url
(55) „Нейшън“, „Операция Зарб-е-Азб: Две години успех“, 6 септември 2016 г., url
(56) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Пакистанската армия използва всяка възможност, за да защити
китайските инвестиции“, 8 февруари 2016 г., url
(57) „Доун“, „Пакистанската армия стартира „Операция Рад-ул-Фасаад“ в цялата страна“, 22 февруари 2017 г., url
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стратегия за борба с тероризма. Среда за бунтовническите атаки все пак беше налице през юни
2018 г.  Докато не бъде завършена граничната ограда и съществува  „стабилна“  стратегия за
управление на границите между двете страни, военните групировки, базирани в Афганистан,
все още са в състояние да организират нападения в Пакистан (58). Мохамед Амир Рана, аналитик
за сигурност и политически анализатор и директор на Пакистанския институт за изследвания в
областта на мира, заяви в интервю по Скайп на 14 юни 2018 г., че ситуацията със сигурността се
подобрява, но че ще бъде предизвикателство да се поддържа същото ниво на сигурност преди
и по време на общите избори на 25 юли 2018 г. (59). С наближаване на общите избори Пакистан
стана свидетел на скок на насилието с някои големи нападения в различни провинции, за които
поеха отговорност въоръжени групировки (вж. Раздели 1.1.3 Последни политически развития и
1.3.7.  Насилието с наближаването на общите избори) (60).  Например, самоубийствен атентат,
насочен срещу политическо събиране в Мастунг, в провинция Белуджистан, при който загинаха
149 души, а над 200 души бяха ранени, е третото смъртоносно нападение, осъществено досега в
Пакистан (61).

1.1.2. Етническо и сектантско насилие

На лице е сектантско насилие в Пакистан. Шиитите, но също и сунитите, движението Ахмадия,
християни и индуисти са жертви на религиозно мотивирано насилие, особено извършвано от
сунитски въоръжени групировки (62). Религиозните малцинства в Пакистан са жертва на правна,
институционална и социална дискриминация, според Комисията на САЩ за международната
религиозна свобода (USCIRF) (63).

Според  доклада  на  Пакистанския  институт  за  изследвания  в  областта  на  мира  случаите  на
етническо насилие в Пакистан са спаднали през 2017 г. в сравнение с 2016 г. ( 64). „Ограниченият
конфликт“ в провинция Белуджистан (вж. раздел  2.2.3.  Белуджистан  )    е  пример за конфликт,
който избухва, когато етническите групи се борят за същите правомощия според статия от юли
2017 г. на д-р Раза Хан, изследовател и експерт по политиката, сигурността и управлението (65).

1.1.3. Последни политически развития

На 28 юли 2017 г. Наваз Шариф подаде оставка като министър-председател, след като беше
дисквалифициран от Върховния съд заради обвинения в корупция (66). Една седмица по-късно
Шахид Хакан Абаси беше избран от Народното събрание за министър-председател (67). Матю
Нелсън,  учен  от  Школата  по  ориенталски  и  африкански  изследвания  (ШОАИ),  Лондонски
университет, заяви по време на интервю по телефона на 15 юни 2018 г., че общите избори са
доминиращ фактор в Пакистан в края на 2017 г. и през първата половина на 2018 г. Изборите
засегнаха политическите действащи лица, действащите лица в гражданското общество

(58) Кугелман, М., Интервю по Скайп, 14 юни 2018 г. Майкъл Кугелман е заместник-директор на програмата по Азия и
старши сътрудник за Южна Азия в Международния център за стипендии „Удроу Уилсън“.
(59) Рана Амир, М., Интервю по Скайп, 14 юни 2018 г. Мохамад Амир Рана е анализатор по въпросите на сигурността и
политиката и директор на „Пакистански институт за изследвания в областта на мира“ (ПИИОМ).
(60) „Ройтерс“, „Страхове от повече насилие при изборите в Пакистан след убийството на 130 души при бомбен атентат“, 14 
юли 2018 г., url
(61) „Ал Джазира“, „Пакистан: Броят на убитите нарасна до 149 при нападение в Мастунг“, 15 юли 2018 г., url
(62) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността за 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   с. 59-63
(63) Комисията на САЩ за международната религиозна свобода, „Годишен доклад за 2018 г.“, април 2018 г. url  ,   с. 65-70
(64) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 24
(65) Хан, Р., „Динамика на етническите конфликти в Пакистан“, в: „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“ , 21
юли 2017 г., url
(66) „Ройтерс“, „Премиерът на Пакистан Наваз Шариф подаде оставка след решение на Върховния съд за неговото 
дисквалифициране: изявление“, url
(67) „БиБиСи Нюз“, „Законодателите на Пакистан избраха Абаси на мястото на сваления премиер Шариф“, 1 август 2017 г., url
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и също така повлия на стабилността в области като Южен Пенджаб и ФАПР ( 68). Активистите за
свобода на  словото  отчитат  увеличение  на  цензурата  в  телевизионните  канали,  вестници  и
социални медии (69). Някои източници заявяват, че военните участват в тази цензура (70). През
юли 2018 г., преди общите избори, Наваз Шариф беше осъден за корупция и беше осъден на
затвор.  След завръщането си от Обединеното кралство в Пакистан на 13 юли 2018 г.  Наваз
Шариф беше арестуван и вкаран в затвора (71).

На 25 юли 2018 г. в Пакистан се проведоха общи избори. Поредица от насилствени събития (вж.
Раздел 1.3.7. Насилие по време на подготовката за общи избори  )   в различни провинции, заедно
с ареста на стотици политически работници и обвиненията в намеса от страна на военните,
засенчиха  предстоящите  общи  избори  (72).  В  деня  на  изборите  Куета  стана  свидетел  на
самоубийствен  атентат,  насочен  срещу  полицейско  превозно  средство  в  близост  до
избирателна секция, при което загинаха 31 души, а много по-голям брой бяха ранени. За това
нападение  отговорност  пое  „Ислямска  държава  в  провинция  Хорасан“  (ИДПХ)  (73).  Общите
избори бяха успех за „Пакистан Техрик-е-Инсаф“, политическата партия на Имран Хан. Партията
му спечели най-много места в Народното събрание (74). Според пакистанския вестник „Доун“
Имран Хан ще положи клетва като нов министър-председател на Пакистан на 18 август 2018 г.
(75).

През 2018 г. Пакистан стана свидетел на появата на „Движение Пущун Тахафуз“ или „Движение
за пущунска защита“ (ДПТ),  движение за граждански права, изискващо сигурност и права на
малцинството  пущуни  в  страната  (76).  Мона  Кануал  Шейх,  експерт  по  военни  движения  в
Пакистан, заяви по време на конференция на ЕСПОУ в Малта на 19 юни 2018 г., че ДПТ изисква
прозрачност на правния процес и на арестите на военни. Според Мона Кануал Шейх, ДПТ води
„открита словесна  война с  армията“  (77).  Правозащитни групи твърдят,  че  пущуните  са  били
обект  на  тормоз,  изчезвания  и  извънсъдебни  убийства  под  предлог  на  „война  срещу
тероризма“  (78).  Тъй  като  Талибаните  в  Пакистан  са  предимно  пущунско  движение,  много
обикновени пущуни са получили етикет „ислямисти или въоръжени бойци“ (79). Преди техните
протестни прояви няколко активисти на ДПТ бяха арестувани от полицията през април 2018 г.
(80).

(68) Нелсън, М., интервю по телефона, 15 юни 2018 г. Учен в Школата по ориенталски и африкански изследвания (ШОАИ),
Университет Лондон.
(69) РСЕ/РС, „Всички се плашат“: Пакистанските медии водят - и губят - битка с „екстремната“ цензура“, 3 юни 2018 г., url  ;  
„Репортери  без  граници“,  „Екстремистки  групировки  и  разузнавателни  агенции“,  26  април  2017  г.,  url  ;   „СЕЙФ
Нюзруумс“,  „Интервю:  Как  независими  анализатори,  водещи  на  токшоу  и  автори  на  рубрики  са  заглушавани  в
Пакистан?“, 9 май 2018 г., url
(70) „Брукингс“, „Моделът на цензура в Пакистан“, 30 май 2018 г., url  ;    „Комисия по правата на човека на Пакистан“, 
„Ограничения на свободата на изразяване в Пакистан:
Обобщение на проучване за установяване на факти на КПЧП“, 23 юли 2018 г., url
(71) „Доун“, „Наваз Шариф, Мариам, арестувана от NAB, преместена в затвора Адиала“, 13 юли 2018 г., url
(72) „БиБиСи Нюз“, „Избори в Пакистан: кой кой е и защо има значение“, 22 юли 2018 г., url
(73) „Доун“, „31 загинали при самоубийствен атентат пред избирателна секция в Куета“, 26 юли 2018 г., url
(74) РСЕ/РС, „Пакистанският опозиционен лидер Хан с предимство според ранни резултати, съобщават медии“, 27 юли 2018 г.,
url
(75) „Доун“, „Имран ще положи клетва като премиер на 18 август: ПТИ“, 11 август 2018 г., url
(76) „БиБиСи Нюз“, „Манзур Пащин [Manzoor Pashteen]: Млад член на племе разтърсва пакистанската армия“, 23 април 2018 
г., url
(77) Кануал Шейх, М., ЕСПОУ, Мрежа на специалистите по ИСП, среща във Валета, Малта, проведена на: 19 юни 2018 г.
(78) „Дойче веле“, „Пущуни се вдигат срещу войната, талибаните и пакистанските военни“, 9 април 2018 г., url  ;   „Ейжа Таймс“,
„Пакистанската „Пущунска пролет“: правата на човека срещу войната срещу терора“, 25 февруари 2018 г., url
(79) „Дойче веле“, „Пущуни се вдигат срещу войната, талибаните и пакистанските военни“, 9 април 2018 г., url  ;    РСЕ/РС,
„Пакистанските пущуни откриват нов „Пограничен Ганди“, 25 март 2018 г., url
(80) „Доун“, „Акция срещу активистите на ДПТ преди митинга в Лахор“, 22 април 2018 г., url
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1.1.4. Международен контекст

Отношенията на Пакистан със съседните страни и САЩ също оказват влияние върху ситуацията
със сигурността.

През  2017  г.  и  първата  половина  на  2018  г.  отношенията  на  Пакистан  с  Афганистан  бяха
напрегнати.  И  двете  държави  се  обвиняват  взаимно  в  приютяването  на  терористи  и
напрежението около границите ескалира (81). Бяха извършени няколко погранични нападения и
временно  бяха  затворени  граничните  пунктове  (82).  Пакистан  също  започна  да  изгражда
погранична  ограда  и  очаква  тя  да  бъде  завършена  до  края  на  2018  г.  (83).  Според  Майкъл
Кугелман през 2017-2018 г. са се развили две нови явления и са се отразили негативно върху
отношенията между Пакистан и Афганистан: началото на изграждането на граничната ограда и
сливането на ФАПР в Хайбер Пахтунхуа.  Това последно явление се разглежда от Афганистан
като  усилие  за  легитимизиране  на  „линията  Дуранд“  (отхвърлената  от  Афганистан  граница
между  Пакистан  и  Афганистан)  (84).  През  август  2018  г.  пакистански  военни  се  изказаха,  че
Пакистан  ще  разположи  60  000  войници  през  следващите  две  години,  за  да  патрулира
границата в опит да ограничи потока на бунтовниците, преминаващи между двете страни (85).

Продължава  напрежението  с  Индия.  Трансграничните  обстрели  по  линията  на  контрол
продължават през цялата 2017 г.  и през първата половина на 2018 г.,  като от двете страни
загиват  военни  и  цивилни  (86).  Индия  и  Пакистан  се  опитаха  да  затвърдят  двустранните  си
отношения чрез „жестове на добра воля и примирителни изявления“ според „Дипломат“ [The
Diplomat] (87). През май 2018 г. Пакистан и Индия се договориха да приложат споразумението за
прекратяване  на  огъня,  подписано  между  двете  страни  през  2003  г.,  поради  скока  в
трансграничните нападения (88).

Връзката между Иран и Пакистан се измества във времето. Връзките между двете страни са
оформени от двустранни проблеми на сигурността,  стратегически и икономически интереси.
През 2017 г. имаше погранични сблъсъци. Според старши анализатора и автор Ануар Саджиди,
това се дължи на „потока на наркотрафик и нарастването на сунитската войнственост“ (89). През
първата  половина  на  2018  г.  отношенията  между  Пакистан  и  Иран  показаха  признаци  на
подобрение според вестник „Експрес Трибюн“ [The Express Tribune] (90).

Отношенията между Пакистан и САЩ продължават да се влошават. Администрацията на Тръмп
прекрати военната помощ и помощта за сигурност в Пакистан в началото на 2018 г. В замяна
Пакистан прекрати споделянето на разузнавателна информация със САЩ (91). През

(81) „Дипломат“, „Афгано-пакистанският трансграничен тероризъм прекъсва и в двете посоки“, 9 април 2018 г., url
(82) „Ал Джазира“, „Хаос след затварянето на границата между Пакистан и Афганистан“, 19 февруари 2017 г., url  ;   „Доун“,
„Пакистано - афганистанските гранични пунктове са отворени след месец на затваряне“, 21 март 2017 г., url  ;   „Толо Нюз“,
„Границите на Пакистан все още са затворени за търговия, след месец“, 11 февруари 2018 г., url
(83) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Оградата по границата между Пакистан и Афганистан ще бъде
завършена до края на 2018 г.“, 31 декември 2017 г., url
(84) Кугелман, М.,  интервю по Скайп, 14.06.2018 г. Майкъл Кугелман е заместник-директор на програмата по Азия и
старши сътрудник за Южна Азия в Международния център за стипендии „Удроу Уилсън“.
(85) „Блумбърг“, „Пакистан ще добави 60 000 войници за патрулиране на афганистанската граница“, 8 август 2018 г., url
(86) „Доун“, „Мир между Пакистан и Индия“, 31 май 2018 г., url
(87) „Дипломат“, „Трябва ли Индия да приема сериозно увещанията на Пакистан?“, 12 май 2018 г., url
(88) „Ал Джазира“, „Пакистан и Индия обещават да приложат споразумението за прекратяване на огъня от 2003 г.“, url
(89) „Дипломат“, „Иран и Пакистан на кръстопът?“, 9 юли 2017 г., url
(90) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Пакистан да продължи икономическите връзки с Иран въпреки
санкциите на САЩ“, 9 август 2018 г., url
(91) „Вашингтон пост“, „Дългата история на невероятно натоварените отношения между САЩ и Пакистан“, 5 януари 2018
г., url
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февруари 2018 г.  САЩ лобираха да поставят  Пакистан в  „сив списък“  на нациите,  които  не
полагат достатъчно усилия за борба с финансирането на тероризма (92). Според радио Пакистан,
цитирано  в  пакистанския  вестник  „Доун“  на  31  юли  2018  г.,  и  двете  страни  се  опитват  да
възстановят двустранните си връзки (93).

1.2. Действащи лица в конфликта

1.2.1. Държавни въоръжени сили

Въоръжени сили на Пакистан

Въоръжените  сили в  Пакистан имат  около  637  000  активен личен състав и  личен състав  от
резерва  от  282  000  (94).  Оперативният  контрол е  в  ръцете  на  Националния  команден орган
(NCA).  Пакистанските  ядрени  и  конвенционални  сили  традиционно  са  ориентирани  и
структурирани  срещу  заплаха  от  Индия.  От  2008  г.  насам  обаче  приоритет  за  армията  са
операциите  за  борба  с  бунтовниците,  главно  с  ислямистките  групировки,  за  което  бяха
предислоцирани сили от индийската граница (95).

От ноември 2016 г. армията се ръководи от генерал Камар Джавед Баджва (96). Армията се смята
за най-мощната институция в Пакистан. Източници смятат, че армията има „значителна тежест
за националната сигурност, външната и вътрешната политика“ (97). Пакистан е бил под военно
управление в рамките на над половината от своето съществуване (98).

Междуведомствено разузнаване (МуВР)

МуВР е разузнавателната служба на Пакистан,  чиято задача е да координира разузнаването
между клоновете на военните, да събира чуждестранно и вътрешно разузнаване и да провежда
тайни нападателни операции (99). През декември 2016 г. Навид Мухтар [Naveed Mukhtar] замени
Ризван Ахтар [Rizwan Akhtar] като нов ръководител на МуВР (100). Твърди се, че МуВР има тесни
връзки с  редица екстремистки ислямистки  групировки (101).  През 90-те  МуВР  установи тесни
отношения с военизирани групи като Лашкар-е-Таиба и Джаиш-е Мохамед, за да окаже натиск
върху Индия, с която Пакистан е в конфликт по отношение на Кашмир от десетилетия. Твърди
се, че МуВР подкрепя талибаните в Афганистан, мрежата „Хакани“ и пакистанските джихадистки
групи, обединени с Ал Кайда (102).

Граничният корпус

Граничният  корпус  е  спомагателна  паравоенна  сила,  официално  под  ръководството  на
Министерството на вътрешните работи, но командвана от армейски офицери. Числеността им е
около 70 000 души (103). Съществуват

(92) „Ройтерс“, „Глобален контролен орган ще върне Пакистан в списъка за наблюдение на финансирането на тероризма: 
източници“, 23 февруари 2018 г., url
(93) „Доун“, „Пратеникът Али Сидики се срещна със Сеси Джеймс Матис от Министерството на отбраната на САЩ във 
Вашингтон“, 31 юли 2018 г., url
(94) „Огнева мощ по света, Военни сили на Пакистан през 2018 г.“, без дата, url
(95) „Международен институт за стратегически изследвания“ (IISS), Военният баланс 2018 г., 14 февруари 2018 г., url  ,   стр. 291
(96) „Ню Йорк Таймс“, „Пакистанската армия „значително увеличи числеността си“ при нов главнокомандващ“, 28 януари 2018
г., url
(97) РСЕ/РС, „Преглед на дебата в Пакистан относно доктрината на главнокомандващия на армията“, 3 април 2018 г., url  ;  
„Ройтерс“, „Пакистанското правителство чувства тежестта на тежката ръка на армията“, 23 май 2014 г., url
(98) Шакл, С. [Shackle, S.], „Имран Хан спечели Пакистан. Но реалната власт все още е в ръцете на армията“, мнение в
„Гардиън“, 27 юли 2018 г., url  ,   Самира Шакъл е писателка за „Гардиън“ и заместник-редактор на „Ню Хюманист“ [New
Humanist].
(99) „Глобал Секюрити“ [Global Security], „Разузнаването на Пакистан: Дирекция за Междуведомствено
разузнаване“, без дата, url (100) РСЕ/РС, „Пакистан посочи нов ръководител на МуВР“, 12 декември 
2016 г., url
(101) Кислинг, Х., „Вяра, Единство, Дисциплина-  Междуведомственото разузнаване на Пакистан“, октомври 2016 г., стр. 1-11
(102) „Ройтерс“, „Матис заяви, че ще се опита да работи с Пакистан „още веднъж“, 3 октомври 2017 г., url
(103) „Международен институт за стратегически изследвания“ (IISS), Военният баланс 2018 г., 14 февруари 2018 г., url  ,   стр. 294
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две  основни  подразделения,  едното  разположено  в  Хайбер  Пахтунхуа/ФАПР,  а  другото  -  в
Белуджистан. Граничният корпус помага на местните правоохранителни органи да поддържат
законността  и  реда,  осигурява  помощ  при  граничния  контрол  и  се  бори  с  организираната
престъпност (104). Комитетът на ООН срещу изтезанията (UNCAT) смята, че Граничният корпус е
замесен  в  извънсъдебни  убийства  и  изчезвания  (105).  През  януари  2017  г.  за  първи  път  в
историята в Граничния корпус са назначени 45 жени (106).

„Рейнджърите“

„Рейнджърите“  са  паравоенни  сили  под  ръководството  на  Министерството  на  вътрешните
работи.  Има два основни подразделения:  „Рейнджъри в  Пенджаб“ със седалище в  Лахор и
„Рейнджъри  в  Синд“  със  седалище  в  Карачи.  „Рейнджърите“  помагат  на  местните
правоприлагащи органи, осигуряват гранична охрана и се борят с контрабандата. Общата им
численост е около 19 475 души в Пенджаб и 24 630 в Синд, според публикация от април 2016 г.
(107).  През април 2018 г. правителството на Синд реши да разшири „специалните полицейски
правомощия“  на  „Рейнджърите  в  Синд“,  като  удължи  с  три  месеца  тяхното  разгръщане  и
правомощия за извършване на „операции срещу бойни крила, изнудвания, наемни убийци и
бойци“ в Карачи (108).

Пакистанската полиция

Пакистанската  полиция  като  основна  вътрешна охрана  отговаря за  по-голямата  част  от  страната.
Местната  полиция  е  под  юрисдикцията  на  правителствата  на  провинциите  (109).  Пакистанската
полиция (вж. раздел  1.5.1. Защита на държавата, сили за сигурност и правосъдие), е недостатъчно
финансирана и не разполага с достатъчно персонал и е изправена пред трудната задача за борба с
нарастващата  престъпност  и  в  някои  региони  -  бунтовническа  дейност  (110).  През  май  2018  г.
„Консултативният съвет за сигурност в чужбина“ (OSAC) заяви, че:

„Въпреки че Исламабад има голямо полицейско управление, ограниченията на ресурсите
влияят  на  ефикасността  на  операциите  на  полицията.  Ниските  заплати  и  липсата  на
оборудване са широко разпространени проблеми в цялата страна, въпреки че значителен
ресурс  е  отделен  за  правителствените  сгради  в  Исламабад.  Корупцията  в  полицията  е
проблем навсякъде Пакистан, но значително по-малко е проблем в Исламабад“ (111).

Азиатската комисия за правата на човека (AHRC) написа в доклад от септември 2017 г.:

„Дълбоко вкоренената корупция и присвояване на средства на всички нива на полицията
затруднява обикновения човек да се обърне към полицията за обезщетение. Това поражда
мафиотска дейност и влошаване на закона и реда“ (112).

(104) Жафрьоло, К., „Пакистан на кръстопътя между вътрешната динамика и външния натиск“, април 2016 г., стр. 140-141;
Държавен департамент на Съединените щати, „Доклад за държава за правата на човека за 2017 г. - Пакистан“, 20 април 
2018 г., url  ,   стр. 9
(105) Комитет на ООН срещу изтезанията, „Заключителни бележки по първоначалния доклад на Пакистан“, 1 юни 2017 г., url     , 
стр. 3
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2018 г., url  ,   стр. 10
(110) ИМСАЩ, „Роля за борба с тероризма на полицията в Пакистан“, 18 август 2014 г., url  ,   стр. 3-4
(111) „Консултативен съвет за сигурност в чужбина“, „Пакистан 2018 г. Доклад за престъпността и безопасността: Исламабад“, 
21 май 2018 г., url
(112) „Азиатска комисия за правата на човека“, „Пакистан: Полицейската система, поразена от всеобхватната корупция“, 6 
септември 2017 г., url



22 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД ПАКИСТАН: СИТУАЦИЯ ПО СИГУРНОСТТА

Силите за  сигурност,  включително полицията,  бяха обвинени,  че  са  замесени в насилствени
изчезвания и извънсъдебни убийства (виж раздел 1.5.1. Държавна защита, сили за сигурност и
правосъдие) (113).

Проправителствени милиции

В Хайбер Пахтунхуа и във ФАПР пакистанската армия и полиция понякога разчитат на нередовни
милиции  (т.нар.  „Лашкари“)  за  неформално  правоприлагане  (114).  Те  често  са  наричани
„талибани на правителството“, според вестник „Доун“. Според съобщенията те са използвали
безразборни и наказателни сили, като са участвали в разрушаването на къщи, принадлежащи
на  хора,  които  са  подозирани,  че  са  талибани,  и  техните  семейства,  произволен  арест  и
незаконни  убийства.  Правителството  на  провинция  Хайбер  Пахтунхуа  реши  да  прекрати
финансирането им. Според Националния план за действие (НПД), Лашкарите се разпускат (115).

1.2.2. Въоръжени групировки

Сирил  Алмейда,  помощник  редактор  и  журналист  на  вестник  „Доун“,  заяви  по  време  на
презентация през октомври 2017 г. в Рим, организирана от ЕСПОУ, че въоръжените групировки
в Пакистан могат да бъдат разделени в пет основни групи:

 Анти-пакистански  бойци:  това  са  групировки,  които са  се  въоръжили срещу  държавата  и
извършват нападения вътре в Пакистан. Основната групировка е ТТП [TTP] Техрик-е Талибан
Пакистан;

 Бойци, чието ръководство е в Индия: основни примери са „Лашкар-е-Таиба“ и „Джаиш-е 
Мохамед“;

 Бойци, чието ръководство е в Афганистан: предимно пущунски бойци с бази на 
пакистанска територия като Талибаните в Афганистан и мрежата „Хакани“;

 Сектантски групировки: примери са Пенджабските талибани, Сипах-е Сахаба Пакистан 
(SSP) и Лашкар-е-Джангви (LeJ);

 Чуждестранни групировки: Ал Кайда, арабските бойци, узбеките и чеченците са примери
за  чуждестранни  групировки.  Според  Сирил  Алмейда  броят  на  чуждестранните
групировки е доста малък (116).

Основните въоръжени групировки в Пакистан са описани по-долу.

Техрик-е Талибан Пакистан (ТТП)

ТТП  (наричани още Талибаните в Пакистан; Техрик-е Талибан; Техрик-И Талибан Пакистан) е
най-голямата антиправителствена групировка, действаща в Пакистан (117). Терминът Талибани в
Пакистан се използва за описание на различни групировки. Както се посочва от Института за
изследване  на  мира  и  конфликтите  (IPCS),  Талибаните  в  Пакистан  не  са  оформени  като
„монолитна организация“ (118). Според проекта за борба с екстремизма „ТТП е обединяваща
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Чуждестранни терористични организации: Техрик-е Талибан Пакистан (ТТП)“, 19 юли 2017 г., url  ,   стр. 443
(118) Институт за изследване на мира и конфликтите (IPCS), „Въоръжени групировки в Пакистан през 2015 г.“, януари 2015 г., 
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организация,  състояща се от  13 различни пакистански  талибански фракции -  приблизително
половината от всички пакистански талибански фракции“ (119).  ТТП е основана през 2007 г. от
Байтулах Мехсуд [Baitullah Mehsud], който беше убит през 2009 г. от удар с американски дрон,
като  слабо  свързана  формация  на  групировки  на  Деобанди,  опериращи  основно  в
пакистанската  гранична  зона  с  Афганистан.  Първоначалните  цели  на  организацията  бяха
прилагането на закона на шариата и изтласкването на коалиционните сили от Афганистан ( 120).
Групировката е забранена през август 2008 г. от правителството на Пакистан ( 121). На 1 ноември
2013 г. лидерът на ТТП Хакимула Мехсуд беше убит при атака с дронове в Северен Уазиристан
(122).  Избирането  на  твърдолинейния  Мула  Фазлула  [Mullah  Fazlullah]  за  негов  наследник  се
счита  за  отхвърляне  на  възможните  мирни  преговори  с  пакистанските  власти  ( 123).  Под
напрежението на военните операции в Северен Уазиристан през 2014 г., възхода на „Ислямска
държава в провинция Хорасан“ и напрежението в групировката по отношение на ръководството
на  Фазлула,  ТТП  се  раздели  на  различни  фракции  (124).  Военните  операции  премахнаха
крепостите на ТТП във ФАПР. Има информация, че ТТП все още има светилища през границата в
Източен Афганистан (125). През юни 2018 г. ТТП потвърди, че лидерът ѝ Мулла Фазлула е убит
при удар на американски дрон в провинция Конар в Афганистан (126). ТТП назначи Мюфтия Нур
Вали  Мехсуд  [Noor  Wali  Mehsud]  за  нов  „емир“  или  лидер  на  ТТП.  Според  анализатор  и
управляващ редактор на „Лонг Уор Джърнъл“ [Long War Journal] Бил Роджо [Bill Rogio], с това
ръководството  на  ТТП  се  върна  при  племето  Мехсуд  в  базата  му  в  Южен  Уазиристан  (127).
Мюфтия Хазратула е избран за заместник-емир (128). Журналистът и експерт по ТТП Рахимула
Юсуфзай [Rahimullah Yusufzai], цитиран в пакистанския вестник „Доун“, заяви, че с Вали Мехсуд
разбитите фракции в ТТП могат да се обединят отново (129). Експертът по тероризма в Пакистан
Фархан Захид [Farhan Zahid] заяви през юли 2018 г., че „може да се очаква появата на нов ТТП“
(130).  През  август  2017  г.  ТТП  стартира  списание  за  жени,  което  е  създадено  специално  за
набирането  им.  Според  Торе  Хаминг  [Tore  Hamming],  изследовател  на  войнствения  ислям,
цитиран от Радио Свободна Европа/Радио Свобода (РСЕ/РС),  това е опит на ТТП да настигне
други екстремистки групировки, когато става дума за набиране на жени (131).

През  2017  г.,  според  „Пакистански  институт  за  изследвания  в  областта  на  мира“,  ТТП носи
отговорност за 70 „терористични нападения“ (132), в сравнение със 106 през 2016 г. (133). Тези
нападения останаха концентрирани във ФАПР и КП през 2017 г. (134). Пакистанският институт за
изследвания на  конфликтите  и сигурността  съобщи,  че  ТТП носи  отговорност  за  единадесет
самоубийствени нападения през 2017 г. Тактиката, използвана от ТТП, включваше използването
на  самоделни  взривни  устройства,  целенасочени  убийства,  физически  нападения  и  едно
нападение от снайперист през 2017 г. (135).
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Същият доклад стига до заключението, че групировката през 2017 г. е била „много“ активна в
Северен Уазиристан и е атакувала по-специално силите за сигурност (136). Групировка, отцепила
се от ТТП също действа в Южен Уазиристан, където е организирана в един от комитетите за мир
(вж. раздел 2.2.5. Федерално администрирани племенни райони)  (137). През първата половина
на 2018 г.  и  особено преди общите избори ТТП пое отговорност  за няколко нападения (вж.
раздел 1.3.7. Насилието преди общите избори) (138).

Джамаат-ул Ахрар

Джамаат-ул Ахрар е фракция на ТТП, но оперира с известна степен на автономност (139). През
лятото на 2014 г. Джамаат-ул Ахрар се отдели от ТТП (140). През март 2015 г. групировката отново
се присъедини към ТТП, но пуска свои собствени изявления за нападения (141). Групата оперира
от Лалпур в провинция Нангархар в Афганистан (142).

Съобщава се, че ръководството на Джамаат-ул Ахрар има връзки с Ал Кайда и нейния емир
Айман ал Зауахири (143). Джамаат-ул Ахрар се ръководи от Омар Халид ал Хурасани [Omar Khalid
al Khurasani], талибански командир от Област Мохманд. Съобщава се, че Хурасани е убит през
октомври 2017 г. при удар с американски дрон в Афганистан (144). Според съобщенията обаче
Хурасани изпрати изявление, само няколко дни след предполагаемата му смърт. Съединените
щати също не потвърдиха смъртта му (145). През август 2016 г. Държавният департамент на САЩ
(USDOS) добави ДжуА към списъка си с глобални терористични организации (146). През юли 2017
г. „ДжуА“ бе посочена като терористична групировка от Съвета за сигурност на ООН (147). Групата
срещна  вътрешно  съперничество  и  фракция,  водено  от  бившия  говорител  Мукаррам,  през
ноември 2017 г. сформира отделна групировка, наречена Хизбул Ахрар [Hizbul Ahrar (HuA)] ( 148).
През февруари 2017 г. „ДжуА“ обяви стратегията си за 2017 г. и наименува плана си за действие
„Операция Гази“ (149). Основните цели на групировката са военнослужещите и служителите на
реда, правителствените сгради, политиците, малцинствените групи и адвокатите (150).

ПИИОМ  регистрира,  че  през  2017  г.  „ДжуА“  е  отговорна  за  37  „терористични  атаки“  ( 151)  в
сравнение  с  66  през  2016  г.  (152).  ПИИКС  съобщи,  че  „ДжуА“  е  поела  отговорност  за  десет
самоубийствени  нападения  през  2017  г.,  включително  това,  което  ПИИОМ  определи  като
„някои от най-опустошителните нападения в най-новата история“ (153).
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(151) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 84
(152) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2016 г.“, 10 януари 2017 г., url  ,   стр. 68
(153) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 46
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„Хизбул Ахрар“ (HuA)

„Хизбул Ахрар“ е фракция, отцепила се от „ДжуА“. През ноември 2017 г. чрез видео съобщение
Мукарам Хан, известен още като Омар Хурасани, обяви сформирането на „ХуА“ ( 154). Мукарам
Хан е командир, произхождащ от Област Мохманд. Тази групировка е ориентирана срещу САЩ
и  техните  съюзници  (155).  Според  ПИИОМ,  групировката  не  е  извършила  никакви  големи
нападения през 2017 г. (156). През май 2018 г. „ХуА“ пое отговорност за нападение от самоделно
взривно устройство, поставено в автомобил в Аток в провинция Пенджаб (157).

„Ислямско движение на Узбекистан“ (ИДУ)

„ИДУ“ действа в пакистанския племенен регион от края на 2001 г., където се прегрупира, след
като претърпя тежки загуби при сраженията заедно с талибаните по време на американското
нашествие в Афганистан. Под ръководството на Тохер Юлдашев [Toher Yuldashev] групировката
осъществявала атаки срещу пакистанските сили за сигурност от базите си в Северен и Южен
Уазиристан. От 2007 г. „Ислямско движение на Узбекистан“ сключи съюз с ТТП и се бори заедно
с  тях.  През  2009  г.  Юлдашев беше убит  при атака  с  дрон.  Военните  операции на  Пакистан
принудиха  „Ислямско  движение  на  Узбекистан“  да  избяга  в  Северен  Уазиристан,  където
започна да си сътрудничи с мрежата „Хакани“. Осман Одил [Osman Odil] стана новият лидер на
организацията през 2010 г. През 2015 г. радикална разцепваща се групировка от ИДУ - „Съюз за
ислямски  джихад“  се  опита  да  извършва  терористични  действия,  тръгвайки  от  базата  си  в
Пакистан (158). На 8 юни 2014 г. бойците на „Ислямско движение на Узбекистан“ организираха
кърваво  нападение  на  летище  Карачи  (159).  Впоследствие  пакистанската  армия  прие  за
приоритет унищожаването на групировката. Повечето от бойците ѝ избягаха в Афганистан (160). В
края на март 2015 г. „Ислямско движение на Узбекистан“ се врече във вярност на „Ислямска
държава  в  провинция  Хорасан“  (161).  Не  се  открива  допълнителна  информация  за  „ИДУ“  в
Пакистан през отчетния период в източниците ни на информация.

Ал Кайда

След американската инвазия в Афганистан много оперативни лица на Ал Кайда се оттеглиха в
пакистанските племенни райони. До 2008 г. те бяха толкова дълбоко заселени във Уазиристан,
че според американските  разузнавачи районът се  е превърнал в  „център за  международни
операции“  на  Ал  Кайда  (162).  Сред  техните  редици  имаше  също  араби,  узбеки,  чеченци  и
китайски  мюсюлмани  (163).  Във  ФАПР  Ал  Кайда  се  съюзи  с  няколко  въоръжени  групировки,
предлагайки  подкрепа  с  работна  сила,  обучение  и  пропаганда.  Освен  това  тя  атакува
правителството  на  Пакистан,  което  се  разглежда  като  отстъпническо  заради  това,  че  беше
съюзник с войната, ръководена от САЩ срещу тероризма. Ал Кайда във Уазиристан е развил
привилегировани отношения със „Съюз за ислямски джихад“ (СИД) (164). операция  Зарб-е-Азб
изтласка СИД в Афганистан (165). От 2014 г. Ал Кайда търпи загуби и неуспехи (166). Например:
през декември 2014 г. Ал Кайда загуби двама висши командири: пакистанската армия уби

(154) „Доун“ [Dawn], „Талибанска отцепническа групировка се разделя допълнително“, 13 ноември 2017 г., url
(155) „Пакистан тудей“, „Появата на Хизбул Ахрар на фона на вътрешни разриви разкъсват, които Джамаат-ул-Ахрар“, 13 
ноември 2017 г., url
(156) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 85
(157) Джефери Ф. [Jeffery, F.], [Twitter], публикувано на: 3 май 2018 г., url
(158) РСЕ/РС, „Какво следва за „Ислямското движение на Узбекистан“?, 23 август 2015 г., url
(159) „БиБиСи Нюз“, „Летище на  Карачи: „Ислямското движение на Узбекистан“ поема отговорност за нападение“, 11 юни 
2014 г., url
(160) РСЕ/РС, „Какво следва за „Ислямското движение на Узбекистан“?, 23 август 2015 г., url
(161)  „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“,  „Твърде дълго чакане:  узбекистанска групировка  бойци се
присъединява към Ал Кайда“, 2 април 2015 г., url
(162) „Гардиън“, „Уазиристан: центърът на операциите на Ал Кайда“, 7 януари 2008 г., url  ;   Рашид, А., „Потъване в хаос“,
2008, с. 268-269
(163) „Ройтерс Алтернет“, „Анализ - Връзките, които убиват: Пакистански въоръжени групировки се обединяват“, 30 май 2010 
г., url
(164) Център за стратегически и международни изследвания, „Религия и въоръжени действия в Пакистан и Афганистан“, 29 
юни 2012 г., url
(165) МакНали, Л., Вайнбаум М. Г. [McNally, L., Weinbaum, M., G.], „Устойчива Ал Кайда в Афганистан и Пакистан“, 1 август 2016 
г., url  ,   стр. 11
(166) Захид, Ф. [Zahid, F.], „Завръщането на Ал Кайда в Пакистан“, Институт за Близкия изток, 24 август 2017 г., url
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Аднан ел Шукриджума [Adnan el Shukrijuma] в Южен Уазиристан, докато американски дрон уби
Умар Фарук  [Umar Farooq]  в Северен Уазиристан (167).  През юли 2015 г.  лидер на Ал Кайда,
известен  като  Абдали,  беше  убит  при  нападение  в  Лахор  (168).  През  февруари  2016  г.
„Рейнджърите“ арестуваха 97 бойци от Ал Кайда в Карачи, включително Фарук Бхати [Farooq
Bhatti], заместник-ръководител на Ал Кайда (169). През март 2017 г. САЩ обявиха, че Кари Ясин
[Qari Yasin], човекът зад бомбардировката на хотел Marriott през 2008 г., е убит при удар с дрон
в Афганистан (170). При удар с дрон през април 2017 г. в Северен Уазиристан беше убит „ключов“
(иракски) командир на Ал Кайда заедно със седем други джихадисти ( 171). Според Фархан Захид
Ал Кайда се опитва да възкреси себе си в Пакистан, вероятно с помощта на Джамаат-ул Ансар
Ал-Шариа (за подробности за тази групировка вижте отделния раздел в тази глава) (172).

Според ПИИОМ, Ал Кайда е участвала в две „терористични нападения“ в Карачи през 2017 г.
(173).  Мохамед  Амир  Рана  заяви  по  време  на  презентация  през  октомври  2017  г.  в  Рим,
организирана от ЕСПОУ, че Ал Кайда е участвала в отвличането на бизнесмени в Пешавар и
Карачи през 2017 г. (174). Според статия от септември 2017 г., публикувана от Центъра за борба с
тероризма, през последните години присъствието на Ал Кайда в Карачи се увеличава (175).

„Джамаат-ул Ансар Ал-Шариа“

„Джамаат-ул  Ансар  Ал-Шариа“  е  обединяваща  организация  на  ислямистки  терористични
организации, които се стремят да се превърнат в платформа за повторно внасяне на Ал Кайда и
възобновяване на въоръжените дейности под нейното знаме (176). Тя се появи в Пакистан през
април 2017 г. Групировката се ръководи от Абдул Карим Саруш Сидики [Abdul Karim Saroush
Siddiqui]  и  се  смята,  че  се  състои от  високо  образовани  бойци  (177).  „Джамаат-ул  Ансар  ал-
Шариа“ действа главно в провинциите Синд и Белуджистан (178). Според ПИИОМ групировката е
отговорна за шест „терористични нападения“ в Карачи и Белуджистан през 2017 г. (179).

Талибаните в Пенджаб

„Талибаните в Пенджаб“ са мрежа, състояща се от конгломерация от членове на забранени
бойни  групировки  от  пенджабски  произход,  предимно  сектантски  и  по-рано  кашмирски
бунтовници,  които  са  изградили  силни  връзки  с  ТТП.  Основните  фракции  на  тази  мрежа
включват  оперативни  лица  от  „Лашкар-е-Джангви“,  „Сипах-е  Сахаба  Пакистан“  и  „Джаиш-е
Мохамед“ и техните отцепили се групи (за подробности за тези групировки, вижте отделния
раздел  за  тях  в  тази  глава)  (180).  Най-влиятелната  групировка  на  талибаните  в  Пенджаб  се
ръководи от Маулана Асматула Муавия [Maulana Asmatullah Muawiya] (181). През септември 2014
г. Муавия първо възнамеряваше да прехвърли бойните си дейности от Пакистан в Афганистан, а
след няколко дни обяви, че ще се откаже от въоръжената борба в

(167) „Доун“, „Лидерът на Ал Кайда Умар Фарук е убит при удар с дрон в Северен Уазиристан“, 7 декември 2014 г., url
(168) „Доун“, „Ръководителят на Ал Кайда Пакистан е убит при нападение в Лахор, заяви министърът на вътрешните работи в 
Пенджаб“, 1 юли 2015 г., url
(169) „Ройтерс“, „Пакистан арестува 97 бойци от Ал Кайда и други бойци; осуети план за бягство от затвора“, 12 февруари 2016 
г., url
(170) „СиЕнЕн“, „При американски удар с дрон беше убит човек, стоящ зад бомбардировките на хотел Marriott, заяви 
Пентагона“, 26 март 2017 г., url
(171) „Лонг уор джърнъл“, „Лидер на Ал Кайда от Ирак е убит при удар с дрон в Пакистан“, 3 май 2017 г., url
(172) Институт за Близкия изток (Фархан Захид), „Завръщането на Ал Кайда в Пакистан“, 24 август 2017 г., url
(173) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 88
(174) Рана Амир, М., Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан; 16-17 октомври 2017 г., Рим, февруари 
2018 г., url  ,   стр. 63
(175) „Център за борба с тероризма“, „Ал Кайда в Пакистан: проблем с измерването?“, септември 2017 г., url
(176) Захид, Ф. [Zahid, F.], „Джамаат-ул Ансар Ал-Шариа: Новата заплаха от Ал Кайда в Пакистан“, публикация в: „Монитор
на тероризма“, том: 15 брой: 18, 22 септември 2017 г., url  ;   Захид, Ф., „Завръщането на Ал Кайда в Пакистан“, Институт за
Близкия изток, 24 август 2017 г., url
(177) „Доун“, „Възходът и падението на Ансар-ул Шариа Пакистан“, 9 септември 2017 г., url
(178) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 177, стр. 190
(179) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 177
(180) Абас, Х. [Abbas, H.], „Определяне на талибанската мрежа в Пенджаб“, 15 април 2009 г., url
(181) Център за международен и стратегически анализ, „Талибаните в Пенджаб“, февруари 2014 г., url



ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД ПАКИСТАН: СИТУАЦИЯ 
ПО СИГУРНОСТТА — 27

Пакистан  изцяло  и  вместо  това  ще  използва  мирни  средства  (182).  През  април  2016  г.  бе
съобщено, че се смята, че талибаните в Пенджаб са отслабени и разпръснати (183).

„Ислямска държава в провинция Хорасан“

Първите доклади за появата на „Ислямска държава в провинция Хорасан“ (наричани още ИДИС,
ИДИЛ,  ИД  или  Даеш)  датират  от  началото  на  2015  г.  (184).  Антонио  Джустоци,  независим
изследовател и гостуващ професор в „Кингс Колидж Лондон“, заяви през февруари 2016 г., че
„Ислямска държава в провинция Хорасан“ има приблизително 2 000 до 3 000 члена в Пакистан,
включително „бойци и оказващи подкрепа лица“ (185).  Различни войнствени групировки като
„Техерик-е-Хилафат  Пакистан“,  групировката  „Шахидула  Шахид“  от  ТТП,  „Джундула“  и
„Ислямско движение на Узбекистан“ обещаха вярност на лидера на „Ислямска държава“ Ал
Багдади (186). Фархан Захид, експерт по тероризъм в Пакистан, заяви, че „Ислямска държава в
провинция Хорасан“ е успяла да увеличи влиянието си, като формира „тактически съюзи“ със
сходни местни бойни групировки. „Ислямска държава в провинция Хорасан“ отстоява своето
господство чрез местни филиали в градските центрове на Пакистан (187).  Различни източници
съобщават, че „Ислямска държава в провинция Хорасан“ има мрежа за набиране на служители
в няколко големи градски региона като Пешавар и Карачи (188). През 2017 г. бе съобщено, че
базата  на  подкрепата  за  „Ислямска  държава“  изглежда  нараства  в  Пакистан  ( 189).  Броят  на
нападенията, за които „Ислямска държава в провинция Хорасан“  пое отговорност през 2017 г.,
е по-голям в сравнение с предишните години и това може да подскаже, че групировката има
„намалена зависимост от местните партньори“ (190).

ПИИОМ  регистрира,  че  „Ислямска  държава  в  провинция  Хорасан“  е  отговорна  за  шест
„терористични нападения“ през 2017 г., в сравнение с три през 2016 г. Четири от тези нападения
през 2017 г. са извършени в провинция Белуджистан, а две - в провинция Синд (191). През април
2018 г. „Ислямска държава в провинция Хорасан“ пое отговорност за две атаки срещу християни
в Куета в Белуджистан (192). В деня на общите избори през юли 2018 г. „Ислямска държава в
провинция  Хорасан“  пое  отговорност  за  самоубийствено  нападение  близо  до  избирателна
секция в Куета, при което загинаха 31 души (193).

Мрежата „Хакани“

Мрежата „Хакани“ е основана от афганистанския военачалник Джалалудин Хакани [Jalaluddin
Haqqani],  който  предава  фактическо  ръководство  на  сина  си  Сираджудин  Хакани  [Sirajuddin
Haqqani] през 2007 г. (194). През юли 2015 г. Сераджудин Хакани е назначен за заместник-лидер
на талибаните в Афганистан (195). Ръководството на групировката

(182) „Доун“, „Талибаните от Пенджаб прекратяват въоръжената борба в Пакистан“, 13 септември 2014 г.,  url  ;    „Доун“,
„Талибаните от Пенджаб се отказват от „въоръжена борба“, 14 септември 2014 г., url
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Пакистан“, октомври 2017 г., url  ,   стр. 4-7; ИМСАЩ, „Ислямска държава в Пакистан“, 21 септември 2016 г., url
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г., url  ;   „Дипломат“, „Заплахата от „Ислямска държава“ е реална в Пакистан“, 18 февруари 2016 г., url
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ъф Америка“, „Ислямска държава пуска корен, расте по афганистанско-пакистанската граница“, 1 март 2017 г., url
(189) „Дипломат“, „Базата за подкрепа на Ислямска държава в Пакистан продължава да расте“, 28 септември 2017 г., url
(190) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 85
(191) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 85
(192) РСЕ/РС, „Четирима пакистански християни са убити при нападение, за което „Ислямска държава“ пое отговорност“,
3 април 2018 г., url  ;   РСЕ/РС, „Пакистански християни са убити при стрелба от преминаващ автомобил“, 16 април 2018 г.,
url
(193) „Доун“, „31 загинали при самоубийствен атентат пред избирателна секция в Куета“, 26 юли 2018 г., url
(194)  Държавен  департамент  на  Съединените  щати,  „Държавни  доклади  за  тероризма  2016  г.  -  Чуждестранни
терористични организации: Мрежа „Хакани“ (HQN)“, 19 юли 2017 г., url  ,   с. 399-400
(195) Рутиг, Т., „Новите Заместник-лидери на талибаните: Има ли очевиден наследник на Ахтар Мансур?“, 10 февруари
2016 г., url
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исторически поддържаше силна база около племенните райони на Пакистан (196). Според
доклад на Държавния департамент на Съединените щати от юли 2017 г.:

„Мрежата „Хакани“ работи по границата между Афганистан и Пакистан и в голяма част от
Югоизточен  Афганистан,  особено  в  Лоя  Пактия  (която  се  състои  от  провинции  Пактия,
Пактика и Хост и включва части от Логар и Газни) и многократно се е насочвала към Кабул в
своите нападения“ (197).

Според  анализаторите  мрежата  „Хакани“  и  ТТП  са  съюзници.  Мрежата  „Хакани“  също  има
дългогодишни отношения с пакистанското Междуведомствено разузнаване, което доведе до
търкания между Пакистан и САЩ (198).  Ръководството на мрежата „Хакани“ принадлежи към
племето  Задран  (199).  Смята  се,  че  мрежата  „Хакани“  също  има  връзки  с  Ал  Кайда  (200).
Американски източници заявиха през ноември 2014 г., че продължаващите военни операции на
Пакистан в Северен Уазиристан са „нарушили“ военните способности на „Хакани“ (201). Мрежата
„Хакани“ се премести през 2016 г. от Северен Уазиристан в провинция Курам под натиска на
тези военни операции (202).

„Сипах-е-Сахаба Пакистан“

„Сипах-е Сахаба Пакистан“ е бивша политическа партия в Деобанди, основана в началото на 80-
те години от сунитския духовник Маулана Хак Наваз Джангви в Джан, Пенджаб. Основната ѝ цел
е да се бори срещу шиитското влияние в Пакистан (203). Джангви е убит през 1990 г. и е заменен
от Маулана Азам Тарик. Тарик беше убит през 2003 г., когато стрелци стреляха по превозното
средство, в което пътуваше. Той бе наследен от Маулана Али Шер Хайдери. Организацията има
тесни връзки с джихадистката организация „Джаиш-е-Мохамед“ (ДжеМ [JeM]) и ТТП и е част от
мрежата на талибаните в Пенджаб. Няколко доклада обозначават „Сипах-е Сахаба Пакистан“
като  групировка,  свързана  с  насилие.  В  началото  на  века  тя  е  отговорна  за  убийството  на
шиитски бойци, обикновени шиитски граждани и нападения над шиитски джамии. Въпреки че
групата отрича участие в насилие, бившият президент Мушараф я забрани през 2002 г., а през
2005 г. САЩ посочи „Сипах-е Сахаба Пакистан“ като „терористична организация“ ( 204). Част от
„Сипах-е  Сахаба  Пакистан“  се  преименува  през  последните  години  като  „Ах-ле  Сунат  Вал
Джамаат“,  която  под ръководството  на  Маулана  Мохамед Ахмед Лудхианви  се  превърна  в
политическа партия (205). Други членове напуснаха „Сипах-е Сахаба Пакистан“, за да формират
„Лашкар-е-Джангви“,  която  според наблюдателите  е  дори  по-радикална  от  „Сипах-е  Сахаба
Пакистан“.  Други  екстремистки  групировки,  отцепили  се  от  „Сипах-е  Сахаба  Пакистан“  са
„Джангви Тайгърс“ [Jhangvi Tigers], „Ал-Хак Тайгърс“ [Al-Haq Tigers], Танзим-ул Хак [Tanzeem-ul
Haq],  Ал-Фарук  [Al-Farooq]  и  „Фондация  Ал-Бадра“  [Al-Badra  Foundation]  (206).  Ядрото  на
поддръжниците  на  „Сипах-е  Сахаба  Пакистан“  се  състои от  сунити  селяни  в  селската  класа
Джанг и търговски класи в градските центрове.  Медресетата са основно място за набор от
„Сипах-е  Сахаба  Пакистан“.  Кадри  на„Сипах-е  Сахаба  Пакистан“  са  получили  джихадистка
подготовка  в  Афганистан.  За  да финансира  своята организация и  дейности,  „Сипах-е  Сахаба
Пакистан“ разчита на вноски от своите поддръжници под формата на

(196) „Войс ъф Америка“, „Какво е мрежата „Хакани“?, 1 юни 2017 г., url
(197)  Държавен  департамент  на  Съединените  щати,  „Държавни  доклади  за  тероризма  2016  г.  -  Чуждестранни
терористични организации: Мрежа „Хакани“, 19 юли 2017 г., url  ,   стр. 400
(198) „Войс ъф Америка, „Мрежата „Хакани“ остава основен източник на напрежение в Пакистан и САЩ“, 29 ноември 2017 г., 
url
(199) Станфордски университет, „Мрежата „Хакани“, последно актуализирано на: 8 ноември 2017 г., url
(200) Център за стратегически и международни изследвания, „Религия и войнство в Пакистан и Афганистан“, юни 2012 г., url  ,   
стр. 63
(201) „Доун“, „Операция Зарб-е-Азб прекъсна мрежата „Хакани“; Американски генерал, 6 ноември 2014 г., url
(202) „Лонг уор джърнъл“, „Американски дронове нападат „скривалищата“ на джихадистите в племенните райони на 
Пакистан“, 22 февруари 2016 г., url
(203) Нелсън М., „ЕСПОУ, Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан; 16-17 октомври 2017 г., Рим, 
февруари 2018 г., url  ,  стр. 30
(204) „Доун“, „2009: Екстремизъм в Южен Пенджаб, битка между имащи и нямащи“, 21 май 2011 г., url  ;   NOREF,
„Сектантско насилие: най-голямата заплаха за сигурността на Пакистан?“, 9 август 2012 г., url  ;   Рашид, А., „Пропадане към 
хаоса“, 2008 г., стр. 227-228; „Джеймстаун Фаундейшън“, „Сипах-е-Сахаба: Разпалващо се сектантско насилие в Пакистан“, 5 
май 2005 г., url  ;   Абас, Х., „Определяне на талибанската мрежа в Пенджаб“, 15 април 2009 г., url
(205) Нелсън М., „ЕСПОУ, Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан; 16-17 октомври 2017 г., Рим, 
февруари 2018 г., url  ,     стр. 30
(206) Център за стратегически и международни изследвания, „Религия и войнство в Пакистан и Афганистан“, юни 2012 г., url  ,   
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закат (религиозна милостиня). Принос имат и сунитските бизнесмени. Наблюдателите смятат,
че  „Сипах-е  Сахаба  Пакистан“ получава  значителна  финансова  и  логистична  подкрепа  от
саудитски дарители, които искат да ограничат влиянието на Иран върху шиитското население в
Пакистан  (207).  Съобщава  се,  че  „Сипах-е  Сахаба  Пакистан“  има  3  000  до  6  000  членове  и
политическа партия с един милион членове; освен това има студентско крило, застрахователна
компания, много офиси и национална мрежа (208).

„Лашкар-е-Джангви“

„Лашкар-е-Джангви“ е войнствена група на Деобанди,  основана през 1996 г.,  когато редица
бойци, водени от Риаз Басра [Riaz Basra], Акрам Лахори [Akram Lahori]  и Малик Ишак [Malik
Ishaq], се отцепиха от „Сипах-е-Сахаба Пакистан“. „Лашкар-е-Джангви“ не е политическа партия,
а  чисто  военизирана  организация.  Някои  твърдят,  че  създаването  ѝ  е  предизвикано  от
създаването  през  1994  г.  на  „Сипах-е-Мохамед  Пакистан“,  шиитска  въоръжена  групировка,
която  е  нападала  лидерите  на  „Сипах-е  Сахаба  Пакистан“.  Държавният  департамент  на
Съединените  щати  пише,  че  „Лашкар-е-Джангви“  е  формирана  като  войнстващо  крило  на
„Сипах-е Сахаба Пакистан“ за нападения срещу шиитската общност и че тя е станала независима
с  придобиването  на  повече  умения  (209).  „Лашкар-е-Джангви“  стана  силна  войнствена
организация, отговорна за 350 въоръжени нападения преди 2001 г. Държавният департамент на
Съединените  щати  заяви,  че  „Лашкар-е-Джангви“  има  „сърдечни  отношения“  с  „Джаиш-е-
Мохамед“ и „Техрик-е Талибан Пакистан“ (210). „Лашкар-е-Джангви“ беше открито подкрепена
от  Междуведомственото  разузнаване,  което  използваше  групировката  като  пълномощник  в
Афганистан и Индия, както и за да се противопостави на шиитските въоръжена групировка ( 211).
„Лашкар-е-Джангви“  беше  забранена  от  правителството  на  Пакистан  през  2001  г.  и  беше
включена в списъка на терористите в САЩ през 2003 г. (212). Нелегалните насилствени действия
продължиха, особено срещу шиити и членове на хазарската общност в Куета (213). Въпреки че
по-голямата част от насилието на „Лашкар-е-Джангви“ е насочено към шиити, организацията
също така култивира  радикална  позиция  срещу християни,  мюсюлмани Ахмади и  суфи (214).
Значителен  брой  хора  от  ръководството  на  „Лашкар-е-Джангви“  са  убити  през  2015  г.,
включително  Малик  Ишак  [Malik  Ishaq]  (215)  или  заловени  през  2016  г.,  включително  Наим
Бухари [Naeem Bukhari] (216). На 19 януари 2017 г. командирът на „Лашкар-е-Джангви“ Асиф Чуто
[Asif Chuto] беше убит при среща с органите на реда (217). През май 2018 г. силите за сигурност
убиха ръководителя на клона на „Лашкар-е-Джангви“ в Белуджистан Салман Бадени [Salman
Badeni] (218).

Според „Пакистанския институт за изследвания в областта на мира“ „Лашкар-е-Джангви“ носи
отговорност за 10 „терористични нападения“ през 2017 г. в Пакистан, в сравнение с 17 такива
нападения през 2016 г. (219). Основните ѝ области на действие са провинция Пенджаб, ФАПР,
Карачи и провинция Белуджистан (220).
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„Лашкар-е-Джангви ал-Алами“ (ЛДжА)

През последното десетилетие „Лашкар-е-Джангви“ се разпадна на различни фракции в резултат
на военните операции на Пакистанската държава (221). Една от онези възникващи фракции се
нарича „Лашкар-е Джангви Ал-Алами“ (ЛДжА) (222), определена от Пакистан за „терористична
организация“  през  ноември  2016  г.  (223).  Основната  разлика  между  „Лашкар-е-Джангви“  и
„Лашкар-е-Джангви Ал-Алами“ е, че „Лашкар-е-Джангви“ е насочена само към малцинствените
групи,  докато  „Лашкар-е-Джангви  Ал-Алами“  извършва нападения  и  срещу правоприлагащи
органи  и  държавни  институции  (224).  Източници  заявяват,  че  групата  се  ръководи  от  Юсаф
Мансур  Хурасани  [Yousaf  Mansoor  Khurasani]  и  шура (съвет),  съставен  от  шест  члена  (225).
Ръководството е със седалище в Южен Афганистан, в провинция Забул (226).

Според  ПИИОМ  през  2017  г.  „Лашкар-е-Джангви  Ал-Алами“  е  била  отговорна  за  осем
„терористични  нападения“,  извършени  предимно  във  всички  региони  на  Пакистан,  с
изключение на провинция Синд (227).

„Лашкар-е-Ислам“

„Лашкар-е-Ислам“ е малка групировка, активна в провинция Хайбер на ФАПР. Правителството
на Пакистан забрани „Лашкар-е-Ислам“ през юни 2008 г. (228).  Съобщава се, че пакистанските
военни  операции  през  2014  г.  са  осакатили  оперативните  възможности  на  групировката  в
провинция  Хайбер.  В  резултат  на  това,  членовете  на  „Лашкар-е-Ислам“  са  се  преместили в
Афганистан (229). Съобщава се, че „Лашкар-е-Ислам“ работи съвместно с „Ислямска държава в
провинция  Хорасан“  в  Афганистан  и  двете  са  „стратегически  съюзници“  (230).  През  2015  г.
„Лашкар-е-Ислам“  обяви сливането  си  в  „Техрик-е  Талибан  Пакистан“  (231).  Съобщава  се,  че
лидерът  на  „Лашкар-е-Ислам“  Мангал  Баг  [Mangal  Bagh]  е  убит  от  нападение  на  дрон  в
Афганистан през лятото на 2016 г. (232). Това не беше потвърдено от пакистанското правителство
или от експерти. Регионален експерт заяви пред „Войс ъф Америка“, че Баг все още е жив и
активен в Източен Афганистан (233).

ПИИОМ регистрира, че „Лашкар-е-Ислам“ е извършила 21 „терористични нападения“ през 2017
г.,  което  е  малко  по-голям  брой  в  сравнение  с  2016  г.  (18  нападения).  Повечето  от  тези
нападения са извършени в провинция Хайбер (234).

„Сипах-е-Мохамед Пакистан“ (СМП)

„Сипах-е-Мохамед Пакистан“ е шиитска въоръжена групировка, чиято цел е да защити шиитската 
общност и да напада враждебни

сунитски организации от Деобанди като „Сипах-е Сахаба Пакистан“ и „Лашкар-е-Джангви“. „Сипах-
е-Мохамед Пакистан“ е въоръжено крило на класическа
ииитската политическа партия, „Техрик-е Джаферия Пакистан“ (235). Произходът е неясен, но

(221) РСЕ/РС, „Пакистански екстремисти издълбаха светилище в Южен Афганистан“, 23 януари 2017 г., url
(222) „Фондация Джеймстаун“, „Лашкар-е-Джангви ал-Алами: пакистански партньори на Ислямска държава“, 27 януари 2017
г., url
(223) „Дейли Таймс“, „От сектантска до антидържавна позиция, развитието на Ал-Алами“, 2 април 2017 г., url
(224) „Фондация Джеймстаун“, „Лашкар-е-Джангви ал-Алами: пакистански партньори на Ислямска държава“, 27 януари 2017
г., url
(225) „Фондация Джеймстаун“, „Лашкар-е-Джангви ал-Алами: пакистански партньори на Ислямска държава“, 27 януари 2017
г., url
(226) РСЕ/РС, „Пакистански екстремисти издълбаха светилище в Южен Афганистан“, 23 януари 2017 г., url
(227) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 87
(228) „Доун“, „Пакистан забранява 25 войнствени организации“, 6 август 2009 г., url  ;   „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню 
Йорк Таймс“, „Списък на забранените организации в Пакистан“, 24 октомври 2012 г., url (229) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 
2016 г.“, 10 януари 2017 г., url  ,   стр. 68
(230) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 85
(231) „Лонг уор джърнъл“, „Три джихадистки групировки се сляха с Движението на талибаните в Пакистан“, 6 май 2015 г., url
(232) „Нейшън“, „Мангал Баг „е мъртъв“, 25 юли 2016 г., url
(233) „Войс ъф Америка“, „Ислямска държава, сблъсък с „Лашкар-е-Ислам“ в Източен Афганистан“, 11 февруари 2018 г., url
(234) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 85
(235) „Доун“, „Пакистан забранява 25 войнствени организации“, 6 август 2009 г.,  url  ;    „Джеймстаун Фаундейшън“, „Сипах-е-
Сахаба“: Разпалващо се сектантско насилие в Пакистан“, 5 май 2005 г., url
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вероятно е основана около 1993 г. от Маулана Мурид Абас Яздани. Организацията твърди, че
има около 30 000 последователи (236). „Сипах-е-Мохамед Пакистан“ беше забранена в Пакистан
през август 2001 г. (237).

През  2017  г.  „Сипах-е-Мохамед  Пакистан“  извърши  едно  „терористично  нападение“  в
провинция Синд, според ПИИОМ (238).

„Джаиш-е-Мохамед“

„Джаиш-е-Мохамед“ е основана в началото на 2000 г. от лидера на „Харакат ул-Маджахидин“
Масуд Азхар [Masood Azhar]. Държавният департамент на Съединените щати през юли 2017 г.
заяви, че „групировката има за цел да анексира щатите Джаму и Кашмир към Пакистан и да
изгони международните сили от Афганистан. „Джаиш-е-Мохамед“ открито обяви война срещу
САЩ“ (239). ДжеМ и пакистанската армия бяха обвинени в съюз (240).

„Освободителна армия на Белуджистан“ (ОАБ [BLA])

„Освободителна  армия  на  Белуджистан“  е  въоръжено  националистическо  движение  в
Белуджистан.  Неговата  цел  е  независим  Белуджистан,  свободен  от  пакистанско  и  иранско
управление. Заради насилствените си методи, като бомбени нападения, то беше забранено в
Пакистан  през  април  2006  г.  (241).  През  2017  г.  „Освободителна  армия  на  Белуджистан“  е
насочена  основно  към  проекти,  свързани  с  Китайско-пакистанския  икономически  коридор,
китайски  работници  и  други  хора  и  юридически  лица,  свързани  с  Китайско-пакистанския
икономически коридор (242).

ПИИОМ  заяви,  че  „Освободителна  армия  на  Белуджистан“  е  извършила  42  „терористични
нападения“ в Белуджистан през 2017 г.,  което е намаление в сравнение с 2016 г. (243).  На 11
август  2018 г.  „Освободителна армия на Белуджистан“ пое отговорност  за нападение срещу
автобус, превозващ китайски инженери, заедно с придружаващи войски на Пограничния корпус
в района на Далбандис в област Чагай. Шестима души са ранени (244).

„Фронт за освобождение на Белуджистан“ (ФОБ [BLF])

„Фронт  за  освобождение  на  Белуджистан“  е  бунтовническа  групировка,  ръководена  от  д-р
Аллах Назар Балох [Allah  Nazar  Baloch].  Тази групировка действа в  целия Белуджистан,  но е
активна  предимно  в  южния  крайбрежен  пояс  Макран  (245).  „Фронт  за  освобождение  на
Белуджистан“ беше забранена през септември 2010 г. (246).  През октомври 2017 г. „Фронт за
освобождение на Белуджистан“ обвини местните журналисти в сътрудничество с пакистанската
армия и заплаши и бойкотира местните медии (247). Според ПИИОМ

(236) Портал за тероризма в Южна Азия, „Сипах-е-Мохамед Пакистан“, Терористична групировка в Пакистан“, без дата, url
(237) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Списък на забранените организации в Пакистан“, 24 октомври
2012 г., url
(238) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 86
(239)  Държавен  департамент  на  Съединените  щати,  „Държавни  доклади  за  тероризма  2016  г.  -  Чуждестранни
терористични организации: „Джаиш-е-Мохамед“ (JeM)“, 19 юли 2017 г., url  ,   стр. 415
(240) „Институт Лоуи“, „Пакистан и „Джаиш-е-Мохамед“: Нечестен съюз“, 7 юли 2017 г., url
(241) „Доун“, „Пакистан забранява 25 войнствени организации“, 6 август 2009 г.,  url  ;    „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл
Ню Йорк Таймс“, „Списък на забранените организации в Пакистан“, 24 октомври 2012 г., URL

(242) „Джеймстаун Фаундейшън“, „Китайските проекти в Пакистан се доказват като изкусителни цели за терористични
групировки“, 8 февруари 2018 г., URL
(243) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., URL  ,   стр. 89
(244)  „Експрес  Трибюн“/„Интернешънъл  Ню  Йорк  Таймс“,  „Шестима  ранени  при  самоубийствено  нападение  срещу
автобус, превозващ китайски инженери в Далбандин“, 11 август 2018 г., URL

(245) „Фърстпост“, „Пакистан освобождава съпруга и деца на началника на „Фронт за освобождение на Белуджистан“
Аллах Назар, след като ги задържа за „незаконно пътуване“, 4 ноември 2017 г., url  ;    РСЕ/РС, Пакистанският конфликт в
Белуджистан отеква в Европа“, 7 декември 2017 г., url

(246) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Списък на забранените организации в Пакистан“, 24 октомври
2012 г., url
(247) „БиБиСи Нюз“, „Журналисти от Белуджистан, хванати „между чука и наковалнята“, 26 ноември 2017 г., url
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оперативният  капацитет  на  групировката  нараства  през  2017  г.  поради  сливане  с  по-малки
бунтовнически групировки (248).  През 2017 г.  тази група беше отговорна за 39 „терористични
нападения“ (249).

„Републиканска армия на Белуджистан“ (РАБ)

Забранената „Републиканска армия на Белуджистан“ е войнственото крило на сепаратистката
Републиканска  партия на  Белуджистан (РПБ)  и  се  оглавява от  Брахумдаг  Бугти [Brahumdagh
Bugti],  внук  на  бивш  главен  министър  на  Белуджистан  (250).  Най-известното  нападение  на
„Републиканска армия на Белуджистан“ беше през януари 2015 г. срещу електроенергийната
мрежа  на  Пакистан,  което  доведе  до  липса  на  електричество  в  80%  от  Пакистан  ( 251).
„Републиканска армия на Белуджистан“ извърши 30 нападения през 2017 г., главно в районите
областите Дера Бугти, Насирабад и Холу на провинция Белуджистан (252).

„Обединена армия на Белуджистан“ (ОАБ [UBA])

ОАБ е националистическа бунтовническа групировка в Белуджистан и отцепническа група от
„Освободителна армия на Белуджистан“ (253). ОАБ се ръководи от Мехран Мари [Mehran Marri],
най-малкият син на Хаир Букс Мари [Khair Bux Marri] (254). През февруари 2018 г. „Белуджистан
Поуст“ съобщи, че „Републиканска армия на Белуджистан“, „Обединена армия на Белуджистан“
и „Лашкар-е-Белуджистан“ ще работят заедно за независим Белуджистан (255).

През  февруари  и  март  2018  г.  „Обединена  армия  на  Белуджистан“  пое  отговорност  за  две
нападения срещу пакистанската армия в Болан, Дази Уад и Калат (256).

1.3. Последни тенденции в сигурността и въоръжени конфронтации

Според  източници,  които  систематично  събират  информация  за  терористичното  и
антидържавното насилие в Пакистан, общата ситуация със сигурността се подобри през 2017 г. в
сравнение с предишни години. Характерът на насилието през 2017 г. и през първата половина
на 2018 г. е разнообразен и е описан подробно в следващите раздели.

В доклада за 2017 г. на Пакистански институт за изследвания на конфликтите и сигурността (257)
са регистрирани 950 инцидента с антидържавно насилие от страна на бойци и противодействие
на бунтовническите действия на правителството на Пакистан, при които 1 395 души са убити,
включително 561 бойци, 585 цивилни, 249 служители на силите за сигурност. Докато 1 965 са
ранени, в това число 1 580 цивилни, 54 бойци и 331 служители на силите за сигурност (258). В
сравнение  с  2016  г.  това  представлява  41%  намаление  на  броя  на  инцидентите.  ПИИКС
споменава  намаляване  с  25%  на  броя  на  смъртните  случаи,  но  2%  увеличение  на  броя  на
ранените (259).

(248) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 90
(249) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 89
(250) РСЕ/РС, „Конфликтът в Белуджистан в Пакистан отеква в Европа“, 7 декември 2017 г., url
(251) „Дипломат“, „Разбиране на бунтовете в Белуджистан в Пакистан“, 24 юни 2015 г., url
(252) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 89
(253) РСЕ/РС, „Конфликтът в Белуджистан в Пакистан отеква в Европа“, 7 декември 2017 г., url
(254) „Доун“, „Кратко описание на ситуацията: кой е кой в бунтовете в Белуджистан“, 1 юни 2015 г., URL
(255) „Белуджистан Пост“, „Групировките за свобода на Белуджистан ще работят единно“, 25 февруари 2018 г., url
(256) „Обединена армия на Белуджистан“ [Twitter], публикувано на: 11 февруари 2018 г., url  ;   „Обединена армия на 
Белуджистан“ [Twitter], публикувано на: 5
март 2018 г., url  ;   „Обединена армия на Белуджистан“ [Twitter], публикувано на: 8 април 2018 г., url
(257) За описание на този източник вижте раздел 1.4.1. Брой цивилни жертви
(258) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 11
(259) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 11
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Годишният  доклад  за  ситуацията  в  областта  на  сигурността  на  „Пакистански  институт  за
изследвания в  областта на мира“ (ПИИОМ  [PIPS])  (260)  регистрира 713 инцидента с  насилие,
довели до 1 611 смъртни случая и 2 212 ранени през 2017 г. (261). Повече от половината от броя
на  инцидентите  с  насилие  (370)  бяха  означени  като  „терористични  нападения“  ( 262),  според
ПИИОМ (263). В сравнение с 2016 г. броят на инцидентите с насилие намалява приблизително
5 % (264). Подобно на ПИИКС, ПИИОМ през 2017 г. наблюдава, че броят на смъртните случаи 
намалява и броят на ранените леко се увеличава в сравнение с 2016 г. (265).

Изображение 1 представя разбивка на характера на инцидентите с насилие и броя на жертвите, 
регистрирани от ПИИОМ през 2017 г.:

Характер на инциденти с 
насилие 2017
г.

„Терористични нападения

“ 

Политическо/етническо 

насилие

Сблъсъци и срещи между силите за 
сигурност и бойци

Междуплеменни 
сблъсъци/нападения
Гранични 
сблъсъци/нападения

Оперативни нападения сектантски 
сили

Нападения с дрон

Сектантски сблъсъци

Сблъсъци/нападения между бойци

Сблъсъци сектантски сили и 
престъпни банди

Общо/основано на религия насилие

Улични безредия

Общо 2017 г.

Общо 2016 г.

Брой инциденти Брой загинали

370 815

4 10

68 251

6 9

171 188

75 296

9 30

1 3

2 2

1 3

1 2

5 2

713 1 611

749 1 887

Брой пострадали

1 736

4

31

24

348

47

4

9

0

0

0

9

2 121

1 956

Изображение 1: Общи случаи на насилие 2017 г. (ПИИОМ) (266)

1.3.1. Операции за сигурност и въоръжени сблъсъци

ПИИОМ заяви, че през 2017 г. са отчетени операции по сигурността и въоръжени сблъсъци във
всичките четири провинции на Пакистан и във ФАПР.  Силите за  сигурност  са  извършили 75
операции и нападения срещу бойци през 2017 г. в сравнение с 95 нападения през 2016 г. (267).
Повечето от тези оперативни удари бяха извършени в Белуджистан (39), следван от ФАПР (18),
Синд  (3),  Пенджаб  (7)  и  в  Хайбер  Пахтунхуа  (8).  Според  ПИИОМ  296  души  са  били  убити,
включително 281 бойци (в сравнение с

(260) За описание на този източник вижте раздел 1.4.1. Брой цивилни жертви  (261) 
ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20
(262) Сектантските и политическите (и др.) „терористични нападения“ се отчитат като „терористични нападения“ и не се 
включват в другите категории; ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20 (263) ПИИОМ, 
„Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20
(264) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20
(265) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20
(266) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20
(267) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 97
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492 през 2016 г.), 14 души служители на силите за сигурност и един цивилен (268). Освен тези
оперативни атаки, силите за сигурност са участвали в 68 въоръжени сблъсъка с бойци през 2017
година. Това е намаление с 35% в сравнение с 2016 г. (269). При тези сблъсъци загинаха 251 души
през 2017 г., от които 243 бойци и осем служители на силите за сигурност. Общо 31 души са
ранени: 24 души от силите за сигурност, трима цивилни и четирима бойци (270).

За  допълнителна  информация  относно  различния  брой  жертви  на  цивилни  и  различните
методологии,  използвани  от  тези  изследователски  институции,  вижте  раздел  1.4.1.  Брой
цивилни жертви.

Операция „Зарб-е-Азб“

Операция  „Зарб-е-Азб“ е  стартирана  на  15  юни 2014 г.  от  пакистанските  въоръжени сили в
провинция  Хайбер Пахтунхуа  и  във ФАПР.  Целта  на  операцията е  да се  атакуват  бойците в
Северен Уазиристан (271). Операция „Зарб-е-Азб“ доведе до по-ниско ниво на насилие. Повечето
райони  бяха  изчистени  от  бойци,  с  изключение  на  няколко  скупчвания  и  спящи  клетки.
Следователно пакистанската държава до известна степен си възвърна общественото доверие,
но операцията се проведе „по насилствен начин“ (272). Критиците на операцията твърдят, че тя
не е унищожила ТТП, които са успели да се преместят в Афганистан, за да извършват нападения
оттам.  Също  така  се  твърди,  че  нетолерантността  и  екстремизмът  са  се  увеличили.  Друга
критика  гласи,  че  операцията  не  получи  толкова  регионално  и  международно  признание,
колкото се очакваше, поради лошата стратегическа комуникация и „скучната дипломация“ (273).
Операцията предизвика и вътрешно разселване (274).

Операция „Рад-ул-Фасаад“

Операция  „Рад-ул-Фасаад“ стартира  на  22  февруари  2017  г.,  след  поредица  от  нападения,
проведени от „Джамаат-ул Ахрар“ в страната в началото на 2017 година. Тази операция не е
ограничена до една област, а се провежда навсякъде в Пакистан (275). Операцията е насочена
към премахване на заплахата от тероризъм и консолидиране на печалбите от операция „Зарб-е-
Азб“.  Освен  това  тя  има  за  допълнителна  цел  гарантиране  на  сигурността  на  границите  на
Пакистан.  Операцията  включва  участието  на  военновъздушните  сили  на  Пакистан,  флота  на
Пакистан,  полицията  на  Пакистан  и  други  граждански  въоръжени  сили  (276).  „Рейнджърите“
получават  „специални  правомощия“  да  оперират  в  Лахор  и  различни  части  в  провинция
Пенджаб  (277).  Стратегията  на  операцията  е  да  се  използват  базирани  на  разузнаването
операции  (IBO).  Операция  „Рад-ул-Фасаад“ намали  нивото  на  „терористични  нападения“  в
Пакистан, но не успя да предотврати нападенията срещу силите за сигурност и цивилните (278).
Тази  военна  операция  доведе  до  критики,  че  някои  групи  като  пущуни  и  афганистански
бежанци в страната са били безразборно атакувани (279).

(268) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 97
(269) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 99-100
(270) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 100
(271) Зулфкар, С. [Zulfqar, S.], „Преглед на състоянието на сигурността в Пакистан след операция „Зарб-е-Азб“, октомври 2017 г.,
в:
Институт за политически изследвания в Исламабад, url  ,   стр. 117-118
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(273) „Дипломат“, „Пакистанската операция за борба с тероризма: Мит срещу реалност“, 27 юни 2016 г., url
(274) „Доун“, „Близо 40% от вътрешно разселените лица са се завърнали в Северен Уазиристан, заяви началникът на армията“, 
19 декември 2015 г., url
(275) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Армията започва операция „Рад-ул-Фасаад“ срещу терористи в
цялата страна“, 22 февруари 2017 г., url
(276) „Доун“, „Пакистанската армия стартира „Операция Рад-ул-Фасаад“ в цялата страна“, 22 февруари 2017 г., url
(277) „Амнести Интернешънъл“, „Пакистан: Вълната от насилие показа ужасяващо пренебрежение към човешкия живот“, 23 
февруари 2017 г., url
(278) Критични заплахи, „Офанзива на Пакистан срещу бунтовниците: Операция Рад-ул-Фасаад“, 25 август 2017 г., URL
(279)  „Експрес  Трибюн“/„Интернешънъл  Ню  Йорк  Таймс“,  „Операция  „Рад-ул-Фасаад“:  „Пенджабската  полиция  се
съсредоточава върху пущуни и афганистанци“, 4 март 2017 г., url
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Операция Хайбер-IV

На  16  юли  2017  г.  пакистанската  армия  стартира  операция  „Хайбер-IV“  за  изчистване  на
долината Раджгал в провинция Хайбер от бойци (280). Основните цели на операция „Хайбер-IV“
бяха премахване на заплахата от „Ислямска държава“ в провинция Хайбер, въпреки че силите
за сигурност атакуваха и други бойни групи и се съсредоточиха върху сигурността на границата с
Пакистан и Афганистан (281). Пакистанската армия обяви приключването на операция „Хайбер-
IV“ на 21 август 2017 г. (282).

1.3.2. Нападения от въоръжени групировки

ПИИОМ определи „терористични нападения“  по следния начин:  „терористичните нападения
включват  нападения на бойци,  националистически,  бунтовнически  и сектантски  нападения“.
Тези  нападения  могат  да  се  извършват  чрез  различни  методи  (самоубийствени  нападения,
обезглавяване и унищожаване на образователни институции,  CD/видео магазини и др.)  ( 283).
Въоръжени групировки продължиха да извършват нападения през 2017 г. Използваните тактики
са целенасочени убийства,  различни видове самоделни взривни устройства,  самоубийствени
атаки, отвличания, гранати, ракетни нападения и саботаж и нападения с минохвъргачки (284).

По-долу следва описание броя на тези нападения и най-често срещаните методи, използвани от
бойците.

Цифри

Според годишния доклад на ПИИОМ за 2017 г., 370 „терористични нападения“ са извършени от
бойни, националистически, въстанически и насилствени сектантски групировки в Пакистан през
2017 г. Това е намаление с 16% в сравнение с 2016 г. ПИИОМ спомена, че през 2017 г. при тези
нападения са загинали 815 души и са ранени 1 736 души. Броят на убитите намалява с 10%, но
броят на ранените нараства със 7% в сравнение с 2016 г. (285). Загиналите при тези нападения в
Пакистан през 2017 г. включват 536 цивилни, 217 души служители на силите за сигурност и 35
бойци, докато ранените включват 1 430 цивилни, 305 служители на силите за сигурност и един
бунтовник (286).

Според  цифрите,  предоставени  от  ПИИОМ,  през  първите  шест  месеца  на  2018  г.  са
регистрирани 145 „терористични нападения“. При тези нападения бяха убити 207 души (287).

Самоубийствени нападения

В  годишния  доклад  на  ПИИКС  за  2017  г.  се  посочва,  че  бойците  са  извършили  23
самоубийствени  нападения,  при  които  299  души  са  убити,  а  799  са  ранени  (288).  От  всички
бунтовнически тактики, самоубийствените нападения

(280) „Доун“, „Армията стартира операция „Хайбер-4“ в долината Раджгал“, 16 юли 2017 г., url
(281) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   с. 98-99
(282) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Раджгал прочистен от терористи с приключването от войската
на операция Хайбер-IV“, 21 август 2017 г., url
(283) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 9
(284) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 253
(285) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 17
(286) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 17
(287) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(288) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 17
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са причинили най-голям брой смъртни случаи (289). Географски, Белуджистан беше свидетел на
най-много самоубийствени нападения в сравнение с други провинции, според ПИИКС (290).

Експлозии на бомби и самоделни взривни устройства

ПИИОМ спомена, че бойците са използвали различни видове самоделни взривни устройства
при  159  нападения  (291).  ПИИКС  съобщи,  че  254  души  са  убити,  а  714  са  ранени  при  138
нападения със самоделни взривни устройства през 2017 г. Броят на нападенията със самоделни
взривни  устройства  намалява  с  24%  през  2017  г.  През  2017  г.  броят  на  смъртните  случаи
нараства с 63%, а броят на ранените нараства с 55% в сравнение с 2016 г. Според ПИИКС по-
големият  брой  на  жертвите  през  2017  г.,  причинен  от  експлозии  на  самоделни  взривни
устройства,  се дължи на „подобряването на качеството на самоделните взривни устройства“
(292).

Най-голям  брой експлозии  на  самоделни  взривни  устройства  са  регистрирани  в  провинция
Белуджистан, последвани от ФАПР (293).

Целенасочени убийства

Според  ПИИОМ  около  39%  от  „терористичните  нападения“  (141)  през  2017  г.  са  били
целенасочени  убийства  или  разстрели  (294).  ПИИКС  съобщи,  че  повечето  от  целенасочените
убийства са извършени в провинция Белуджистан, следвана от провинциите Хайбер Пахтунхуа и
Синд (295). През последните няколко години целенасочените убийства се превърнаха в основна
тактика  за  всички  бойци,  независимо  дали  са  сектантски  или  ислямски  бойци  или
националистически бунтовници (296). Също така, изглежда, че бойците в Белуджистан са приели
целенасочените убийства като най-важната си стратегия, според ПИИОМ и ПИИКС (297).

От общия брой съобщени нападения, 160 нападения са срещу служители, конвои и контролни
пунктове на силите за сигурност и органите на реда в Пакистан. Обикновените граждани бяха
видните цели на 86 нападения (23%). Шестнадесет нападения бяха срещу държавни служители,
ведомства и служби, а други 13 нападения засегнаха политически лидери/работници и офиси
на  политически  партии.  Проправителствените  племенни  старейшини,  или  членове  на
племенните  комитети  за  мир,  бяха  цел  на  12  нападения.  Работници,  непринадлежащи  на
племето Белуджи и заселници в Белуджистан са били цел на 10 нападения. Девет нападения
бяха насочени срещу медии и журналисти. Междувременно 16 съобщени нападения са били
насочени към членове на шиитската общност, а 4 нападения, включително едно несектантско,
са засегнали членове на сунитската общност. Две смъртоносни нападения също бяха насочени
към местата за поклонение и светилища през 2017 г. (298).

Отвличания

ПИИКС отчете леко увеличение на отвличанията през 2017 г. в сравнение с 2016 г. Повечето
отвличания,  извършени  от  бойци  през  2017  г.,  са  извършени  в  Белуджистан,  последван  от
Хайбер Пахтунхуа (299). „ГЕО Нюз“ [GEO News]
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съобщи през април 2018 г., че повечето отвличания в Пакистан са организирани от престъпни
мрежи в Афганистан (300).

1.3.3. Свързано със секти насилие

Броят на случаите на свързано със секти насилие е намалял през 2017 г. в сравнение с 2016 г.
според ПИИОМ. Броят намалява с 41% през 2017 г. в сравнение с 2016 г. Броят на убитите също
намалява  с  около  29%  през  2017  г.  Повечето  жертви  на  свързано  със  секти  насилие  бяха
регистрирани в провинция Куррам във ФАПР, Куета в Белуджистан и Дера Исмаел Хан в Хайбер
Пахтунхуа (301). Според ПИИОМ основни извършители са били сунитски въоръжени групировки
като  „Лашкар-е-Джангви“,  „Лашкар-е-Джангви  ал-Алами“,  „Сипах-е-Мохамед  Пакистан“  и
„Джамаат-ул  Ахрар“.  По-голямата  част  от  насилието  беше  насочено  срещу  шиити  (302).  За
разлика от това, „Център за изследвания и проучвания на сигурността“ регистрира увеличение
на жертвите на свързано със секти насилие. Според същия източник през 2017 г. са преброени
955 жертви, свързани с секти, с 319 убити и 636 ранени (303).

1.3.4. Етническо и политическо насилие

Според ПИИОМ, през 2017 г. е имало спад на етническото и политическо насилие в сравнение с
2016 г., като е имало четири инцидента в сравнение с дванадесет през 2016 г. Тези инциденти
са станали в Синд (особено в Карачи), в Пенджаб и в Исламабад (304).

1.3.5. Гранични нападения

През 2017 г.  ПИИОМ отчита общо 171 трансгранични нападения на границите с Афганистан,
Индия и Иран от чуждестранни сили, пакистански сили и бойци. Това е увеличение със 131% в
сравнение  с  2016 г.  Повечето от  тези нападения (131)  са  извършени на границата с  Индия,
последвани  от  28  на  границата  между Пакистан  и  Афганистан  и  дванадесет  -  на  границата
между Пакистан и Иран. Основните цели бяха силите за сигурност и техните контролни пунктове
и бойци (305).  През първата половина на 2018 г.  ПИИОМ спомена за общо 90 трансгранични
нападения на границите с Афганистан, Индия и Иран (306).

Според ПИИОМ при 28 трансгранични нападения на границата с Афганистан са убити 117 и
ранени 102 души в пограничната зона,  предимно бойци през 2017 г.  (307).  В  края на 2017 г.
пакистанската армия започна да огражда границата и да изгражда гранични укрепления. Тези
опити  за  подобряване  на  сигурността  на  границата  предизвикаха  множество  погранични
сблъсъци (308).  През първата половина на 2018 г. сблъсъците на границата между Пакистан и
Афганистан продължиха. ПИИОМ отчете десет нападения през първата половина на 2018 г. При
тези нападения бяха убити 32 души (309). Честите трансгранични нападения бяха регистрирани от
медиите.  През  юни  2018  г.  бе  съобщено,  че  шестима  бойци  са  убити  на  границата  между
Пакистан и Афганистан (310).

(300) „ГЕО Нюз“, „Отвличанията в Пакистан се контролират от Афганистан“, 24 април 2018 г., url
(301) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 60-61
(302) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., URL  ,   стр. 60-61
(303) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 59
(304) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 24
(305) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 71
(306) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(307) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 71
(308) РСЕ/РС, „Афганистан връща пленени и мъртви пакистански войници след трансграничен сблъсък“, 16 април 2018 г., url
(309) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(310) „Доун“, „Силите за сигурност убиха 6 „терористи“, отблъскват множество нападения от афганистанската граница“, 3 юни 
2018 г., url



38 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД ПАКИСТАН: СИТУАЦИЯ ПО СИГУРНОСТТА

Ситуацията в Линията на контрол (LoC) и фактическата граница между контролираните от Индия
и Пакистан части на Кашмир остана по-нестабилна по отношение на броя на трансграничните
нарушения, регистрирани през 2017 г. според ПИИОМ. На границата между Пакистан и Индия
се случиха 131 трансгранични нападения,  отнели живота на 69 и с  245 души ранени (311).  В
началото на 2018 г. напрежението в „Линията на контрол“ се повиши (312). В края на май 2018 г.
Пакистан и Индия постигнаха споразумение за прекратяване на огъня (313).  Въпреки това все
още има трансгранични нападения през юни 2018 г. (314). Общо през първите шест месеца на
2018 г. 76 трансгранични нападения са причинили смъртта на 52 души (315).

През 2017 г. иранските гранични сили за сигурност извършиха дванадесет трансгранични атаки
в районите Чагай, Кеч и Панджгур на Белуджистан, в резултат на което загинаха двама души, а
един беше ранен (316). Общо през първите шест месеца на 2018 г. четири трансгранични атаки са
довели  до  смъртта  на  двама  души  (317).  През  юни  2018  г.  трима  ирански  служителя  по
сигурността и трима бойци бяха убити при трансгранично нападение на границата с Пакистан
(318).

1.3.6. Удари с дронове

Първият  удар  на  американски  дрон  в  Пакистан  беше  осъществен  през  2004  г.  в  региона
Уазиристан. Броят на ударите с дронове между 2004 и 2014 г., както и на убитите или ранени от
тях, варира в зависимост от източника, от който е получена информацията ( 319). Повечето удари
на американски дронове в Пакистан са извършени във ФАПР, където американските военни
смятат, че Ал Кайда, талибаните и други бойни групи търсят убежище (320). При администрацията
на  Тръмп  въздушните  удари  с  дронове  в  Пакистан  се  увеличават  в  сравнение  с
администрацията на Обама (321).

Бюрото  за  разследваща  журналистика  (TBIJ)  събра  собствени  данни  за  въздушни  удари  с
дронове. През 2017 г. „Бюро за разследваща журналистика“  регистрира пет удара. При тези
американски удари с дронове бяха убити между петнадесет и двадесет и един души, а между
един  и  пет  бяха  ранени.  В  съобщенията  не  е  посочено  дали  жертвите  принадлежат  на
въоръжени групировки или са цивилни (322).

Към 17 юни 2018 г. „Портал за тероризъм в Южна Азия“ (SATP) отчете три удара с американски
дронове през първата половина на 2018 г. (323). На 17 януари 2018 г. един човек е ранен при
удар с дрон, за който се твърди, че е извършен от американски самолет в района на Бадшах Кот
в провинция Куррам (324). Министерството на външните работи на Пакистан потвърди в края на
януари 2018 г., че въздушен удар с дрон е осъществен от

(311) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 71
(312) „Ал Джазира“, „Нараства напрежението по границата между Индия и Пакистан в Кашмир“, 19 януари 2018 г., url
(313) „Доун“, „Пакистан и Индия приеха да възстановят прекратяването на огъня по Линията на контрол“, 30 май 2018 г., url
(314) „Доун“, „Мъж от „Азад Джаму и Кашмир“ беше ранен при стрелба през Линията на контрол въпреки ангажимента
на Пакистан и Индия за споразумение за примирие“, 1 юни 2018 г., url; „Доун“, „Жена и дете бяха убити при обстрел от
Индия“, 4 юни 2018 г., url
(315) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(316) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 78
(317) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(318) „Ройтерс“, „Ирански сили и бойци убити в сблъсък край Пакистан: революционна гвардия“, 28 юни 2018 г., url
(319) „Институт за международни изследвания Уотсън“, „Цената на войната: смърт, нараняване и разселване, свързани с
войната в Афганистан и Пакистан 2001-2014 г.“, 22 май 2015 г., url  ,   стр. 11
(320)  „Бюро за разследваща журналистика“,  „Удари с  дронове на ЦРУ в Пакистан,  от  2004 г.  до днес“,  url  ;    „Експрес
Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Проучете данните: ударите с дронове в Пакистан“, 9 февруари 2018 г., url
(321) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Проучете данните: ударите с дронове в Пакистан“, 9 февруари
2018 г., url
(322) „Бюро за разследваща журналистика“, „Удари с дронове на ЦРУ в Пакистан, от 2004 г. до днес“, без дата, url
(323) „Портал за тероризма в Южна Азия“, „Нападения с дронове в Пакистан: 2005-2018 г.“, последно актуализирана на: 17 
юни 2018 г., url
(324) „Доун“, „Дрон нанася удари от двете страни на Пакистанско-Афганистанската граница, двама загинали, 1 ранен -
заподозрян боец“, 17 януари 2018 г., url
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САЩ срещу афганистански бежански лагер в провинция Куррам (325). На 9 февруари 2018 г. бе
съобщено,  че  трима  „заподозрени  бойци“  са  били  убити  при  удар  на  американски  дрон  в
комплекс  близо  до  афганистанската  граница  в  провинция  Северен  Уазиристан“  (326).
Пакистанските талибани потвърдиха, че заместник-ръководителят на групата Халид Мехсуд е
убит при атаката с дронове на 9 февруари 2018 г. ( 327). На 4 юли 2018 г. при удар с американски
дрон беше убит командир на пакистанските талибани близо до Северен Уазиристан (328).

През септември 2015 г. за първи път пакистанската армия изстрелва пакистански дрон, „Буррак
Дрон“ ['Burraq Drone'], за да нанесе удари срещу терористи в долината Шавал във ФАПР (329).

1.3.7. Насилието преди предсрочните избори

Пакистан проведе общи избори на 25 юли 2018 г.  В хода на тези избори се  случиха  много
инциденти, включващи насилие, и някои големи няя (330). Пакистанските талибани и „Ислямска
държава в провинция Хорасан“ извършиха нападения срещу политически кандидати и нападаха
политически събирания (331). На 27 юли 2018 г. ПИИОМ публикува доклад за изборното насилие.
Според този доклад от 1 май 2018 г. до 25 юли 2018 г. са извършени осемнадесет нападения,
свързани с  изборите.  При тези  нападения бяха  убити  183 и ранени 323 души (332).  В  същия
период се случиха 13 случая на политическо насилие, при което загинаха трима, а 32 души бяха
ранени (333). Някои инциденти, насочени към политически кандидати и събирания, са изброени
по-долу. Те включват и големи нападения, свързани с изборите с граждански жертви.

 На 3 юли 2018 г. в Северен Уазиристан беше осъществен взрив на бомба в офиса на 
Малик Аурангджеб Хан [Malik Aurangjeb Khan], кандидат на  „Пакистан Техрик-е-
Инсаф“. Десет души бяха ранени (334).

 Седем души, включително кандидат на Мутахида Маджлис-и-Амал [Muttahida Majlis-i-
Amal  (MMA)],  бяха  ранени,  когато  дистанционно  контролирано  самоделно  взривно
устройство, поставено в мотоциклет, избухна близо до конвой (335).

 Двадесет  души  бяха  убити  и  63  ранени,  когато  атентатор  самоубиец  атакува
предизборен митинг  на  кандидата  за  Национална  партия Авами (НПА)  Харун  Билур
[Haroon Bilour] в Пешавар на 10 юли 2018 г. ТТП пое отговорност за нападението (336).

 При  самоубийствена  атака  срещу  конвой  на  бившия  премиер-министър  на  Хайбер
Пахтунхуа Акрам Хан Дурани [Akram Khan Durrani] в Бану на 12 юли 2018 г. най-малко
четирима души бяха убити, а 32 -  ранени (337).

(325) Правителството на Пакистан - Министерство на външните работи, „Пакистан осъжда ударите на дрон от сили на 
Операция „Решителна поддръжка“ в провинция Куррам“, 24 януари 2018 г., url
(326) „Доун“, „Американски дрон уби трима „бойци“ в Северен Афганистан“, 9 февруари 2018 г., url
(327) РСЕ/РС, „Талибаните в Пакистан потвърждават, че заместник-ръководител е убит при удар с дрон“, 12 февруари 2018 г., 
url
(328) „Доун“, „Командир на талибаните е убит при вероятен удар на американски дрон близо до границата на Пакистан с 
Афганистан“, 5 юли 2018 г. url
(329) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Защо първият удар с дрон на Пакистан трябва да тревожи 
Обама“, 1 октомври 2015 г., url
(330) ИМСАЩ, „След нестабилен изборен сезон, какво следва за Пакистан?“, 26 юли 2018 г., url
(331) „Дипломат“, „Изборите в Пакистан: Уникални по всякакви грешни причини“, 25 юли 2018 г., url  ;   „Хюман Райтс Уоч“, 
„Пакистан:
въоръжените нападения ескалират с наближаването на изборите“, 17 юли 2018 г., url
(332) ПИИОМ, „Общи избори 2018: Тенденции на терористично и политическо насилие“, 27 юли 2018 г., url  ,   стр. 1
(333) ПИИОМ, „Общи избори 2018: Тенденции на терористично и политическо насилие“, 27 юли 2018 г., url  ,   стр. 2
(334) „Доун“, „10 ранени при взрив в изборната служба на кандидата на ПТИ в Северен Уазиристан“, 3 юли 2018 г., url
(335) „Доун“, „7 души, включително кандидата на ММА, ранен при взрив в Бану“, 7 юли 2018 г., url
(336) „Доун“, „ТТП пое отговорност за взрива в Пешавар; Харун Билур от НПА беше погребан“, 10 юли 2018 г., url
(337) „Доун“, „Взрив срещу конвой на лидера на JUI-F Акрам Хан Дурани в Бану, четирима убити“, 13 юли 2018 г., url
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 Атентатор-самоубиец уби минимум 149 души и рани поне още 189 при нападение на 12
юли 2018 г. в Мастун в провинция Белуджистан, насочен срещу предизборен митинг на
Навабзада Сирадж Райсани [Nawabzada Siraj Raisani], като отговорност пое „Ислямска
държава в провинция Хорасан“ и фракция на талибаните в Пакистан (338).

 На  22  юли  2018  г.  кандидатът  на  „Пакистан  Техрик-е-Инсаф“  Икрамула  Гандапур
[Ikramullah Gandapur] и неговият шофьор бяха убити, след като самоубиец се взриви
близо до колата на Гандапур в покрайнините на Дера Исмаил Хан. ТТП пое отговорност
за нападението (339).

 В деня на изборите при нападение, за което „Ислямска държава в провинция Хорасан“
пое  отговорност,  нападател-самоубиец  атакува  полицейско  превозно  средство  в
близост до избирателен участък в Куета, при което бяха убити 31 души и най-малко 40
души бяха ранени (340).

Във всичките четири провинции бяха регистрирани схватки, сблъсъци и смъртоносно 
насилие между кандидати от различни политически партии (341).

1.4. Въздействие на насилието върху цивилното население

1.4.1. Брой на цивилните жертви

Източници

Различни цифри за цивилните жертви са предоставени от четири различни изследователски
института въз основа на различни дефиниции и променливи. Трудно е да се интерпретират тези
цифри, тъй като не всички  институти очертават ясни методологии.

Четирите изследователски  института,  които представят  данни за  ситуацията през 2017 г.,  са
„Пакистански  институт  за  изследвания  в  областта  на  мира“  (ПИИОМ  [PIPS]),  „Център  за
изследвания и проучвания на сигурността“ (ЦИПС [CRSS]), „Портал за тероризма в Южна Азия“
(ПТЮА [SATP]) и „Пакистански институт за изследвания на конфликтите и сигурността“ (ПИИКС).

 „Пакистански институт за изследвания в областта на мира“ (ПИИОМ), създаден в Исламабад, е
основан  през  2006  г.  от  неговия  директор  Мохамед  Амир  Рана,  експерт  по  въпросите  на
сигурността  в  Пакистан  (342).  Основните  източници  за  годишните  и  месечните  доклади  на
ПИИОМ са базата данни и архивите на ПИИОМ за конфликти/сигурност.  ПИИОМ наблюдава
всеки  инцидент  в  Пакистан  ежедневно.  ПИИОМ  събира  информация  от  източници  като
кореспонденти в различните региони, вестници, списания, журнали и телевизионни канали за
новини (343).

ПИИОМ разделя „нападенията“ на пет категории:

„i) терористични нападения, включително нападения на бойци, националистически 
бунтовнически нападения и нападения на сектанти;
(ii) случаи на етнополитическо насилие;
(iii) трансгранични нападения;
(iv) нападения с дронове; и

(338) „Ал Джазира“, „Пакистан: Броят на убитите нарасна до 149 при нападение в Мастунг“, 15 юли 2018 г., url
(339) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Икрамула Хан Гандапур от ПТИ се превърна в мъченик при 
самоубийствен бомбен атентат ви ДИ Хан“, 22 юли 2018 г., url
(340) „Ал Джазира“, „Куета: Броят на загиналите при взрив в изборния ден скача до 31“, 25 юли 2018 г., url
(341) „Доун“, „Сблъсъци и насилие по време на гласуването в различни избирателни райони; поне 2 убити“, 25 юли 2018 г., url
(342) ПИИОМ, Екип на ПИИОМ,, без дата, url
(343) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 8
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(v) оперативни нападения от страна на силите за сигурност срещу бойци (344).

ПИИОМ определя „жертви“, както следва: „жертвите включват както броя на убити, така и този
на ранени хора“ (345).

„Център за изследвания и проучвания на сигурността“  (ЦИПС) е пакистански изследователски
институт,  който  анализира  политиката  в  страната.  Създаден  през  2008  г.,  той  е  базиран  в
Исламабад и се ръководи от Имтиаз Гюл [Imtiaz Gul], журналист и автор на няколко книги за
Пакистан  (346).  ЦИПС  публикува  ежегодно  доклад  за  сигурността  в  Пакистан  и  тримесечни
доклади,  написани  от  старши  научен  сътрудник  Мохамад  Нафиис  [Mohammad  Nafees]  (347).
Насилието, както е дефинирано от ЦИПС, включва тероризъм, нападения на бойци, сектантско
насилие, престъпност, целенасочени убийства, операции по сигурността и удари с дронове (348).
ЦИПС използва източници със свободен достъп като национални печатни и електронни медии
(349).

„Порталът  за  тероризма  в  Южна  Азия“ (ПТЮА)  е  уебсайт,  управляван  от  Института  за
управление на конфликти, нестопанска организация, създадена през 1997 г. в Ню Делхи, Индия.
Начело  със  своя  основател  К.П.С.  Гил  [K.P.S.  Gill],  бивш  генерален  директор  на  индийската
полиция в Пенджаб, той се ангажира с непрекъснатата оценка и решаване на проблемите на
вътрешната сигурност в Южна Азия (350). ПТЮА създаде „изчерпателна, търсена и непрекъснато
актуализирана база данни за  цялата налична информация,  свързана с тероризма,  войните с
нисък интензитет и етническите/общностните/сектантските спорове в Южна Азия“ (351).

„Пакистански институт за изследвания на конфликтите и сигурността“  (ПИИКС) е независим
научно-изследователски  център  със  седалище  в  Исламабад.  Тази  институция  събира
статистически  данни  относно  специфичното  за  Пакистан  насилие  срещу  държавата.  ПИИКС
интегрира данните на Центъра за мониторинг на конфликти в своите констатации (352). ПИИКС
публикува годишни доклади за сигурност. ПИИКС раздели случаите на насилие главно в две
категории: „насилствени войнствени действия и действия на силите за сигурност“.  ПИИКС се
фокусира върху антидържавното насилие и свързаните с него реакции. Сектантското насилие,
общите престъпления, етническо или езиково насилие не се споменават в годишния доклад
(353).  Данните,  събрани  от  ПИИКС,  се  основават  на  отворени  източници  като  вестници,
правителствени източници и собствени кореспонденти (354).

Тъй  като  четирите  цитирани  източника  използват  различни  дефиниции  за  насилствени
нападения и жертви, е невъзможно да се даде един преглед на въздействието на насилието
върху  населението.  Следователно  следващите  параграфи  представят  данни  от  различните
източници отделно, за да позволят сравнение и по-ясно разбиране на ситуацията.

(344) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 8
(345) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 9
(346) Официален уебсайт на Имтиаз Гюл, Биография, без дата, url
(347) Например: ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г.,  url  ;    ЦИПС, „Тримесечен доклад за
сигурността за първото тримесечие на 2018 г.“, 13 април 2018 г., url
(348) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url
(349) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 6-7
(350) ПТЮА, „Институт за управление на конфликти - представяне“, без дата, url
(351) ПТЮА, „Портал за тероризма в Южна Азия“, без дата, url
(352) ПИИКС, „За ПИИКС“, без дата, url
(353) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 2
(354) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 2
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Цивилни жертви през 2017 г.

През  2017  г.  ПИИОМ регистрира  713  инцидента  с  насилие,  в  резултат  на  които  има 1  611
смъртни  случая  и  2  212  ранени  (включително  смърт  от  „терористични  нападения“):  657
цивилни,  683  бойци  и  271  служители  по  сигурността  (полиция/пограничен
корпус/армия/данъчни/рейнджъри) са убити (355). В сравнение с 2016 г. броят на инцидентите с
насилие намалява с 5%, от 749 през 2016 г. на 713 през 2017 г. Броят на убитите при общи
инциденти с насилие в Пакистан намалява с 15%, от 1 887 през 2016 г. на 1 611 през 2017 г.
Броят на хората, ранени при общи инциденти с насилие, се е увеличил с 13% от 1 956 през 2016
г.  на 2 212 през 2017 г.  (356).  Тази тенденция включва смъртта на 683 бойци през 2017 г.,  в
сравнение с 921 през 2016 г., намаление с 26% (357). Освен това данните от ПИИОМ показват, че
„терористичните нападения“ (370) представляват близо 52% от всички инциденти с насилие (358).
Броят на убитите при тези нападения през 2017 г. намалява с 10% в сравнение с 2016 г. Броят на
ранените през 2017 г. нараства със 7% в сравнение с 2016 г. (359).

ПТЮА  има  отчетени  1  260  смъртни  случая при  „терористично  насилие“  през  2017  г. (540
цивилни, 280 сили за сигурност персонал, 592 терористи/бунтовници). В сравнение с 2016 г. (1
803 смъртни случая) този брой е значително по-малък, поради намаляване на броя на убитите
терористи/бунтовници (360).

Данните,  предоставени от  ЦИПС показват  4  131  жертви,  2  057  загинали и  2  074  ранени  от
насилие през 2017 г.: 959 цивилни, 786 бойци и 312 служители по сигурността (361). В сравнение
със смъртните случаи през 2016 г. броят на жертвите на насилие намалява с приблизително 21%
(362). ЦИПС е единственият институт, който провежда изследвания на професиите на жертвите.
Той  отбелязва,  че  сред  цивилните  жертви  се  установява,  че  идентифицираните  хора  имат
връзка  с  политически/религиозни  партии  или  принадлежат  към  професии  като  медиен
персонал,  съдебна  практика,  здравни специалисти или бизнесмени (363).  Според ЦИПС,  леко
намаление с 15% на жертвите, свързани с насилие, се наблюдава за служителите по сигурността
в сравнение с 2016 г. (364). По данни на ЦИПС „служители по сигурността“ включва: полицията,
пакистанската армия, персонала на Пограничния корпус, военновъздушните сили на Пакистан,
данъчните власти, Касадарите и други (365).

ПИИКС  регистрира  950  случая  на  насилие  от  страна  на  бойци  и  контра-операции  срещу
бунтовниците от държавата през 2017 г. Загинали са общо 1 395 души: 561 бойци, 585 цивилни,
249 служители на силите за сигурност (366). ПИИКС съобщи за 1 965 ранени: 1 580 цивилни, 54
бойци и 331 служители на силите за сигурност. В сравнение с 2016 г. се отбелязва намаление на
общия брой на инцидентите с 41%, с намаляване на смъртността с 25% и увеличение с 2% на
ранените (367).

Изображение 2 дава сравнение на убитите през 2016 г. и 2017 г. между четирите източника (въз
основа на описанията, описани по-горе)

(355) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20, стр. 24
(356) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20
(357) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 24
(358) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20
(359) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 17
(360) ПТЮА, „Загинали при терористичното насилие в Пакистан 2000-2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(361) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 8
(362) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 12
(363)ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 16-23
(364) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 24
(365) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 25
(366) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 11
(367) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 11
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2016 г. по 
източник Общо убити

Цивилни 
убити Бойци

Сили по 
сигурността

убити убити

ПИИОМ (368) 1 887 619 921 347

ПТЮА (369) 1 803 612 898 293

ЦИПС (370) 2 613 1003 1 222 388

ПИИКС (371) 1 858 514 986 358

2017 г. по 

източник Общо убити

Цивилни 

убити Бойци

Сили по 

сигурността

убити убити

ПИИОМ (372) 1 611 657 683 271

ПТЮА (373) 1 260 540 592 280

ЦИПС (374) 2 057 959 786 312

ПИИКС (375) 1 395 585 561 249

Изображение 2: Сравнение на броя на загиналите през 2016 и 2017 г. (ПИИОМ, ПТЮА, ЦИПС, ПИИКС) (376)

Модели в жертвите през 2017 г.

В този раздел се сравняват данните, събрани от ЦИПС, ПИИКС и ПТЮА, тъй като те са събирали
данни през 2017 г. за всеки месец.

Данните,  събрани  от  ЦИПС,  показват  определена  стабилност  в  броя  на  жертвите  през  по-
голямата част от 2017 г., с изключение на февруари (виж Изображение 3). Повечето смъртни
случаи са станали през февруари и август 2017 г. Януари 2017 е месецът с най-малко жертви
през годината (377)

Същата  тенденция  се  наблюдава  и  при  месечните  данни,  записани  от  ПТЮА,  въпреки  че
цифрите леко се различават. През февруари 2017 г. ПТЮА отброи 262 смъртни случая, 131 през
юни 2017 г. и 72 през

(368) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2016 г.“, 10 януари 2017 г., url  ,   стр. 14
(369) ПТЮА, „Загинали при терористичното насилие в Пакистан 2000-2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(370) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, 22 март 2017 г., url  ,   стр. 8-9
(371) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността, 2016 г.“, февруари 2017 г., url  ,   стр. 12
(372) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 20, стр. 24
(373) ПТЮА, „Загинали при терористичното насилие в Пакистан 2000-2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(374) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 8
(375) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 11
(376)  ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2016 г.“,  10  януари 2017 г.,  url  ,    стр.  14;  ПТЮА,  „Загинали при терористичното
насилие  в  Пакистан  2000-2018  г.“,  последно  актуализирано  на:  29  юли  2018  г.,  url  ;    ЦИПС,  „Годишен  доклад  за
сигурността за 2016 г.“,  22 март  2017 г.,  url  ,    стр.  8-9;  ПИИКС,  „Годишен  доклад за оценка  на сигурността,  2016 г.“,
февруари 2017 г.,  url  ,    стр. 12; ПИИОМ, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г.,  url,  стр.  20, стр. 24;
ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,    стр.  8; ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на
сигурността за 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 11
(377) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 11
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август 2017 г. Според ПТЮА най-много смъртни случаи са настъпили през месеците февруари,
юни и юли 2017 г. (378).

Данните, събрани от ПИИКС, показват най-голям брой жертви през февруари, юни и август 2017
г. ПИИКС отбеляза спад в броя на загиналите през последните шест месеца на 2017 г. (379).

Изображение 3: Смъртните случаи, свързани с насилието през 2017 г. на месец© CRSS (380)

Граждански жертви през първата половина на 2018 г.

През първите шест месеца на 2018 г. ПИИОМ регистрира 268 инцидента с насилие, които са
довели до 397 смъртни случая (включително смърт от „терористични нападения“)381).

ПТЮА регистрира 277 жертви при „терористично насилие“ през първата половина на 2018 г. (77
цивилни,  92  служители  на  силите  за  сигурност,  92  терористи/бунтовници).  В  сравнение  с
първите шест месеца на 2017 г. (863 смъртни случая) този брой е значително по-малък, поради
намаляване на броя на убити цивилни (382).

Данните,  предоставени от ЦИПС, са за 1 004 жертви (533 жертви, 488 ранени) в доклада за
анализ за първото и второто тримесечие на 2018 г. (383).

(378) ПТЮА, „Загинали при терористичното насилие в Пакистан 2000-2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(379) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 11-12
(380) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 11
(381) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(382) ПТЮА, „Загинали при терористичното насилие в Пакистан 2000-2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(383) ЦИПС, „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, първо тримесечие на 2018 г.“, 2018, 13 април 2018 г.,  url  ;  
„Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
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Модели в смъртните случаи през първата половина на 2018 година

В този раздел се сравняват данните, събрани от ЦИПС и ПТЮА, тъй като те са събирали данни за
първата половина на 2018 г. по месеци.

Месечните данни, регистрирани от ПТЮА, показват, че най-много смъртни случаи през първата
половина на 2018 г. е имало през януари 2018 г., последван от март 2018 г. (384).

Според ЦИПС през второто тримесечие на 2018 г. смъртните случаи са намалели, а броят на
ранените  леко  се  е  увеличил в  сравнение  с  първото тримесечие на  2018 г.  ( 385).  Особено в
провинциите  Синд,  Пенджаб  и  Хайбер  Пахтунхуа  броят  на  жертвите,  свързани  с  насилие,
намаля значително през второто тримесечие на 2018 г. В племенните райони ЦИПС регистрира
повече жертви през второто тримесечие на 2018 г., отколкото през първото тримесечие (виж
изображение 4) (386).

Изображение 4: Жертви, свързани с насилие, по региони - първо спрямо второ тримесечие на 2018 г.© CRSS (387)

1.4.2. Деца

„Хюман Райтс Уоч“ заяви в доклад от март 2017 г., че нападенията, извършени от бойни групи, имат
„пагубно въздействие върху образованието“ в Пакистан (388). Според последващи

(384) ПТЮА, „Загинали при терористичното насилие в Пакистан 2000-2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(385) „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(386) „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(387) „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(388)  „Хюман  Райтс  Уоч“,  „Сънищата  се  превърнаха  в  кошмари:  нападения  срещу  ученици,  учители  и  училища  в
Пакистан“, 27 март 2017 г., url
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статии, през май 2018 г. и август 2018 г. „Хюман Райтс Уоч“ пише, че насилието от страна на
ислямистки  бойци  е  било  пречка  за  „образованието  на  стотици  хиляди  деца,  особено
момичета“. Според „Хюман Райтс Уоч“ правителството на Пакистан не успява да спре или да
смекчи нападенията срещу образователни институции (389). Доклад на „Глобалната коалиция за
защита на образованието от нападения“ (GCPEA) посочва през май 2018 г., че „се съобщава, че
между 2013 и 2017 г. въоръжени недържавни групи и неизвестни страни са нападнали стотици
училища в Пакистан, обикновено използващи експлозивни устройства“ (390).

Според  статистиката  на  секретариата  на  ФАПР,  цитирана  в  статия,  публикувана  от  „Интегрирана
регионална  информационна  мрежа“  (IRIN)  през  януари  2018  г.,  над  2  300  от  5  994  училища,
управлявани от правителството във ФАПР, са „на практика затворени“ (391). В статията се посочва още,
че родителите и  защитниците се  опасяват,  че когато проблемите  с  образованието в  племенните
области се игнорират, това ще доведе до „ново поколение екстремизъм и войнственост“ (392). През
2017 г. ПИИОМ съобщи за седем нападения срещу образователни институции в страната, довели до
дванадесет  цивилни жертви (един загинал  и единадесет  ранени)  (393).  Пет  от  тези нападения  са
извършени  във  ФАПР  и  Хайбер  Пахтунхуа  (394).  През  май  2018  г.  пакистанският  вестник  „Доун“
съобщи,  че са  нападнати две училища за момичета в  Северен Уазиристан.  „Доун“ заяви още,  че
бойците разпространяват брошури, изискващи властите да закрият училищата за момичета в района
(395). През август 2018 г. поне дванадесет училища бяха унищожени от бойци в Белуджистан (396).

Останките  от  самоделни  взривни  устройства  и  противопехотните  мини  поставят  децата  в
опасност в няколко области,  особено в провинциите Белуджистан и Хайбер Пахтунхуа и във
ФАПР, според статия, публикувана от „Интер Прес Сървис“ (IPS) през април 2018 г. (397).

Според годишния доклад на Дружеството за защита правата на детето (SPARC) не съществуват
точни данни за жертвите деца, но децата са засегнати както от сектантско насилие, така и от
безразборни  нападения.  Самоубийствените  бомбени  атентати  и  самоделните  взривни
устройства застрашават децата в няколко области, особено в провинциите Белуджистан, ФАПР
(особено Южен Уазиристан) и Хайбер Пахтунхуа (398).

1.4.3. Вътрешно разселени лица (ВРЛ) и бежанци

Вътрешно разселени лица (ВРЛ)

От 2008 г. насам приблизително 5,3 милиона души са разселени заради бунтовнически действия,
борба  срещу  тях  и  друго  свързано  с  това  насилие  в  Пакистан.  Около  5,05  милиона  вътрешно
разселени лица са се завърнали от 2008 г. насам според данни на Службата на ООН за координация
на хуманитарните въпроси (399). Към 28 февруари 2018 г. 441 754 семейства са се завърнали

(389)  „Хюман Райтс Уоч“,  „Увеличение в бунтовническите нападения срещу училища в Пакистан“,  14 май 2018 г.,  url  ;  
„Хюман Райтс Уоч“, „Пакистан: скок в нападенията на бойци срещу училищата“, 3 август 2018 г., url
(390) „Глобална коалиция за защита на образованието от нападения“, „Образование под атака 2018 г.“, май 2018 г., url  ,   стр. 
186
(391) ИРИМ, „Призрачни училища“ рискуват да отглеждат войнственост в племенните райони на Пакистан“, 25 януари 2018 г., 
url
(392) ИРИМ, „Призрачни училища“ рискуват да отглеждат войнственост в племенните райони на Пакистан“, 25 януари 2018 г., 
url
(393) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 246
(394) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 45
(395) „Доун“, „Две училища за момичета бяха засегнати от експлозии от бомби в Северен Уазиристан“, 10 май 2018 г., url
(396) „Хюман Райтс Уоч“, „Пакистан: скок в нападенията на бойци срещу училищата“, 3 август 2018 г., url
(397) IPS, „Разселени пущуни се завръщат, за да намерят домове, „кипящи“ от мини“, 26 април 2018 г., url
(398) „Дружество за защита правата на детето“, „Състоянието на децата на Пакистан 2017 г.“, юли 2018 г., url  ,   стр. 89-90
(399) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Пакистан: Разселвания и връщане в Хайбер Пахтунхуа и
ФАПР 2008 - 2017 г. (към 30 септември 2017 г.)“, 25 октомври 2017 г., url
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във ФАПР от декември 2010 г., а 29 372 семейства остават разселени според Службата на ООН
за координация на хуманитарните въпроси (400).

В  своя  Глобален  доклад  за  вътрешното  разселване  за  2018  г.  „Център  за  наблюдение  на
вътрешното разселване“ заяви, че през 2017 г. в Пакистан е имало 75 000 нови разселвания,
предизвикани  от  конфликти.  „Центърът  за  наблюдение  на  вътрешното  разселване“
идентифицира Чаман (зона на границата между Пакистан и Афганистан) и секторите Абасур и
Сиалкот (на границата между Пакистан и Индия) като области, в които е станало разселване
през 2017 г. (401).

ВКБООН  заяви  в  своята  „Стратегия  за  групова  защита  за  2017-2019  г.“,  публикувана  през
октомври 2017 г., следното за вътрешно разселените лица: „ВРЛ и завръщащите се разселени
жени продължават да бъдат изложени на сериозни рискове от насилие и различни форми на
свързано с пола насилие“ (402).

Във  втората  част  на  този  доклад вътрешните  разселвания  са  обяснени  по-подробно и  чрез
географско разделение (виж. Раздел 2. Ситуация със сигурността по региони  )  .

Афганистански бежанци

Пакистан също така е домакин на една от най-големите бежански общности в света, в която
живеят  1,4  милиона  регистрирани  афганистански  бежанци  и  приблизително  един  милион
нелегални афганистански мигранти (403).

Пакистанското  правителство  удължи  три  пъти  през  2018  г.  валидността  на  своите  Карти  за
доказателство  за  регистрация (PoR-карти),  издадени от  NADRA (Националната  база  данни  и
регистрационен орган). На 30 юни 2018 г. РСЕ/РС съобщи, че служебното правителство реши „да
предостави временно удължаване от три месеца на регистрираните бежанци, присъстващи в
страната“ (404). Към 8 август 2018 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси
съобщава, че между 1 януари 2018 г. и 4 август 2018 г. 10 107 регистрирани афганистанци са се
завърнали в Афганистан. През същия период се завърнаха 20 813 афганистанци без документи
(405).

1.5. Способност на държавата да осигури право и ред

Тази глава не предоставя подробно описание на способността на държавата да осигурява право
и ред и нарушенията на правата на човека, извършени от пакистанските сили за сигурност, а по-
скоро  се  фокусира  върху  онези  елементи,  които  са  важни  за  разбирането  на  настоящата
ситуация  по  сигурността  в  Пакистан.  За  подробно  описание  вижте  Доклада  за  преглед  на
страната на ЕСПОУ за Пакистан (август 2015 г.) (406).

(400) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Пакистан: актуализацията за връщанията във ФАПР (от
15 септември 2017 г. до 28 февруари 2018 г.) - Хуманитарен момент“, 28 февруари 2018 г., url
(401) „Център за наблюдение на вътрешното разселване“, Пакистан. „Глобален доклад за вътрешното разселване (GRID 2018)“,
2018 г., url  ,   стр. 3
(402)  ВКБООН,  „Пакистан:  Стратегия за групова  защита  за 2017-2019 г.;  От  разселване  до устойчиво  завръщане“,  24
октомври 2017 г., url  ,   стр. 4
(403) ВКБООН, „Глобални тенденции на принудителното разселване през 2017 г.“, 21 юни 2018 г., url  ,   стр. 17
(404) РСЕ/РС, „Пакистан отпуска ново удължаване преди принудителното завръщане на афганистанските бежанци“, 30 юни 
2018 г., url
(405) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Пакистан: Афганистански бежанци и репатриране на
афганистанци без документи (29 юли - 4 август 2018 г.), 8 август 2018 г., url
(406) ЕСПОУ, „Пакистан - Общ преглед на страната“, август 2015 г., url
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1.5.1. Защита на държавата, сили за сигурност и правосъдие

Върховенство на закона

Пакистан  има  избрано  гражданско  правителство.  Конституцията  предвижда  политическата
власт да бъде разделена между законодателната, изпълнителната и съдебната власт. Войската
оказва  значително  влияние  върху  националната  сигурност,  външната  политика  и
икономическата политика, според доклад на „Фрийдъм хаус“, който обхваща 2017 г. (407). Освен
това „Фрийдъм хаус“ заявява, че корупцията, липсата на поемане на отговорност и липсата на
прозрачност са всеобхватни проблеми на всички нива на управление, в политиката и в армията
(408).

Според Индекса за върховенство на закона на Световния проект за правосъдие за 2017—2018 г.
Пакистан  е  на  105  място  в  списък  от  113  държави  в  света  по  общите  резултати  за
върховенството на закона. Пакистан получи оценка „много ниско“ в няколко категории: „право
на живот и сигурност“, „надлежно спазване на законовите процедури“, „санкции за нарушения
по служба“, „ефективни разследвания“ и „липса на неправилно влияние на правителството“ в
системата на наказателното правосъдие. Този индекс беше съставен въз основа на набор от
въпросници,  изпратени  на  експерти  (средно  повече  от  300  на  държава)  и  на  широката
общественост (409).

Правосъдие

Официалната съдебна система, установена от Конституцията, се състои от Върховния съд, Висшия съд
за четирите провинции и Исламабад и Федералния шариатски съд (410). Въпреки това, юрисдикцията
на Върховния съд и Висшите съдилища не се разпростира върху области като Азад Джаму и Кашмир
или Гилгит-Балтистан, които действат при отделни съдебни системи (411).

Държавният департамент на Съединените щати посочва в доклад от април 2018 г. за 2017 г.:

„Законът предвижда независима съдебна система, но според НПО и юридически експерти
съдебната система често е подложена на външно влияние. Съдебната система се влияе от
отмъщението  от  екстремистките  елементи  в  случаите  на  тероризъм  или  богохулство  и
публичното политизиране на делата с голямо значение.“

[…]

„Много съдилища на по-ниско ниво останаха корумпирани, неефективни и подложени на 
натиск от заможни лица и влиятелни религиозни или политически дейци“. […]

„Неформалните  правосъдни  системи,  лишени  от  институционализирана  правна  защита,
остават действащи, особено в селските райони и това често води до нарушаване на правата
на човека“ (412).

През август 2017 г. Комитетът на ООН по правата на човека изказа опасения относно:

(407) „Фрийдъм хаус“, „Свободата в света 2018 г. - Пакистан“, 5 януари 2018 г., url
(408) „Фрийдъм хаус“, „Свободата в света 2018 г. - Пакистан“, 5 януари 2018 г., url
(409) Проект за световно правосъдие, „Индекс за върховенство на закона 2017-2018 г.“, 31 януари 2018 г., url  ,   стр. 7, стр. 122
(410) Хюсеин, Ф., „Съдебната система на Пакистан“, май 2015 г., url
(411) Държавен департамент на Съединените щати, „Доклад за държава за правата на човека за 2017 г. - Пакистан“, 20 април 
2018 г., url  ,   стр. 14-15
(412) Държавен департамент на Съединените щати, „Доклад за държава за правата на човека за 2017 г. - Пакистан“, 20 април 
2018 г., url  ,   стр. 14-15
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„предизвикателствата  пред  съдебната  власт  в  укрепването  на  нейната  независимост  и
ефективност,  включително  липсата  на  прозрачност  на  процедурите  за  назначаване  на
съдебни  органи;  недостигът  на  съдии  и  дългосрочните  свободни  работни  места;
недостатъчно  разпределение  на  бюджета;  значителното  забавяне  на  делата;  липсата  на
висококачествено юридическо образование и продължаващо професионално обучение на
юридическите специалисти; и корупцията в съдебната система (член 14)“ (413).

На 6 януари 2015 г. бяха подписани 21-ият Законопроект за изменение на Конституцията от 2015
г.  и  Законът  за  изменение  за  армията  на  Пакистан  от  1952  г.  Тези  изменения  дадоха
правомощията  на  военните  съдилища  до  февруари  2017  г.  да  осъждат  цивилни  лица  за
престъпления,  свързани  с  тероризма  (414).  През  август  2015  г.  Върховният  съд  потвърди
парламентарните изменения (415). Военните съдилища се разпуснаха на 7 януари 2017 г. след
изтичането на законовата разпоредба. През март 2017 г. Парламентът, Сенатът и Президентът
приеха  законодателство  за  възстановяване  на  военните  съдилища  (416).  Цифрите  на
Министерството на отбраната, цитирани в „Експрес Трибюн“ на 13 март 2018 г., разкриват, че
486 дела са постъпили пред военните съдилища от встъпването им в длъжност през 2015 г.
Военните съдилища са приключили 333 дела и са присъдили смъртно наказание на 186 души
(417).  Източниците критикуват  създаването на военните съдилища и предупреждават,  че тези
съдилища могат  да  се  използват  като  механизъм срещу  политически  дисиденти  или групи,
които са смущавали военните в миналото (418).

Сили по сигурността

„Амнести Интернешънъл“ (AI) заяви в своя годишен доклад за 2018 г., който обхваща събитията
през 2017 г., че насилствените изчезвания от силите за сигурност продължават (419). Държавният
департамент на Съединените щати и „Хюман Райтс Уоч“ отчитат в годишните си доклади за
2017 г., че в цялата страна се случват извънсъдебни убийства, насилие и тормоз, произволни
арести  и  задържания,  изтезания  и  злоупотреби със  задържани  лица  и  други  нарушения  на
човешките права от страна на силите за сигурност (420).

През юни 2017 г. Комитетът на ООН срещу изтезанията (UNCAT) изрази в заключителните си
забележки  по  първоначалния  доклад  за  Пакистан,  загрижеността  си  от  „широко
разпространената практика“ на изтезания от полицията, военните и разузнавателните агенции в
Пакистан (421). Също така Комитетът на ООН по правата на човека заяви през август 2017 г., че
„Комитетът  е  обезпокоен  от  високата  честота  на  насилствени  изчезвания  и  извънсъдебни
убийства,  за  които  се  твърди,  че  са  извършени  от  полицията  и  военните  сили  и  силите  за
сигурност“ (422).

(413) Комитет на ООН по правата на човека, „Заключителни бележки по първоначалния доклад за Пакистан“, 23 август
2017 г., url  ,   параграф 31

(414) Международна кризисна група, „Преразглеждане на стратегиите за борба с тероризма в Пакистан: Възможности и
клопки № 271“, 22 юли 2015 г., url  ,   стр. 1-3
(415) „Дойче веле“, „Военните съдилища в Пакистан - решение или проблем?“, 7 август 2015 г., url
(416)  „БиБиСи“,  „Пакистан ще възстанови тайните военни съдилища въпреки критиките“,  22 март 2017 г.,  url  ;   „Доун“,
„Военните съдилища в Пакистан се възстановяват“, 31 март 2017 г., url

(417) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Военните съдилища са осъдили на смърт 186 души от 2015 г.“,
13 март 2018 г., url

(418) „Дойче веле“, „Военните съдилища в Пакистан - решение или проблем?“, 7 август 2015 г., url  ;   „Дипломат“, „Тайните
военни съдилища на Пакистан не изчезват“, 24 април 2017 г., url

(419) „Амнести Интернешънъл“, „Международен доклад на „Амнести Интернешънъл“ 2017/18 - Състоянието на правата
на човека в света - Пакистан“, 22 февруари 2018 г., url

(420) Държавен департамент на Съединените щати, „Доклад за страна за правата на човека за 2017 г. - Пакистан“, 20
април 2018 г., url  ,   стр. 1, стр. 19-20; „Хюман Райтс Уоч“, „Световен доклад 2018 - Пакистан“, 18 януари 2018 г., url
(421) Комитет на ООН срещу изтезанията, Заключителни бележки по първоначалния доклад за Пакистан [CAT/C/PAK/CO/1], 1 
юни 2017 г., url  ,   стр. 2
(422) Комитет на ООН по правата на човека, Заключителни бележки по първоначалния доклад за Пакистан, 23 август 2017
г., url  ,   параграф 19
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1.5.2. Актове за борба с тероризма

На 24 февруари 2014 г. правителството обяви вътрешна политика за петгодишен период, така
наречената  Политика  за  сигурност.  Тази  политика  се  фокусира  главно  върху  сигурността  на
градските центрове,  като често не се  споменава ситуацията във ФАПР и Белуджистан.  Тя се
позова на диалог с всички заинтересовани страни за реформи в медресетата , реабилитация и
дерадикализация на бойците (423). Основна цел на Политиката за сигурност е изолирането на
терористите. Националният орган за борба с тероризма (NACTA) трябваше да даде насока на
борбата срещу тероризма и да изпълнява задачи, вариращи от антитероризъм до политически
и оперативни интервенции. През февруари 2014 г. правителството продължаваше да участва в
мирните преговори с талибаните и политиката за сигурност се оказа недостатъчна, след като
започна военната операция в Северен Уазиристан и страната стана жертва на атаки в отговор от
страна на бойците (424).

Терористичното нападение през декември 2014 г. срещу общественото училище на армията на
Пешавар послужи като катализатор на политическия консенсус, когато бившият премиер Наваз
Шариф  свика  конференция  на  всички  партии ден  след нападението  (425).  Това  доведе  през
същия месец до консултации с всички политически партии, до създаването на Национален план
за действие (НПД) за премахване на тероризма от Пакистан. Основни характеристики бяха:

 Създаване на бързи военни съдебни инстанции за две години;

 Ангажимент да  се гарантира, че в страната не могат да действат въоръжени милиции;
 Противодействие на речта на омразата и екстремистките материали;
 „Задушаване на финансирането за терористи“;
 Създаване и разполагане на специализирани сили за борба с тероризма;
 Укрепване и преструктуриране на Националния орган за борба с тероризма;
 Регистрация и регулиране на медресетата;

 Административни реформи и реформи за развитие във ФАПР с непосредствен фокус 
върху връщането на вътрешно разселените лица;

 Нулева толерантност към бойните действия в Пенджаб;
 Довеждане на продължаващата операция в Карачи до нейното логично приключване;

 Овластяване на правителството на Белуджистан за политическо помирение с пълно 
ангажиране на всички заинтересовани страни;

 Формулиране  на  цялостна  политика  за  справяне  с  въпроса  за  афганистанските
бежанци,  като  се  започне  с  регистрация  на  всички  нерегистрирани  афганистанци,
пребиваващи „незаконно“ в Пакистан;

 Обновяване  и  реформиране  на  системата  на  наказателното  правосъдие  с  цел
укрепване  на  отделите  за  борба  с  тероризма,  включително  разрешаване  на
провинциалните  Отдели  по  наказателно  разследване  да  прехващат  комуникации
между терористи (426).

По-късно през декември 2014 г. Наваз Шариф обяви формирането на федерални сили за борба с
тероризма с незабавен ефект (427). Политическата администрация и администрацията по сигурността
създадоха  временни  военни  съдилища,  за  да  провежда  процес  по  престъпления,  свързани  с
тероризма, вместо да преследва делата чрез

(423) ПИИОМ, „Доклад за сигурността на Пакистан 2014 г., 2015 г.“, url  ,   стр. 42-43
(424) ПИИОМ, „Доклад за сигурността на Пакистан 2014 г., 2015 г.“, url  ,   стр. 42-43
(425) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“,  „Борба срещу тероризма: решителен момент“, 25 декември
2014 г., url

(426) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, Борба срещу тероризма: Определящ момент“, 25 декември 
2014 г., url  ;   ЦИПС, „Проследяване на НПД - третият годишен одит на Националния план за действие“, юни 2018 г., url 
(427) „Доун“, „Наваз представи специална комисия за изпълнение на Националния план за действие“, 26 декември 2014 
г., url
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независима съдебна система (вж. информацията по-горе включена в  1.5.1. Държавна защита,
сили за сигурност и правосъдие) (428).

След три години прилагането на НПД, механизмите на Пакистан и интервенциите за справяне с
причините за екстремизма „остават до голяма степен неефективни“ според различни източници
(429).

1.5.3. Задържане и смъртно наказание

Задържане

Държавният департамент на Съединените щати посочва в доклад от април 2018 г., който обхваща
2017 г., че в някои затвори и центрове за задържане се срещат тежки и понякога опасни за живота
условия и злоупотреби. Освен това често срещано явление е недостатъчната храна и вода и лошите
санитарни помещения.  Пренаселеността в затворите остава сериозен проблем поради липсата на
сграден фонд (430). Комисията за правата на човека на Пакистан (HRCP) отчете в годишния си доклад
за  2018  г.,  че  сигурността  в  арестите,  пренаселеността  и  здравните  и  хигиенните  условия
продължават да бъдат предизвикателство в затворите (431).

КПЧП съобщи, че в Пакистан има 82 591 души в затвори според публикацията от април 2018 г.
(432).

Смъртно наказание

През декември 2014 г., след атентата срещу училище в Пешавар, властите в Пакистан частично
премахнаха мораториума върху смъртното наказание, който се прилага от 2008 г. На 10 март
2015 г. правителството на Пакистан декларира, че екзекуциите ще бъдат възобновени за всички
основни престъпления (433).

През октомври 2017 г. „Хюман Райтс Уоч“ изрази своята загриженост, че на хора е отказано
правото на справедлив процес. Освен това „Хюман Райтс Уоч“ заяви, че:

„Съдилищата  също  са  наложили  смъртното  наказание  в  нарушение  на  международното
право  на  хора  с  умствени  увреждания,  лица  на  възраст  под 18  години към момента  на
извършване на престъплението,  и на хора,  чиито присъди се основават на„  признания “,
извлечени чрез изтезания или друго лошо отношение“ (434).

През април 2018 г.,  „Джъстис  Проджект  Пакистан“  [Justice Project  Pakistan],  юридическа фирма с
нестопанска цел със седалище в Пакистан, издаде доклад за затворниците със смъртни присъди. В
този  доклад  се  посочва,  цитирайки  Министерството  на  вътрешните  работи,  че  канцеларията  на
президента е отхвърлила 513 молби за помилване от осъдени затворници,

(428) „Доун“, „Военните съдилища са част от Националния план за действие: премиерът Наваз“, 30 декември 2014 г., url  ;   
„Икономист“,
„Човекът с плана: Пакистан след клането в училище“, 24 януари 2015 г., url

(429) ЦИПС, „Проследяване на НПД - третият годишен одит на Националния план за действие“, юни 2018 г., url  ,    стр. 16;
„Доун“, „Правителството блокира 937 URL адреса и 98,3 милиона SIM карти съгласно Националния план за действие“, 9
декември 2017 г., url
(430) Държавен департамент на Съединените щати, „Доклад за държава за правата на човека за 2017 г. - Пакистан“, 20 април 
2018 г., URL  ,   стр. 7
(431) КПЧП, „Състояние на правата на човека през 2017 г.“, 16 април 2018 г., url  ,   стр. 58
(432) КПЧП, „Състояние на правата на човека през 2017 г.“, 16 април 2018 г., url  ,   стр. 4
(433) „Дипломат“, „Пакистан и смъртното наказание“, 21 април 2016 г., url  ;   „Икономист“, „Човекът с плана: Пакистан след
клането в училище“, 24 януари 2015 г., url  ;   Justice Project Pakistan, „Преброяване на екзекуциите“, 6 юли 2017 г., url, стр.
1
(434) „Хюман Райтс Уоч“, „Пакистан: Изборът в Орган за човешките права на ООН откроява пропуски“, 18 октомври 2017 г., url
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- 444 от които са от първите 15 месеца след възобновяването на екзекуциите през декември 
2014 г. (435).

В  доклад,  публикуван  от  „Амнести  Интернешънъл“  през  април  2018  г.  относно  смъртните
присъди и екзекуциите през 2017 г., се споменава, че от 2014 г. насам са били екзекутирани
около  500  затворници,  докато  над  7  000  затворници  очакват  изпълнение  на  смъртното  си
наказание.  През  2017  г.  са  извършени  приблизително  60  екзекуции  според  „Амнести
Интернешънъл“ (436).

(435) „Джъстис Проджект Пакистан“, „Без милост: Доклад за помилване на затворници със смъртни присъди в Пакистан“, 
11 април 2018 г., url, стр. 4
(436) „Амнести Интернешънъл“, „Смъртни присъди и екзекуции през 2017 г.“, 12 април 2018 г., url  ,   стр. 24



ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД ПАКИСТАН: СИТУАЦИЯ 
ПО СИГУРНОСТТА — 53

2. Ситуация със сигурността по региони

2.1. Географски преглед на насилието 2017 г. - първа половина на 2018 г.

2.1.1. Тенденции в регионалното насилие

Проект  за  местоположение  на  въоръжени  конфликти  и  данни  за  събития  (МВКДС  [ACLED])  (437)
предостави две карти за оценка на географското разпространение на инциденти с  насилие.  Тези
карти се базират на базата данни на МВКДС (438), която съдържа данни за инциденти, свързани със
сигурността в Пакистан (439). Карта 2 и Карта 3 показват преглед на насилието в Пакистан по видове
събития за  2017 г.  и  първата  половина на 2018  г.:  битки,  насилие  от разстояние,  насилие  срещу
цивилни и безредици/протести (виж Карта 2 и Карта 3).

Карта 2: Събития на политическо насилие и протести по тип в Пакистан, 2017 г., ©ACLED (440)

(437) Цифрите на МВКДС не бяха използвани в други раздели, тъй като този източник използва различна методология, за
да опише „насилието“,  който е по-различен от другите източници - за обяснение относно методологията на МВКДС
вижте: МВКДС, „Кодекс на МВКДС“, 28 декември 2017 г. , url
(438) МВКДС, „Набор данни за Южна и Югоизточна Азия - Пакистан“, последно актуализирано на: 21 юли 2018 г., url
(439) МВКДС, електронна поща, 23 юли 2018 г. - Карта с любезното съдействие на МВКДС (въз основа на събитията в
Набор данни за Южна и Югоизточна Азия - Пакистан -https://www.acleddata.com/data/)

(440)  МВКДС, електронна поща, 23 юли 2018 г.  -  Карта с любезното съдействие на МВКДС (Набор данни за Южна и
Югоизточна Азия - Пакистан -https://www.acleddata.com/data/)
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Според карта  2  (вж.  по-горе)  през  2017  г.  в  провинциите  Пенджаб,  Хайбер Пахтунхуа  и  Синд се
появяват по-малко въоръжени, организирани случаи на насилие, но се наблюдават по-голям брой
безредици и протести.  Белуджистан беше поле на сравнително голям брой битки,  инциденти на
насилие от разстояние и насилие над цивилни, но имаше по-малко безредици и протести.

Карта 3: Събития на политическо насилие и протести по тип в Пакистан, първата половина на 2018 г., ©ACLED (441)

Карта 3 показва насилието по видове събития за  първите шест месеца на 2018 г.  Вижда се
същата тенденция като през 2017 г. Отново провинциите Пенджаб, Хайбер Пахтунхуа и Синд
преживяха голям брой бунтове и протести. В провинция Белуджистан са се случили следните
видове  събития:  битки,  насилие  от  разстояние  и  насилие  над  цивилни.  Също  в  ФАПР бяха
регистрирани битки, насилие от разстояние и насилие над цивилни. В Белуджистан и във ФАПР
бяха регистрирани по-малък брой бунтове и протести,  отколкото в други провинции.  В Азад
Кашмир имаше по-голям брой бунтове и протести в сравнение с 2017 г. (вж. карта 2).

(441) МВКДС, електронна поща, 23 юли 2018 г. - Карта с любезното съдействие на МВКДС (Набор данни за Южна и 
Югоизточна Азия - Пакистан -https://www.acleddata.com/data/)
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2.1.2. Регионално сравнение на жертвите, свързани с насилие

Регионално сравнение на жертвите, свързани с насилието през 2017 г.

Този раздел предоставя данни за жертвите и атентатите на регионално ниво според четирите
източника, описани в раздел 1.4.1 Брой на цивилните жертви  .    Невъзможно е да се представят
цифрите в една сравнителна таблица, тъй като четирите основни източника за ситуацията по
сигурността използват различни параметри и дефиниции.

ПИИОМ дава само регионални подробности за „терористични нападения“, които съставляват
около  52%  от  всички  инциденти  с  насилие  (442).  ПИИОМ  се  фокусира  върху  броя  на
терористичните нападения (и произтичащите от тях жертви по провинции и посочва процентни
промени през 2017 г.  в сравнение с 2016 г.  (вж.  изображение 5) (443).  В  сравнение с 2016 г.
ПИИОМ наблюдава спад в „терористичните инциденти“ (общо 16%). Броят на смъртните случаи
също намалява, но броят на ранените нараства. Белуджистан и ФАПР бяха най-засегнати от тези
нападения през 2017 г. Хайбер Пахтунхуа заема трета позиция (вж. изображение 5) (444).

Регион Брой % изменение Брой % Брой
% 
изменение

терористичн
и убити

измене
ние ранени

инциденти

Белуджистан 165 9% ↘ 288 30% ↘ 532 24% ↘

ФАПР 83 16% ↘ 253 55% ↗ 491 122% ↗

Исламабад 3 = 2 100% ↗ 5 25% ↗

Карачи 24 49% ↘ 25 58% ↘ 16 79% ↘

Хайбер Пахтунхуа 71 44% ↘ 91 52% ↘ 211 41% ↘

Пенджаб 14 100% ↗ 61 24% ↘ 194 19% ↘

Синд 7 = 94 3 003%↗ 277 855% ↗

(с изкл. Карачи)

Азад Джаму445 3 = 1 100%↗ 10 100%↗

Общо 370 16% ↘ 815 10% ↘ 1 736 7% ↗

Изображение 5: „Терористични нападения“ по региони - 2017 г. спрямо 2016 г. (ПИИОМ) (446)

ПТЮА дава данни за смъртните случаи по провинции през 2017 г., разделени допълнително на
цивилни, сили за сигурност и терористи/бойци. Общият брой на загиналите през 2017 г. според
ПТЮА е 1 260. ФАПР беше най-засегнатият регион със съответно 391 жертви. Белуджистан и
Синд заемат втора и трета позиция с 343 и 243 жертви (447).

(442) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 17
(443) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 22
(444) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 19, стр. 22
(445) базови данни за 2016 г.
(446) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 22
(447) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2017 г.“, последно актуализирано на: 31 декември 2017 г., url



56 — ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД ПАКИСТАН: СИТУАЦИЯ ПО СИГУРНОСТТА

ЦИПС регистрира по-голямата част от жертвите в Белуджистан,  следван от Пенджаб, Синд и
ФАПР (448). Като цяло, намаляването на смъртните случаи може да се дължи на голяма степен на
рязкото намаляване на жертвите, свързани с насилие в Белуджистан и Хайбер Пахтунхуа. Много
леко увеличение на смъртните случаи в сравнение с 2016 г. се наблюдава в провинция Пенджаб
(449).

ПИИКС  дава  само  регионални  подробности  за  нападения  на  бойци.  През  2017  г.  са
наблюдавани 950 нападения на бойци. 1 395 души са убити, а 1 965 други са ранени. ПИИКС
регистрира по-голямата част от загиналите поради нападения на бойци във ФАПРИ, следван от
Белуджистан и провинция Синд (450).

Изображение 6 представя сравнителен регионален анализ от ЦИПС на жертвите,  свързани с
насилие в Пакистан през 2017 г. (451).

Изображение 6: Сравнителен регионален анализ 2017 г., ©CRSS (452)

(448) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 8
(449) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 9
(450) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 13
(451) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 9
(452) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 9
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Регионално сравнение на жертвите, свързани с насилие, първата половина на 2018 г.

ПТЮА  регистрира  за  първата  половина на 2018  г.  най-много жертви на  терористично насилие  в
Белуджистан със 128 жертви. Хайбер Пахтунхуа и ФАПР заемат втората и третата позиция с 51 и 40
смъртни случая. Общо за целия Пакистан ПТЮА регистрира 278 жертви (453).

В данните от  ПИИОМ се споменава,  че  повечето жертви на „терористични нападения“ през
първата половина на 2018 г. са били в Белуджистан (118 жертви), следван от Хайбер Пахтунхуа
(31 жертви) и ФАПР (31 жертви) (454). Като цяло 207 души бяха убити през първата половина на
2018 г. в резултат на „терористични нападения“, в сравнение с 397 души, убити при инциденти с
общо насилие (455).

Според докладите на ЦИПС за първото и второто тримесечие повечето жертви през първата
половина на 2018 г. са били в Белуджистан (307), следван от Пенджаб (183) и Хайбер Пахтунхуа
(179) (456).

2.2. Тенденции в сигурността по географско подразделение

В следващите раздели тенденциите в областта на сигурността са обяснени по-подробно за всяко
географско подразделение. Във всеки раздел за провинция, общото описание на провинцията
съдържа информация за географията и населението и за корените на конфликта, включително
за действащите лица в конфликта в провинцията. Подразделите описват последните тенденции
в  ситуацията  със  сигурността,  включително  естеството  на  насилието,  честотата,  целите,
местоположенията и жертвите в периода от 1 юни 2017 г. до 15 август 2018 г. Отделна част е
посветена на разселванията. В подразделите са описани няколко инцидента. Те трябва да бъдат
разглеждани  като  илюстрации  на  тенденциите  в  ситуацията  по  сигурността,  а  не  като
изчерпателен списък на инциденти.

2.2.1. Пенджаб

Общо описание на провинцията

Провинция Пенджаб (вж. Карта 1  )   се намира в източната част на Пакистан. Граничи с индийския
щат  Джаму  и  Кашмир  на  североизток,  с  индийските  щати  Пенджаб  и  Раджастан  на  изток,
провинция  Синд  на  юг,  провинция  Белуджистан  и  Хайбер  Пахтунхуа  на  запад,  федерална
столица на Исламабад и Азад Кашмир на север (457).  Пенджаб може да се разграничи на три
зони: Централен, Северен и Южен Пенджаб (458). Столицата на провинцията Пенджаб е Лахор.
Лахор е вторият по големина град в Пакистан след Карачи (провинция Синд) (459). Провинция
Пенджаб се разглежда като „сърцето на политическата и икономическата дейност“ в Пакистан
(460). Това е провинция със силен капацитет за развитие и добра инфраструктура (461).

(453) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(454) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(455) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(383) ЦИПС, „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, първо тримесечие на 2018 г.“, 13 април 2018 г., url  ;   „Доклад
на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(457) „Дипломат“, „Как поземлената реформа може да помогне за намаляване на тероризма в Пакистан“, 21 юни 2018 г., url
(458) Алмейда, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г., Рим, 
февруари 2018 г., url  ,   стр. 21
(459) „Доун“, „20% от пакистанците живеят в 10 града, разкрива преброяване“, 29 август 2017 г., url
(460) „Саут Ейжън Войсиз“, „Какво казва случаят с Пенджаб относно политиката за борба с тероризма на Пакистан“, 29 юни 
2018 г., url
(461) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Пенджаб пред Хайбер Пахтунхуа в човешкото развитие“, 18
май 2018 г., url
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Според  последните  данни  за  преброяване  на  населението,  публикувани  от  Пакистанското
статистическо бюро през 2017 г., населението на провинцията е приблизително 110 милиона
(462).

Предистория на насилието и действащите лица в Пенджаб

Южен  Пенджаб  се  счита  за  региона,  в  който  присъстват  най-много  войнствени  мрежи  и
екстремисти  (463).  Поради  операциите  по  сигурността  присъствието  на  „Лашкар-е-Джангви“
намалява в провинцията през 2017 година. Според ПИИОМ през 2017 г. не е имало нито едно
сектантско нападение в Пенджаб, за което „Лашкар-е-Джангви“ да е поела отговорност (464).
Анализаторът по сигурността Мохамад Амир Рана заяви в интервю по скайп на 14 юни 2018 г.,
че през 2017 г. „Джамаат-ул Ахрар“ е извършила повечето от нападенията в провинцията. Рана
заяви,  че  „Джамаат-ул  Ахрар“  вече  няма  присъствие  в  Пенджаб  поради  операции  по
сигурността и вътрешно съперничество. Все пак в централен Пенджаб присъстват въоръжени
групировки, които са способни да извършват атаки (465). Майкъл Кугелман заяви в интервю по
скайп на
14 юни 2018 г. следното за присъствието на въоръжени групировки в Пенджаб:

„Бойците,  по-специално  светските,  са  се  преместили  от  Пенджаб  в  Белуджистан  и
Афганистан. Инфраструктурата на бойците не е изчезнала в Южен Пенджаб; има религиозни
съоръжения,  където  има  влияние  на  бойци.  Тези  антииндийски  групи  разполагат  със
съоръжения в Южен Пенджаб“ (466).

„Техрик-е  Талибан  Пакистан“,  Ал  Кайда  и  „Ислямска  държава  в  провинция  Хорасан“  имат
„високо и активно присъствие“ в провинцията, както беше посочено през април 2018 г. в статия
във вестник „Нейшън“ (467). Според „Джеймстаун Фаундейшън“ „Джамаат-уд-Дауа“ (ДжуД [JuD])
има „силно присъствие“ в Пенджаб (468).

Според служители по сигурността, цитирани в пакистанския вестник „Доун“, радикализацията
на младежите чрез социалните медии от въоръжени групировки все още представлява заплаха
за сигурността за Пенджаб. През май 2018 г. Националният орган за борба с тероризма (НОБТ)
посъветва  да  засили  охраната  около  важни  инсталации  и  издаде  указания  за  запазване  на
бдителността в провинцията поради възможни заплахи от бойци (469).

Отделите  за  борба  с  тероризма  и  „Рейнджърите“  провеждат  операции  по  сигурността  в
провинцията,  при  които  са  били  убити  или  арестувани  бойци  (470).  В  края  на  юни  2018  г.
правителството на Пенджаб удължи присъствието на „Рейнджърите“ с 60 дни (471).

(462) Пакистан, Статистическо бюро на Пакистан, „Временни обобщени резултати от 6-то преброяване на населението и
жилищата - 2017 г.“, 25 август 2017 г., url

(463) Международна кризисна група, „Домът на джихадистите в Пакистан: Южен Пенджаб“, 30 май 2016 г., url  ;   „Проект

за оценка на капацитета“, „Политика и сигурност“, последна актуализация 12 април 2018 г., url

(464) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 139
(465) Рана Амир, М., Интервю по Скайп, 14 юни 2018 г. Мохамад Амир Рана е анализатор по въпросите на сигурността и
политиката и директор на „Пакистански институт за изследвания в областта на мира“ (ПИИОМ).

(466) Кугелман, М., Интервю по Скайп, 14 юни 2018 г. Майкъл Кугелман е заместник-директор на програмата по Азия и
старши сътрудник за Южна Азия в Международния център за стипендии „Удроу Уилсън“.
(467) „Нейшън“, „Ал Кайда, ТТП, Даеш представляват сериозна заплаха за Пенджаб: ръководител на Отдела за борба с 
тероризма“, 5 април 2018 г., url
(468) „Джеймстаун Фаундейшън“, „Джамаат-уд-Дауа“ в Пакистан позиционира себе си за политика“, 12 октомври 2017 г., url
(469) „Доун“, „Базирана в Афганистан групировка извърши нападения в Пенджаб“, 21 май 2018 г., url
(470)  „Доун“,  „Заплаха  от  бойци  в  Пенджаб“,  31  май  2018  г.,  url  ;    „Нейшън“,  „Правителството  на  Пенджаб  одобри
разширение в разполагането на „Рейнджъри“ за 60 дни“, 23 юни 2018 г., url

(471) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 141-142; „Нейшън“, „Правителството на Пенджаб
одобри разширение в разполагането на „Рейнджъри“ за 60 дни“, 23 юни 2018 г., url
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Описание на последните тенденции в сигурността

През 2017 г. ПИИОМ регистрира 14 „терористични нападения“ в сравнение със 7 през 2016 г. ( 472).
ЦИПС спомена, че през 2017 г. инцидентите с насилие се увеличават в провинцията в сравнение с
2016 г. (473). Според ПИИКС нивото на нападения на бойци през 2017 г. в Пенджаб остава „стабилно“
в  сравнение  с  2016  г.  ПИИКС  отбеляза   през  2017  г.,  след  август  2017  г.  в  провинцията  не  са
извършени нападения на бойци (474).

През 2017 г. столицата на провинцията Лахор стана сцена на четири големи нападения: на
13 февруари 2017 г. самоубийствен атентат атакува протеста на фармацевти в провинциалното
събрание в Лахор, при който загинаха най-малко 13 души и бяха ранени 83 ( 475). На 5 април 2017
г.  шестима  души  са  убити,  а  18  са  ранени,  когато  самоубийствен  атентат  атакува  екип  за
преброяване в Лахор (476). На 24 юли 2017 г. самоубийствено нападение срещу група за борба с
безредиците,  разположена близо  до пътя Ферозепур,  причини 26 смъртни случая (477).  На 7
август 2017 г. камион, натоварен с експлозиви, се взриви и рани 46 души (478).

Други  видове  насилие,  споменати  от  ЦИПС  през  2017  г.,  бяха  нападения  на  бойци,
„терористични  нападения“,  целенасочени  убийства,  операции  по  сигурността  и  грабежи.
Особено целенасочените убийства са се увеличили през 2017 г. в сравнение с 2016 г. (479).

През  първите  шест  месеца  на  2018  г.  ПИИОМ  преброи  три  „терористични  нападения“  в
Пенджаб  (480).  Например:  на  14  март  2018  г.  атентатор-самоубиец,  свързан  с  ТТП,  нападна
полицейски контролен пост извън град Райуинд в близост до Лахор, убивайки девет души, от
които  петима  полицаи,  и  ранявайки  35  души  (481).  На  3  май  2018  г.  превозно  средство,
превозващо граждански служители на охранителна агенция в Аток, е нападнато от атентатор
самоубиец. „Ислямска държава в провинция Хорасан“ пое отговорност за нападението (482).

Въздействие на насилието върху цивилното население

ЦИПС преброи 469 смъртни случая в Пенджаб през 2017 г., леко увеличение в сравнение с 2016
г.  (425  загинали)  (483).  ЦИПС  съобщи,  че  най-голям  брой  жертви  в  Пенджаб  се  дължат  на
операции по сигурността, а след това по ред са целенасочените убийства (484). Според различни
източници повечето жертви са били бойци и цивилни, последвани от сили за сигурност и други
(485).  ПТЮА  регистрира  през  2017  г.  общо  158  жертви  (32  цивилни,  27  души  служители  по
сигурността и 99 терористи) (486).

(472) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 19, стр. 21-22, стр. 56
(473) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 47
(474) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 36
(475) „Гардиън“, „Взрив в Лахор: няколко убити при „самоубийствен атентат“ срещу митинг в Пакистан“, 13 февруари 2017 г., 
url
(476) „Ал Джазира“, „Смъртоносен бомбен взрив срещу екип за преброяване в Лахор“, 5 април 2017 г., url
(477) „Доун“, „26 убити при взрив близо до пътя Ферозепур на Лахор“, 24 юли 2017 г., url
(478) „Доун“, „Взрив по изходния път на Лахор оставя 46 ранени“, 8 август 2017 г., url
(479) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 49-50
(480) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(481)  „Експрес  Трибюн“/„Интернешънъл  Ню  Йорк  Таймс“,  „Взрив  в  Райуинд:  Броят  загинали  се  увеличи  до  10  в
определеното от властите като „самоубийствено нападение“, 15 март 2018 г., url
(482) „Доун“, „Двама убити и 14 ранени при нападение с автобус в Аток“, 3 май 2018 г., url
(483) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 47
(484) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 49
(485) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 49; ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 
г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 57-58; ПИИОМ, „Годишен доклад за оценка на сигурността за 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   
стр. 35-36 (486) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по райони: 2017 г.“, последно актуализирано на: 31 декември 2017 г., url
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ЦИПС заяви, че през 2017 г. са регистрирани случаи на насилие в 31 от 38 области на провинция
Пенджаб. Лахор беше градът, най-засегнат от насилие, следван от Шейхупура и Мултан през
2017 г. (виж изображение 7) (487).

Изображение 7: Смъртни случаи, свързани с насилието в Пенджаб по области за 2017 г., ©CRSS (488)

Според Мохамед Амир Рана, интервюиран по Скайп на 14 юни 2018 г., ситуацията в и около
Лахор през  първата половина на 2018 г.  е  по-добра от  тази през 2017 г.  Това се  дължи на
операциите по сигурността, извършвани в района (489).

ЦИПС преброи 183 жертви (95 загинали, 88 ранени) в доклада за анализ за първото и второто
тримесечие на 2018 г.  През второто тримесечие на 2018 г.  смъртните случаи в провинцията
намаляват с 24% в сравнение с първото тримесечие на 2018 г. (490).

През първите шест месеца на 2018 г. ПТЮА преброи 37 смъртни случая. Сред убитите, ПТЮА
отчете 15 цивилни, 7 души персонал за сигурност и 15 бойци (491).

(487) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 47-48
(488) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 48
(489) Рана Амир, М., Интервю по Скайп, 14 юни 2018 г. Мохамад Амир Рана е анализатор по въпросите на сигурността и
политиката и директор на „Пакистански институт за изследвания в областта на мира“ (ПИИОМ).

(490) ЦИПС, „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, първо тримесечие на 2018 г.“, 13 април 2018 г., url  ;   „Доклад
на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(491) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
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Разселване

Сред източниците,  с  които са проведени консултации,  не е открита информация за  някакво
предизвикано от конфликти разселване от райони в Пенджаб. Служба на ООН за координация
на хуманитарните въпроси не съобщава за предизвикано от конфликти разселване от райони в
Пенджаб през 2017 г. или през първата половина на 2018 г. (492).

2.2.2. Хайбер Пахтунхуа

Общо описание на провинцията

Хайбер Пахтунхуа (вж.  Карта 1  )    се намира в северната част на Пакистан и граничи с Афганистан на
запад  и  ФАПР  на  север,  Азад  Кашмир  и  Гилгит-Балтистан  на  изток  и  североизток  и  провинция
Пенджаб на югоизток (493).  Столицата на провинцията е Пешавар,  който е  и най-големият  град в
провинцията.  Градът  има  важно  геостратегическо  местоположение  (494).  Провинцията  е  добре
известна с природните си ресурси като нефт, мрамор, скъпоценни камъни и дървесина (495).

По-голямата част от населението говори пущу, следвана от местния език хиндко и националния
език  урду  (496).  Според  последните  данни  за  преброяване  на  населението,  публикувани  от
Пакистанското статистическо бюро, населението на провинцията е около 30,5 милиона (497).

Предистория на конфликта и участници в Хайбер Пахтунхуа

През 2009 г.  пакистанската армия участва в  серия от  военни операции срещу „Техрик-е Талибан
Пакистан“ в Хайбер Пахтунхуа.  Тази офанзива бе белязана от нарушения на правата на човека и
произволни арести (498). Противопоставителните действия на армията като операция „Зарб-е-Азб“ и
„Рад-ул-Фасаад“ в  Хайбер  Пахтунхуа  допринесоха  за  по-голяма  сигурност  в  провинцията  в
дългосрочен план (499). В статия на ИРИМ от юли 2017 г. се споменава, че членовете на талибанските
фракции формират бойни групировки в три района в Хайбер Пахтунхуа (500). На среща на ЕСПОУ за
ИСП  през  октомври 2017  г.  в  Рим Сирил Алмейда,  помощник  редактор и  журналист  на  вестник
„Доун“, заяви, че:

„Значителното намаляване на насилието в Хайбер Пахтунхуа е реално, но е трудно да се 
твърди, че провинцията вече не е уязвима на насилие от бойци“ (501).

В  провинция  Хайбер  Пахтунхва  действат  различни  действащи  лица.  ПИИОМ  заяви,  че  ТТП,
„местните  талибани“,  „Лашкар-е-Джангви  Ал-Алауи“  и  „Джамаат-ул  Ахрар“  са  извършили
нападения в провинцията през 2017 г.  (502).  Според ПИИКС,  ТТП са извършвали нападенията
главно   в  районите  Пешавар,  Бану,  Чарсада,  Суаби,  Суат  и  Дир  (503).  През  юни  2018  г.
правителството на провинцията изрази

(492) Уебсайтове, с които е правена справка: http://www.unocha.org/pakistan  ;   
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/pakistan; http://reliefweb.int/country/pak 
(493) Правителство на Хайбер Пахтунхуа, „Кратък преглед на Хайбер Пахтунхуа, без дата, url
(494) „Алхасан Системс“, „Перспектива за развитие на Пакистан - градска област Пешавар, Хайбер Пахтунхуа“, 31 
декември 2015 г., url  ,   стр. 17
(495) Правителство на Хайбер Пахтунхуа, „Кратък преглед на Хайбер Пахтунхуа“, без дата, url
(496) „Дейли Сабах“, „Пакистан: Земя на много езици“, 9 март 2018 г., url
(497) Пакистан, Статистическо бюро на Пакистан, „Временни обобщени резултати от 6-то преброяване на населението и 
жилищата - 2017 г.“, 25 август 2017 г., url
(498) „Доун“, „Суат: безпокойство на спокойствието“, 21 септември 2014 г., url
(499) Алмейда, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“, 16-17 октомври 2017 г .; Рим, 
февруари 2018 г., url  ,   стр. 21
(500) ИРИМ, „Пакистан набира талибански бойци в проправителствени милиции“, 4 юли 2017 г., url
(501) Алмейда, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г .; Рим, 
февруари 2018 г., url  ,   стр. 21
(502) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 38
(503) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 44
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опасения относно укрепването на „Ислямска държава“ в граничните райони на Афганистан, а
дейностите на ИД бяха описани като индикатор за безпокойство в региона, според пакистанския
вестник „Доун“ (504). Мохамед Амир Рана спомена, че ситуацията в провинцията е „стабилна“, но
има някои опасения относно районите около стратегическите места Суаби и Чарсада. Понякога
въоръжени групировки се  прегрупират  в  тези  райони,  а  трудният  терен пречи на силите за
сигурност да провеждат операции по сигурността в тези региони (505).

Описание на последните тенденции в сигурността

ПИИОМ регистрира общо 91 случая на насилие в провинцията през 2017 г.  Тук се включват
„терористични нападения“, оперативни удари срещу бойци от силите за сигурност, въоръжени
сблъсъци/срещи между служители по сигурността/правоприлагането и бойци, сблъсъци между
бойци и инциденти  с  улични безредици.  ПИИОМ  отчита 71 „терористични нападения“  през
2017 г., което е намаление с 44% в сравнение с 2016 г. (506). ПИИКС регистрира намаление с 40%
в броя на общите нападения в сравнение с 2016 г. (507).

ПИИОМ забеляза, че бойците през 2017 г. са използвали тактики като самоубийствени атентати,
огнестрелни оръжия, самоделни взривни устройства и гранати и ракети (508). Наблюдавани са
също целенасочени убийства и са основна причина за смъртните случаи в провинцията (509).

Броят на инцидентите с насилие спрямо 2016 г. намалява през 2017 г. в провинцията. Въпреки
това  тенденцията  на  бойци  да  атакуват  образователни  институции,  държавни  служители  и
институции и полицаи продължи през 2017 г. (510). Например, на 1 декември 2017 г. въоръжени
лица нападнаха  Пешаварския колеж Институт  за  обучение по селско  стопанство в  Пешавар,
убивайки най-малко девет души (511). През юли 2017 г. атентатор-самоубиец атакува превозно
средство на Пограничния корпус, убивайки един и ранявайки десет души (512).  През ноември
2017  г.  висш  полицай  и  неговият  пазач  бяха  убити  при  самоубийствено  нападение  (513).  В
провинцията се съобщава и за сектантско насилие. Всички съобщени сектантски нападения са
извършени в квартал Дера Исмаил Хан и са насочени срещу шиитите и членовете на сунитската
общност (514).

От 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г. ПИИОМ наблюдава 30 „терористични нападения“, а две от тези
нападения  са  свързани със  секти  (515).  Например:  през  февруари 2018  г.  единадесет  войника  от
армията  бяха  убити  и  13  ранени  при  самоубийствен  атентат,  извършен  от  ТТП  в  близост  до
пакистански армейски лагер в Суат (516). На 8 юни 2018 г. експлозия атакува полицейско превозно
средство в област Долен Дир. Двама

(504) „Доун“, „Хайбер Пахтунхуа е притеснен заради присъствието на терористична групировка на афганистанската граница“, 1 
юни 2018 г., url
(505) Рана Амир, М., Интервю по Скайп, 14 юни 2018 г. Мохамад Амир Рана е анализатор по въпросите на сигурността и
политиката и директор на „Пакистански институт за изследвания в областта на мира“ (ПИИОМ).
(506) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 38-39
(507) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 33
(508) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 38
(509) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 38; ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017
г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 42

(510)  ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“,  7  януари 2018 г.,  url  ,    стр.  39; Доклад на ЕСПОУ,  „ИСП: Сигурността в
Пакистан (август 2017 г.)“, август 2017 г., url  ,   стр. 59
(511) „БиБиСи Нюз“, „Нападение в Пакистан: Въоръжени мъже щурмуваха колежа за обучение в Пешавар“, 1 декември 2017 г.,
url
(512) „Доун“, „Майор от армията, убит в самоубийствен атентат в Пешавар“, 18 юли 2017 г., url
(513)  „Експрес  Трибюн“/„Интернешънъл  Ню  Йорк  Таймс“,  „Висш  полицай  от  Хайбер  Пахтунхуа  беше  убит  при
самоубийствен атентат“, 24 ноември 2017 г., url
(514) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 64
(515) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(516) „Доун“, „11 войници пострадаха при самоубийствен атентат срещу армейски отряд в Суат: МВВО“, 3 февруари 2018 г., url
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полицаи и един цивилен бяха убити (517). Същата тенденция като през 2017 г. продължи през
първата  половина  на  2018  г.  Целенасочените  убийства  и  сектантските  нападения  отново  се
случват предимно в област Дера Исмаил Хан. Целите бяха служители на полицията и членове на
шиитската  общност  (518).  На  8  август  2018  г.  в  Дера  Исмаил  Хан  станаха  три  целенасочени
убийства. След тези нападения полицията засили сигурността в района и започна операция по
издирване (519). Виден член на сикхистката общност беше убит при целенасочено нападение в
Пешавар в края на май 2018 г. (520). На 11 юли 2018 г. най-малко 20 души, включително Харун
Билур  от  „Национална  партия  Ауами“,  бяха  убити,  а  63  други  ранени  при  самоубийствен
атентат, атакувал митинга на НПА в Пешавар. „Техрик-е Талибан Пакистан“ пое отговорност за
нападението (521).

Въздействие на насилието върху цивилното население

Според ПИИОМ броят на загиналите и ранените от терористични нападения показва тенденция
на спад през 2017 г. в сравнение с 2016 г. (522). Същата тенденция се наблюдава и от ПИИКС, с
намаление от 47% на загиналите и 55% - на ранените (523).

ЦИПС регистрира намаляване на броя на жертвите, особено сред цивилните (64) и силите за
сигурност (64) през 2017 г. в сравнение с 2016 г. Броят на жертвите на бойци (57) е бил малко
по-голям през 2017 г., отколкото през 2016 г. (524). ПИИКС спомена, че броят на смъртните случаи
сред  служителите  по  сигурността  в  Хайбер  Пахтунхуа  е  малко  по-голям,  отколкото  в  други
провинции (525). „Консултативен съвет за сигурност в чужбина“ спомена на 20 март 2018 г., че
„целенасочени нападения срещу държавни служители, собственост, военни, правоприлагащи
органи, съдебни и други цели (образователни съоръжения) са често срещани“ и че:

„критичната  терористична  заплаха  […]  засяга  всички  аспекти  на  живота  в  северозападен
Пакистан  и  доминира  над  общата  среда  на  сигурността.  Уличните  грабежи,  обири,
изнудвания, убийства от отмъщение/чест, политическо насилие, „терористични нападения“,
отвличания,  сектантски  убийства,  целенасочени  убийства  на  служители  по  сигурността,
военни  действия  и  граждански  смущения  са  чести  събития  в  Пешавар  и  северозападен
Пакистан “(526).

През 2017 г.  Пешавар беше най-засегнатият район на провинцията,  точно както през 2016 г.
ПИИОМ отчете 24 „терористични нападения“ в Пешавар, при които 33 души бяха убити и 105
ранени. Дера Исмаил Хан беше вторият най-атакуван район на провинцията по отношение на
„терористични нападения“, следван от Чарсада и Бану, според ПИИОМ (527).

(517) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Целенасочено нападение: Трима загинаха мъченически при
взрив в Долен Дир“, 8 юни 2018 г., url

(518)  „Пакистан тудей“,  „Комисия в Сената иска доклад за целенасочените убийства в Дера Исмаил Хан: доклад“,  10
февруари 2018 г.,  url  ;   „Нюз“, „Полицай загина мъченически при нападение в Дера Исмаил Хан“, 27 юни 2018 г.,  url  ;  
„Експрес  Трибюн“/„Интернешънъл  Ню  Йорк  Таймс“,  “Убит  полицай,  друг  е  ранен  при „целево  нападение“  в  Дера
Исмаил Хан“, 25 май 2018 г., url  ;   „Нейшън“, „При бомбен взрив загинаха 3 полицаи в Дера Исмаил Хан“, 31 март 2018 г.,
url
(519) „Доун“, „Трима разстреляни в Дера Исмаил Хан“, 9 август 2018 г., url
(520) „Доун“, „Сикхски обществен активист застрелян в Пешавар“, 29 май 2018 г., url
(521) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „ТТП пое отговорност за нападението в Пешавар срещу лидера
на НПА, като броя на загиналите нарасна до 20“, 11 юли 2018 г., url
(522) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 22
(523) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 36
(524) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 45
(525) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 36
(526) „Консултативен съвет за сигурност в чужбина“, „Пакистан 2018 г. Доклад за престъпността и безопасността: Пешавар“, 20 
март 2018 г., url  ,  
(527) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 39
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ЦИПС съобщи, че смъртните случаи в резултат на насилие в Пешавар намаляват значително
през 2017 г.  в  сравнение с  2016 г.  Дера Исмаил Хан беше вторият  район по отношение на
жертвите,  последван  от  Суаби  (виж  изображение  8).  В  последните  две  области  смъртните
случаи са се увеличили леко в сравнение с 2016 г. (528).

Изображение 8: Смъртните случаи при насилие в Хайбер Пахтунхуа по райони през 2017 г., ©CRSS (529)

Според данни в доклада за анализ за първото и второто тримесечие на 2018 г., извършен от
ЦИПС, са преброени 179 жертви (74 загинали, 105 ранени). През второто тримесечие на 2018 г.
загиналите са намалели в провинцията, но броят на ранените нараства в сравнение с първото
тримесечие на 2018 г. (530).

През първите шест месеца на 2018 г. 51 загинали (предимно бойци) са преброени от ПТЮА ( 531).
Наблюдава се намаление на броя на загиналите в сравнение с първите шест месеца на 2017 г.
(80 загинали) (532).

(528) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 42-44
(529) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 44
(530) ЦИПС, „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, първо тримесечие на 2018 г.“, 13 април 2018 г., url  ;   „Доклад
на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(531) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(532) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
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Разселване

През май 2018 г. Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси не съобщава за
предизвикано от конфликти разселване от райони в Хайбер Пахтунхуа, което е идентифицирано
само като зона, домакин на вътрешно разселени лица (533). Поради операцията Хайбер-IV (вж.
раздел 1.3.1. Операции за сигурност и въоръжени сблъсъци  )   и нарастването на целенасочените
убийства в провинция Хайбер (ФАПР), много семейства (бившите вътрешно разселени лица) се
преселиха отново в провинция Хайбер Пахтунхуа (534).

2.2.3. Белуджистан

Общо описание на провинцията

Белуджистан (вж.  Карта 1  )    се намира в западната част на Пакистан. Граничи с Иран на запад,
Афганистан на северозапад, провинция Хайбер Пахтунхуа на североизток, провинция Пенджаб
на изток, провинция Синд на югоизток и Арабско море на юг (535).  Белуджистан е най-слабо
развитата икономическа провинция Пакистан. Провинцията е богата на природни ресурси като
газ и въглища (536).  Провинцията има стратегическо значение за правителството на Пакистан
заради  проекта  „Китайско-пакистански  икономически  коридор“.  Проектът  „Китайско-
пакистански икономически коридор“ включва 3 000 км мрежа от пътища, железопътни линии и
тръбопроводи, които минават от пристанището на Гуадар в Белуджистан до региона Синдзян в
Китай (537).

По-голямата част от хората са Белуджи, но втората по големина група са пущуните. Столицата на
провинцията Куета също е дом на голяма част от общността Хазара в Пакистан ( 538). Белуджистан
е най-голямата провинция на Пакистан, но най-слабо населената (539). Според последните данни
за  преброяване  на  населението,  публикувани  от  Пакистанското  статистическо  бюро,
населението на провинцията е около 12,3 милиона (540).

Предистория на конфликта и участници в Белуджистан

Провинция  Белуджистан  се  справя  с  множество  проблеми  като  големи  „конфликти  между
държавата и националистите (между военните и въоръжените групировки); между- и вътрешно
племенни вражди и сблъсъци; и етнически и сектантски конфликти“ (541).  Тези конфликти се
усложняват допълнително от участието на няколко чужди държави, като Китай, с икономически
или политически интерес в провинцията (542).

Националистическият конфликт в провинцията започна през 2006 г. със смъртта на лидера на
националистите  и  племенен  ръководител  Науаб  Акбар  Бугти.  От  2006  г.  националистически
групировки като „Освободителна армия на Белуджистан“ и

(533)  Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси,  „Пакистан:  Хайбер Пахтунхуа и ФАПР -  Области на
разселване, приютяване и връщане към 31 май 2018 г.“, 13 юни 2018 г., url
(534) „Доун“, „ВРЛ ще се върнат в долината на Раджгал на Хайбер след Рамазан Байрам“, 12 юни 2018 г., url
(535) „Дипломат“, „Кратка история на Белуджистан“, 12 февруари 2016 г., url
(536)  Библиотека  на  Камарата  на  общините  на  Парламента  на  Обединеното  кралство,  „Белуджистан:  забравеният
конфликт в Пакистан“, 2 януари 2018 г., url  ,   стр. 2
(537) „БиБиСи“, „Китайският президент Си Дзинпин се съгласява за магистрала до Пакистан за 46 милиарда долара“, 20 април 
2015 г. url
(538) МАА, „Изместеният конфликт: Белуджистан в Пакистан в пети кръг от бунтове“, 16 ноември 2015 г.,
url; „БиБиСи Нюз“, „Хазара в Куета: Общността, затворена в своя град“, 12 декември 2017 г., url 
(539) Фондация Азия, „Състоянието на конфликт и насилие в Азия“, 18 октомври 2017 г., url
(540) Пакистан, Статистическо бюро на Пакистан, „Временни обобщени резултати от 6-то преброяване на населението и 
жилищата - 2017 г.“, 25 август 2017 г., url
(541) ИМСАЩ, „Пакистан: Белуджистан: попаднал в капана на нестабилността“, 27 юни 2016 г., url  ,  
(542) ИМСАЩ, „Пакистан: Белуджистан: попаднал в капана на нестабилността“, 27 юни 2016 г., url  ,   стр. 2
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„Фронт за освобождение на Белуджистан“, организираха нападения срещу правителствени цели и
заселници от Пенджаб (543). Бунтовническата дейност в Белуджистан понякога е наричана „бунтове
на ниско ниво“ според различни източници (544). Властите реагираха силно през годините. Според
доклад на Международната кризисна група от юни 2018 г. военните и пограничният корпус са се
опитали да подкопаят бунтовете в Белуджистан, като отвличат, измъчват и убиват стотици, ако не и
хиляди, националисти Белуджи и техни симпатизанти. Дори след възстановяването на гражданското
управление  изтезанията,  насилствените  изчезвания  и  извънсъдебните  убийства  продължават,
според  Международната  кризисна  група  (545).  Съветът  за  правата  на  човека  в  Белуджистан  и
Организацията за  правата на човека в Белуджистан написаха,  че между януари и юни 2018 г.  са
извършени  541  насилствени  изчезвания  и  135  извънсъдебни  убийства  (546).  През  2017  г.
бунтовническите групировки в Белуджистан често атакуваха полицейски и паравоенни служители.
„Фронт за освобождение на Белуджистан“, „Републиканска армия на Белуджистан“, „Освободителна
армия на Белуджистан“ и „Лашкар-е-Белуджистан“ извършиха 131 атентата в 20 области, като отнеха
138 живота и раниха 239 души (547). Бунтовници в Белуджистан заплашваха и местните цивилни. Те
нападат  и  разпитват  цивилни,  които  си  сътрудничат  с  военните (548).  Според „БиБиСи Нюз“  през
ноември  2017  г.  местните  журналисти  са  били  заплашвани  от  въстаници  от  Белуджистан  по
подозрение,  че  работят  съвместно  с  пакистанската  армия.  Правителството  на  Пакистан  сплашва
местната преса в Белуджистан (549).

Присъствието  на  военните  не  предотврати  нападенията  или  присъствието  на  различни
въоръжени групировки в провинцията (550). Операциите на армията са слабо докладвани и има
големи информационни пропуски  относно тяхното въздействие върху  цивилното население,
съгласно „Проект за оценка на капацитета“ [ACAPS] (551). Религиозно вдъхновените насилствени
сектантски и ислямистки въоръжени групировки като „Техрик-е Талибан Пакистан“, „Джамаат-
ул  Ахрар“,  „Лашкар-е-Джангви“,  „Джамаат-ул  Ансар  Ал-Шариа“  и  „Ислямска  държава  в
провинция Хорасан“ имат присъствие в Белуджистан (552). През 2017 г. въоръжени групировки
извършиха 27 нападения, най-вече срещу служители на силите за сигурност (553). Провинцията е
засегната и от сектантско насилие. Членовете на местната шиитска общност, предимно Хазара,
стават жертва на жестоки нападения, целенасочени убийства и самоубийствени атаки (554).

Друг фактор, допринасящ за конфликта в Белуджистан през последните години, е международното
участие в  усилията  на  Пакистан за  изграждане на  пристанище Гуадар в  сътрудничество с  Китай.
Бунтовническите групировки от Белуджистан осъдиха проекта КПИК. Те интерпретират проекта като
опит на държавата да експлоатира ресурсите на Белуджистан, който същевременно получава малко

в замяна (555). За да

(543) МАА, „Изместенит конфликт: Белуджистан в Пакистан в петия си кръг бунтовническа дейност“, 16 ноември 2015 г.,
url; Международна кризисна група, „Контролиране на градското насилие в Пакистан“, 23 януари 2014 г.,  url  ;   Джамали,
Х., „Всепроникващият конфликт в Белуджистан“, в: „Хералд“, 14 юли 2017 г., url
(544) „Доун“, „Пътят към мира в Белуджистан“, 28 септември 2017 г., url  ;   Алмейда, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ 
за страна на произход:
Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г., Рим, февруари 2018 г., url  ,   стр. 20
(545) Международна кризисна група, „Китайско-Пакистански икономически коридор: Възможности и рискове“, 29 юни 2018 г., 
url
(546)  Съветът за правата на човека в Белуджистан и Организацията за правата на човека в Белуджистан, двугодишен
доклад за 2018 г. - Състоянието на правата на човека в Белуджистан, 6 август 2018 г., url  ,   стр. 2
(547) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 46
(548) Международна кризисна група, „Китайско-Пакистански икономически коридор: Възможности и рискове“, 29 юни 2018 г., 
url
(549) „БиБиСи Нюз“, „Журналисти от Белуджистан, хванати „между чука и наковалнята“, 26 ноември 2017 г., url
(550) Международна кризисна група, „Китайско-Пакистански икономически коридор: Възможности и рискове“, 29 юни 2018 г., 
url
(551) „Проект за оценка на капацитета“, „Политика и сигурност“, последна актуализация 12 април 2018 г., url
(552) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 46, с. 147-148; Захид, Ф., „Джамаат-ул Ансар Ал-
Шариа“:
Новата заплаха на Ал Кайда в Пакистан“, в: „Монитор на тероризма“ том: 15 брой: 18, 22 септември 2017 г.,
url (553) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 46
(554) „БиБиСи Нюз“, „Хазара в Куета: Общността, затворена в своя град“, 12 декември 2017 г., URL  ;   „Хюман Райтс Уоч“, 
„Пакистанската общност Хазара е нападната“, 30 април 2018 г., url

(555) Международна кризисна група, „Китайско-Пакистански икономически коридор: Възможности и рискове“, 29 юни 
2018 г., url  ;   „Доун“, „Как развитието на КПИК в Гуадар може да остави хората му на заден план“, 28 юни 2018 г., url
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защити проекта КПИК Пакистан увеличи броя на своите служители по сигурността в региона.
Пакистан  обвини  Индия  и  други  държави,  че  се  намесват  и  подкрепят  сепаратистите  в
Белуджистан (556).

Описание на последните тенденции в сигурността

ПИИОМ регистрира 237 инцидента от различни видове насилие в провинцията през 2017 г.: 165
„терористични  нападения“,  39  операции  срещу  военни  действия  от  страна  на  силите  за
сигурност,  13  въоръжени  сблъсъци  и  срещи  между  силите  за  сигурност  и  бойци,  13
трансгранични нападения, 5 междуплеменни сблъсъка и 2 случая на улични безредици (557). В
сравнение с 2016 г. (234 инцидента), общият брой на случаите на насилие нараства леко ( 558).
„Терористичните нападения“ се увеличават с 9% в сравнение с 2016 г. (559). ПИИКС спомена, че
бойците през 2017 г. са използвали самоубийствени атентати, огнестрелни оръжия, самоделни
взривни  устройства,  гранати и ракети.  Наблюдавани са  също така  целенасочени убийства  и
отвличания (560).

Примери за големи инциденти по сигурността през 2017 г. в провинцията включват: през юни
2017 г. 14 души бяха убити при самоубийствена атака в близост до полицейско управление в
Куета (561). ПТЮА регистрира множество атаки срещу служители на полицията през юли 2017 г.
(562). На 5 октомври 2017 г. в светилището Дарга Пир Рахел Шах в област Джал Магси е избухнала
експлозия,  при която са загинали най-малко 20 души, а 30 са ранени. „Ислямска държава в
провинция Хорасан“ пое отговорност за нападението (563).  На 18 декември 2017 г. „Ислямска
държава в провинция Хорасан“ атакува църква в Куета, поне девет души бяха убити и 56 ранени
(564).

От 1 януари 2018 г. до 30 юни 2018 г. ПИИОМ наблюдава общо 73 „терористични нападения“, а
шест  от  тези  нападения  са  свързани  със  сектанти.  43  от  тези  нападения  са  извършени  от
националистически бунтовници, а 24 нападения - от бойци (565).

Някои големи нападения бяха осъществени през първата половина на 2018 г. На 9 януари 2018 г.
седем души бяха убити при самоубийствен атентат, извършен от ТТП, атакуващ полицейски камион
(566). През април 2018 г. трима атентатори самоубийци нападнаха полицейски персонал и паравоенни
части в Куета убиха най-малко петима членове на силите за сигурност и раниха седем други (567). На
13 юли 2018 г. самоубийствен атентат атакува заседание на партията Ауами в Белуджистан в Мастунг.
Жертвите при това нападение бяха 149 (включително лидерът на ПАБ Сирадж Раисани), а 186 бяха
ранени. Отговорността за това нападение беше поета от „Ислямска държава в провинция Хорасан“.
Това  нападение  беше  едно  от  нападенията,  които  доведоха  до  най-много  жертви  от  години  в
Пакистан (568). На 25 юли 2018 г. при нападение, за което „Ислямска държава в провинция Хорасан“
пое  отговорност,  атентатор  самоубиец  атакува  полицейско  превозно  средство  в  близост  до
избирателен участък в Куета, при което загинаха 31 души, а ранените бяха

(556) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 116
(557) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 47
(558) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2016 г.“, 10 януари 2017 г., url  ,   стр. 34
(559) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 46
(560) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 24
(561) „Доун“, „14 убити при самоубийствен атентат на пътя Гулистан в Куета“, 14 юни 2017 г., url
(562) ПТЮА, „Основни случаи на насилие, свързано с тероризма в Пакистан - 2017 г.“, последно актуализирано на: 31 
декември 2017 г., url
(563) „Доун“, „20 убити при самоубийствен атентат, насочен срещу светилището в Джал Магси, Белуджистан“, 5 октомври 2017
г., url
(564) „Доун“, „Девет загинали и над 50 ранени при нападение срещу църква в Куета“, 18 декември 2017 г., url
(565) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(566)  „Експрес  Трибюн“/„Интернешънъл  Ню  Йорк  Таймс“,  „Седем  души  загинаха  мъченически  при  взрив  близо  до
Асамблеята в Белуджистан“, 9 януари 2018 г., url
(567) РСЕ/РС, „Самоубийствени нападения разтърсват Куета в Пакистан, поне петима убити полицаи“, 24 април 2018 г., url
(568)  „Експрес  Трибюн“/„Интернешънъл  Ню  Йорк  Таймс“,  „С  149  загинали,  Мастунг  е  едно  от  най-смъртоносните
терористични нападения в историята на Пакистан“, 16 юли 2018 г., url  ;   „Доун“, „Министър-председателят и Министърът
на Белуджистан изказва съболезнования на жертвите на атентата в Мастунг, като броя на смъртните случаи нараства до
149“, 15 юли 2018 г., url
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най-малко 40 (569). На 12 август 2018 г. един човек беше убит, а девет други, включително трима
служители на  Пограничния  корпус,  бяха  ранени  при  взрив  в  Чаман  (570).  „Техрик-е  Талибан
Пакистан“ пое отговорност за нападението (571). Подобен взрив се случи в Чаман на 20 юли 2018
г. (572).

През първите месеци на 2018 г. членовете на християнската и хазарската общност също бяха
нападани  от  бойци.  На  2  април  2018  г.  четирима  членове  на  християнско  семейство  бяха
застреляни от неидентифицирани нападатели (573). „Хюман Райтс Уоч“ съобщи, че през април
2018 г. четири нападения са били насочени срещу Хазара в Куета (574).

Въздействие на насилието върху цивилното население

ПИИОМ съобщи, че 430 души са убити, а 624 ранени през 2017 г., в сравнение с 681 загинали и
744 ранени през 2016 г. (575). ПИИКС регистрира намаление с 31% при жертвите и увеличение с
22% на ранените в сравнение с 2016 г. (576). ЦИПС регистрира 489 смъртни случая през 2017 г. в
сравнение с 805 през 2016 г. (577). Според ЦИПС повече от 54% от жертвите в Белуджистан са
цивилни и по-голямата част от тях са обикновени хора, а следващи по брой са политическите и
религиозни  партийни  активисти  (578).  ПИИКС  също  така  отбелязва,  че  по-голямата  част  от
жертвите в провинцията са цивилни (579).

ЦИПС регистрира,  че  през  2017  г.  в  столицата  Куета  са  загубени  най-много  животи  поради
насилие. В сравнение с 2016 г. смъртните случаи в Куета намаляват с почти 50%. Други райони,
които бяха свидетели на множество жертви при насилие, бяха Кеч, Мастунг и Джал Магси (виж
изображение 9) (580).

(569) „Ал Джазира“, „Куета: Броят на загиналите при взрив в изборния ден скача до 31“, 25 юли 2018 г., url
(570) „Доун“, „Един загинал и 9 ранени при взрив на самоделно взривно устройство в Чаман“, 12 август 2018 г., url
(571) Джефри, Ф., [Туитър], публикувано на: 12 август 2018 г., url
(572) „Доун“, „Един загинал и 9 ранени при взрив на самоделно взривно устройство в Чаман“, 12 август 2018 г., url
(573) „Ал Джазира“, „Четирима убити при нападение срещу християни в Куета в Пакистан“, 2 април 2018 г., url
(574) „Хюман Райтс Уоч“, „Пакистанската общност Хазара е нападната“, 30 април 2018 г., url
(575) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 47; ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2016 г.“, 10 януари 
2017 г., url  ,   стр. 34
(576) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 24
(577) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 33
(578) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 35-36
(579) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 24
(580) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 33-34
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Изображение 9: Смъртните случаи, свързани с насилието в Белуджистан по райони през 2017 г., © CRSS (581)

Според данни в доклада за анализ за първото и второто тримесечие за 2018 г.  на  ЦИПС са
регистрирани  307  жертви  (150  загинали,  157  ранени).  През  второто  тримесечие  на  2018  г.
загиналите и ранените в провинцията намаляват в сравнение с първото тримесечие на 2018 г.
(582).

През първите шест месеца на 2018 г. ПТЮА регистрира 128 загинали (предимно служители на
силите за сигурност и цивилни лица) (583). Наблюдава се леко намаление на броя на загиналите
в сравнение с първите шест месеца на 2017 г. (133 загинали) (584).

Разселване

През февруари 2017 г. вестник „Експрес Трибюн“ пише, че „беззаконието“ кара хората да се
разселват  от  областите Кеч,  Панджур и Болан към „по-безопасни места“  (585).  Пакистанският
вестник  „Доун“  съобщи  през  юли  2018  г.,  че  „хиляди  хора  от  Белуджистан  са  вътрешно
разселени  поради  целенасочени  убийства  или  принудителни  изчезвания  на  политически
работници“ (586).

(581) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 34
(582) ЦИПС, „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, първо тримесечие на 2018 г.“, 13 април 2018 г., url  ;   „Доклад
на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(583) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(584) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(585) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Разселване в Белуджистан: племето Менгал поднови искането
за забавяне на преброяването“, 19 февруари 2017 г., url
(586) „Доун“, „Националната партия на Белуджистан - Менгал“ обещава да гарантира правата на хората в КПИК“, 2 юли 
2018 г., url
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Допълнителна информация за вътрешно разселените лица не може да бъде намерена сред
източниците, с които е правена справка, през отчетния период (587).

В  своя  Глобален  доклад  за  вътрешното  разселване  за  2018  г.  „Център  за  наблюдение  на
вътрешното разселване“ съобщава, че 15 000 души са били разселени поради напрежение за
територия между Афганистан и Пакистан,  което включва  безразборни стрелби и обстрел от
афганистански сили в Чаман, Белуджистан (588).

„Проект  за  оценка  на  капацитета“  заяви  (въз  основа  на  данните  на  Службата  на  ООН  за
координация на хуманитарните въпроси), че „разселването в Белуджистан е много вероятно
поради конфликти и несигурност, но информацията е ограничена поради ограничения достъп“
(589).

2.2.4. Синд

Общо описание на провинцията

Провинция Синд (вж. Карта 1  )   се намира в югоизточната част на Пакистан. Граничи с провинция
Белуджистан на север и на запад, провинция Пенджаб на североизток и Арабско море на юг.
Столицата  на  провинцията  Карачи  е  най-големият  град  в  Пакистан  и  е  разделена  на  шест
административни деления и шест кантонални района (590). Карачи е частта от Синд, където се
наблюдава  значително  сектантско,  етническо  и  политическо  насилие.  Карачи  привлича
миграция  от  всяка  голяма  етническа  и  езикова  група  в  Пакистан  поради  икономическия
потенциал на града (591).

Населението се състои от мухаджири и  пущуни, хора от Пенджаб, Синд и Белуджистан ( 592).
Според последните  данни от  преброяването  на  населението,  публикувани  от  Пакистанското
статистическо бюро, населението на Синд е 47,8 милиона (593).

Предистория на конфликта и участници в Синд

От септември 2013 г.  в  провинцията  продължава операция по сигурността,  като основно  се
фокусира върху столицата Карачи. Целта на тази операция е да се справи с четири категории
групировки,  участващи  в  насилие  в  града:  талибани  в  Пакистан,  сектантски  въоръжени
групировки, въоръжени крила на етнополитически партии и престъпни банди (594).

През  2017  г.  насилието  в  столицата  Карачи  намалява  почти  наполовина  поради  операции  по
сигурността. Според източници „през 2017 г. се е появила нова тенденция“. Градът видя възход на
„саморадикализирани и образовани“ бойци в кварталите на средната класа на града (595). Селската
част на

(587) Уебсайтове, с които са правени справки: http://www.unocha.org/pakistan  ;  
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/pakistan; http://reliefweb.int/country/pak

(588) „Център за наблюдение на вътрешното разселване“, Пакистан. „Глобален доклад за вътрешното разселване (GRID 2018)“,
2018 г., url  ,   стр. 3
(589) „Проект за оценка на капацитета“, ВРЛ и връщащи се“, последно актуализирано: 5 юли 2018 г., url
(590) Фазли, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г., Рим,
февруари 2018 г.,  url  ,    стр. 87-88; „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Шестте подразделения в Синд
виждат частична промяна в населението“, 28 август 2017 г., url
(591) Фазли, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г., Рим, 
февруари 2018 г., url  ,   стр. 91
(592) Фазли, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г., Рим,
февруари 2018 г., url  ,   стр. 88; „Дипломат“, „Мигранти и бойци в Карачи“, 14 ноември 2017 г., url

(593) Пакистан, Статистическо бюро на Пакистан, „Временни обобщени резултати от 6-то преброяване на населението и
жилищата - 2017 г.“, 25 август 2017 г., url

(594) „Нюз“, „Някога спокоен, сега Синд е изпълнен с предизвикателства за сигурността, заяви временният министър-
председател“, 26 октомври 2017 г., url  ;   ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 189

(595) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 189; ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017
г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 58
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Синд беше свидетел на някои големи нападения, насочени главно срещу шиитската общност и
суфистките светилища. Изглежда войнствеността се е изместила от ФАПР и Карачи към селския
по характер Синд (596).  „Техрик-е Талибан Пакистан“ и сектантските групировки като „Сипах-е
Сахаба Пакистан“,  „Джамаат-ул Ахрар“ и „Лашкар-е-Джангви“ имат присъствие в  селския по
характер Синд (597). Мохамед Амир Рана заяви в интервю по Скайп на 14 юни 2018 г., че северен
Синд е „променлив“, тъй като някои групировки, които действат в провинция Белуджистан, се
крият и организират оттам нападенията си в Белуджистан (598). Според статия от септември 2017
г., публикувана от Центъра за борба с тероризма, през последните години присъствието на Ал
Кайда в Карачи се увеличава (599). Също така бойци, свързани с „Джамаат-ул Ансар Ал-Шариа“
Пакистан,  организираха  нападения  в  Синд  (600).  Според  ПИИОМ,  повечето  нападения  в
провинцията през 2017 г. са били извършени от фракции на ТТП и „Джамаат-ул Ахрар“, „Ал
Кайда на Индийския полуостров“ и филиали на „Ислямска държава в провинция Хорасан“, и
„Джамаат-ул Ансар Ал-Шариа“ Пакистан (601).

Освен дейности на бойци, провинцията и особено Карачи са свидетели на множество случаи на
политическо и свързано с банди насилие (602).  Борбата за власт остава между политическите
партии  на  основните  етнически  групи,  „Движение  Мутахида  Кауми“  (MQM,  мохаджири),
Националната партия Ауами (ANP, пущунска) и Пакистанската народна партия (PPP, Синдхи) ( 603).
Отделно от това политическо насилие Карачи е база на тежко въоръжени престъпни банди (604).

Операциите по сигурността от „Рейнджърите“ помогнаха за намаляване на насилието в Синд.
„Рейнджърите“  са  получили  „специални  правомощия“  да  се  справят  с  разнообразието  от
насилие, не само етнополитическо, но и сектантско насилие и изнудване (605). През юли 2018 г.
тези „специални правомощия“ бяха подновени за още 90 дни (606).  Съществуват опасения от
нарушения на правата на човека като извънсъдебни убийства и изтезания и нарастващата роля
на „Рейнджърите“ в политическите дела на Карачи и в корупцията (607).

Описание на последните тенденции в сигурността

През 2017 г. ПИИОМ регистрира 31 „терористични нападения“ в цялата провинция, 24 от тях са
извършени в Карачи и седем - във вътрешността на Синд. Това е намаление с 42% в сравнение с
2016  г.  в  провинцията  (608).  Сред  тези  нападения  имаше  както  сектантски,  така  и
националистически нападения (609).

По отношение на видовете нападения ПИИКС посочи модел на нападения срещу персонала на
силите  за  сигурност  (особено  целенасочени  убийства)  в  Синд,  но  в  сравнение  с  2016  г.,
целенасочените убийства

(596) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 190
(597) Исани, М., „Предотвратяване на разпространението на екстремизъм чрез разбиране на селското общество на Синд“, 22 
септември 2017 г., url
(598) Рана Амир, М., Интервю по Скайп, 14 юни 2018 г. Мохамед Амир Рана е анализатор по въпросите на сигурността и 
политиката и
Директор на „Пакистански институт за изследвания в областта на мира“ (ПИИОМ).
(599) „Център за борба с тероризма“, „Ал Кайда в Пакистан: проблем с измерването?“, септември 2017 г., url
(600)  „Джеймстаун  Фаундейшън“,  „Танзим-е-Ислами  в  Пакистан   и  неговите  проблемни  екстремистки  връзки“,  10
ноември 2017 г., url
(601) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 53
(602) Алмейда, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г .; Рим, 
февруари 2018 г., url  ,   стр. 21
(603) Фазли, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г .; Рим, 
февруари 2018 г., url  ,   стр. 89
(604)  „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“,  „Улични престъпления:  операция не успя да ограничи най-
големия проблем на Карачи“, 4 януари 2018 г., url
(605) Фазли, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г .; Рим, 
февруари 2018 г., url  ,   стр. 93
(606) „Нейшън“, „Престоят на Рейнджърите в Синд е удължен“, 14 юли 2018 г., url
(607) Фазли, С., ЕСПОУ, „Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан“; 16-17 октомври 2017 г .; Рим,
февруари 2018 г., url  ,   стр. 89; Държавен департамент на Съединените щати, „Доклад за страна за правата на човека за
2017 г. - Пакистан“, 20 април 2018 г., url  ,   стр. 4
(608) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 52
(609) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 52-56
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намаляха  (610).  ЦИПС  също  така  наблюдава,  че  целенасочените  убийства  намаляват.  ЦИПС
подробно  описва  различни  видове  инциденти  по  сигурността  в  провинция  Синд.  Броят  на
целенасочените  убийства  и  операциите  по  сигурността значително  спадна.  От  друга  страна,
нападенията на бойци значително са се увеличили в сравнение с 2016 г. (611).  Нападенията с
гранати, самоделни и други видове взривни устройства, физически нападения и целенасочени
убийства са методите на насилие, използвани в Синд през 2017 г. (612).

Най-известната терористична атака, при която бяха регистрирани по-голямата част от жертвите
през 2017 г., се случи на 16 февруари 2017 г., когато беше извършено нападение в суфисткото
светилище на Лал Шахбаз Каландар, при което загинаха над 80 богомолци и поклонници и бяха
ранени  над  200  души.  „Ислямска  държава  в  провинция  Хорасан“  пое  отговорност  за  това
нападение (613). Според ПИИОМ през месеците юни, юли и август 2017 г. са били докладвани
целенасочени убийства на полицейски служители (614).

От  1  януари  2018  г.  до  30  юни  2018  г.  ПИИОМ  регистрира  общо  6  терористични  атаки.
Националисти  бунтовници  са  извършили  едно  нападение,  а  бойците  -  5  нападения  ( 615).
Нападенията върху служителите по сигурността продължиха през първата половина на 2018 г.
През  януари  2018  г.  висш  началник  на  полицията  преживя  целенасочено  нападение,  но
четирима  полицаи  бяха  ранени  (616).  На  2  юни  2018  г.  двама  рейнджъри  бяха  ранени  при
отблъскване на предполагаем самоубийствен атентат срещу контролен пост (617).

Въздействие на насилието върху цивилното население

Според ЦИПС,  жертвите в  следствие на инциденти,  свързани с  насилие,  са  били „високи“ в
провинцията.  Най-голям брой  смъртни  случаи,  докладвани  в  Синд  през  2017  г.,  са  тези  на
цивилни (215), следвани от тези на бойци и престъпници (87 и 122) и служители по сигурността
(31).  Сред цивилните  жертви повечето  са  религиозни  лица  или политически  активисти  (618).
Според „Консултативен съвет за сигурност в чужбина“ бойци и престъпни групи са атакували
полицията и силите за сигурност в Карачи през 2017 г. (619).

ЦИПС съобщи, че Карачи е най-засегнатата част от Синд по отношение на жертвите през 2017 г.,
точно както и предишната година. В сравнение с 2016 г. имаше забележимо леко намаление по
отношение на жертвите в Карачи. В областите Даду, Суджевал и Хаирпур съответно 91, седем, и
шест смъртни случая са регистрирани от ЦИПС (вж. изображение 10) (620).

(610) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 38-39
(611) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 54-55
(612) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 39
(613) „Агенция Франс Прес“, „Броят на загиналите при нападение в храма Лал Шахбаз Каландар се покачи до 83“, 17 февруари 
2017 г., достъпно на: url
(614) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 54
(615) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(616) „Доун“, „Рао Ануар от „Сипах-е Сахаба Пакистан“ оцеля при опит за убийство в Малир, убити са трима нападатели“, 16 
януари 2018 г., url
(617) „Експрес Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Двама мъже „Рейнджъри“ бяха ранени при самоубийствен 
атентат в Хуб“, 2 юни 2018 г., url
(618) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 55-57
(619) „Консултативен съвет за сигурност в чужбина“, „Пакистан 2018 г. Доклад за престъпността и безопасността: Карачи“, 20 
март 2018 г., url
(620) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 52-54



ДОКЛАД НА ЕСПОУ ЗА СТРАНА НА ПРОИЗХОД ПАКИСТАН: СИТУАЦИЯ 
ПО СИГУРНОСТТА — 73

Изображение 10: Брой на жертвите, свързани с насилие в Синд по райони през 2017 г., © CRSS (621)

Според данни в доклада за анализ за първото и второто тримесечие на 2018 г., извършен от
ЦИПС, ЦИПС регистрира 164 жертви (114 загинали,  50 ранени).  През второто тримесечие на
2018  г.  смъртните  случаи  намаляха,  а  броят  на  ранените  леко  се  увеличи в  провинцията  в
сравнение с първото тримесечие на 2018 г. (622).

ПТЮА  регистрира  22  жертви  (главно  бойци)  през  първите  шест  месеца  на  2018  г.  (623).
Наблюдава се намаление на броя на загиналите в сравнение с първите шест месеца на 2017 г.
(175 загинали). Много големият брой загинали през първата половина на 2017 г. се дължи на
голямо нападение през февруари 2017 г. (624).

Разселване

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси не съобщава за разселване, 
предизвикано от конфликти от провинция Синд през 2017 г. или през първата половина на 
2018 г. (625).

(621) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 54
(622) ЦИПС, „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, първо тримесечие на 2018 г.“, 13 април 2018 г., url  ;   „Доклад 
на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(623) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(624) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(625) Уебсайтове, в които е правена справка: http://www.unocha.org/pakistan  ;   
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/pakistan; http://reliefweb.int/country/pak
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2.2.5. Федерално администрирани племенни райони

Общо описание на ФАПР

ФАПР (вж.  Карта 1  )    са разположени на границата между Пакистан и Афганистан между провинция
Хайбер Пахтунхуа и Афганистан и граничат с Белуджистан на юг. ФАПР включват седем провинции и
шест  погранични  региона.  Седемте  провинции  са  следните:  провинция  Баджаур,  провинция
Мохманд, провинция Хайбер, провинция Оракзаи, провинция Куррам, Северен и Южен Уазиристан.
Шестте погранични региона са: пограничен регион Пешавар, пограничен регион Банну, пограничен
регион Кохат, пограничен регион Лакки, пограничен регион Танк и пограничен регион ДИ Хан (626). В
края  на  май  2018  г.  временният  регламент  за  управление  на  ФАПР  (2018  г.)  беше  подписан  от
президента. Настоящият регламент се прилага във ФАПР, докато неговите територии не се слеят с
Хайбер Пахтунхуа „в рамките на две години“. Основните промени включват отмяна на регламентите
за пограничните престъпления, обявяване на племенните провинции за племенни провинции ( 627) и

промяна на наименованието на политическите агенти в заместник-комисарите (628).

Теренът е планински с малки долини,  заобиколен от селища и селскостопански полета ( 629).
Според  последните  данни  за  преброяване  на  населението,  публикувани  от  Пакистанското
статистическо бюро, населението на ФАПР е около 5 милиона (630). Населението нарасна с 57%
през последните 19 години, въпреки факта, че повечето жители са се преместили в заселени
райони заради военни операции в региона, според статия в пакистанския вестник „Доун“ (631).

Предистория на конфликта и участници във ФАПР

От 2001 г. насам районът е обитаван от талибански бойци и симпатизанти на Ал Кайда, които бягат от
конфликта в Афганистан. ФАПР бяха свидетел на възхода на талибаните в Пакистан, които имат база
в област Южен Уазиристан (632). От 2004 г. пакистанската армия редовно провежда военни операции
(633).  Това  доведе  до  поредица  от  нарушения  на  правата  на  човека  и  последователни  вълни на
разселване  (634).  Тези  военни  операции  оказаха  голямо  влияние  върху  социално-икономическия
живот  в  региона.  Образователните  институции  бяха  унищожени,  а  селскостопанската  продукция
пострада  (635).  Съединените  щати  също  извършиха  безпилотни  удари,  насочени  срещу  бойци  в
района (636).

(626) Шах, М.К., „Твърде малко, твърде късно: включване на племенните региони на Пакистан“, 28 юни 2018 г., url  ,   стр. 3; 
ЦИПС,
„Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще, 12 юли 2018 г., url  ,   стр. 7-8; 
Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси,
Пакистан: Информационен лист на ФАПР - май 2018 г., 1 юни 2018 г., url

(627) Този доклад се отнася до имената на провинциите, а не до новите имена, защото това все още са временни правила
и няма да бъдат официално приложени, докато ФАПР не се слее официално  с Хайбер Пахтунхуа в рамките на две
години и поради факта, че източниците, с които е направена справка за този доклад, използват имена на провинции

(628)  „Доун“,  „Включване  на  ФАПР  с  временен  закон  за  управление“,  31  май  2018  г.,  url  ;    „Експрес
Трибюн“/„Интернешънъл Ню Йорк Таймс“, „Временни правила за ФАПР са просто прах в очите“, 14 май 2018 г., url
(629) IPS, „Разселени пущуни се завръщат, за да намерят домове, „кипящи“ от мини“, 26 април 2018 г., url
(630) Пакистан, Статистическо бюро на Пакистан, „Временни обобщени резултати от 6-то преброяване на населението и
жилищата - 2017 г.“, 25 август 2017 г., url
(631) „Доун“, „Населението на ФАПР нараства с 57 %“, 30 август 2017 г., url
(632) ИМСАЩ, „Включване на инициативите за реформа на пакистанските федерално администрирани племенни райони
и препятствия“, март 2018 г., url  ,   стр. 6-7
(633) „Доун“, „Хронология на военните операции“, 16 юни 2014 г., URL
(634) РСЕ/РС, „Спрете тази жестокост“: Пакистанските пущуни искат отговори за изчезнали любими хора“, 9 април 2018 г., url
(635) ИМСАЩ, „Включване на инициативите за реформа на пакистанските федерално администрирани племенни райони
и препятствия“, март 2018 г., url  ,   стр. 14
(636) „Дипломат“, „Наративът за ударите с дрон в Пакистан“, 10 юни 2014 г., url
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Главно  поради  военната  операция  „Зарб-е-Азб“ ситуацията  във  ФАПР  се  подобри  и  много
райони бяха изчистени от бойци (637). През май 2017 г. бе съобщено, че пакистанските талибани
са се появили отново във ФАПР (638). Военните започнаха операция Хайбер-IV през юли 2017 г. в
долината Раджгал в провинция Хаймер, за да спрат „Ислямска държава“ да нахлува в райони,
граничещи  с  Афганистан  (639).  В  Уана,  в  Южен  Уазиристан,  въоръжена  групировка  (640)
процъфтява,  като се  превръща в подкрепена от  правителството милиция.  Тя е  съставена  от
бойци, които са наричани „добри талибани“ и имат подкрепата на правителството (641).

Въоръжени групировки,  извършващи нападения в  региона,  са  „Техрик-е  Талибан  Пакистан“,
„Ислямска  държава в  провинция  Хорасан“,  групировката Хан Саид и  Хакемуллах  на  Мехсуд
Талибан, талибаните Уазир, мрежата „Хакани“, „Лашкар-е-Джангви Ал-Алами“ и „Джамаат-ул
Ахрар“,  според Изследователски  център  за  федерално администрираните  племенни  райони
(642).

Описание на последните тенденции в сигурността

Този раздел първо описва последните тенденции в областта на сигурността за ФАПР и след това
описва последните тенденции в областта на сигурността на ниво провинция.

Обща информация

Според ПИИКС ситуацията със сигурността във ФАПР се е влошила през 2017 година. Броят на
нападенията (102 нападения на бойци през 2017 г.) намаля, но броят на жертвите (339 загинали
и 614 ранени през 2017 г.) се увеличи в сравнение с 2016 г. ПИИКС заключава, че нападенията
на бойци през 2017 г. са били „по-смъртоносни и добре организирани“ (643). ПИИОМ регистрира
143 инцидента с насилие, при които са загинали 537 души (195 цивилни, 80 души служители по
сигурността и 262 бойци), а 575 души са ранени във ФАПР. От тези 143 инцидента с насилие 83
нападения са свързани с тероризма (644). ИЦФ посочва в своя годишен доклад за 2017 г., че в
сравнение с 2016 г. е имало увеличение с 16% на „терористичните инциденти“ и увеличение с
95% на инциденти при борба с тероризма през 2017 г. Общо ИЦФ регистрира 325 случаи на
насилие през 2017 г. (645).

Изображение 11 (виж по-долу) дава преглед на характера на насилието във ФАПР през 2017 г.
Тази  таблица  показва,  че  естеството  на  нападенията  е  многообразно:  от  издирвателни
операции, извършвани от военните, до нападения срещу цивилни и служители на силите за
сигурност от бойци и нападения на дронове (646). Методите, използвани от бойците, включват
самоделни взривни устройства, самоубийствени атаки, трансгранични атаки, сблъсъци между
въоръжени групировки и засади от бойци срещу служители за сигурност (вж. също фигура 12).
Те  се  наблюдават  във  всички  седем  провинции  на  ФАПР.  Пакистанските  сили  за  сигурност
реагираха с въздушни удари, наземни операции и операции по издирване през 2017 г. (647).

(637) ИМСАЩ, „Включване на инициативите за реформа на пакистанските федерално администрирани племенни райони
и препятствия“, март 2018 г., url  ,   стр. 7
(638) „Нейшън“, „Промени във ФАПР“, 27 май 2017 г., url
(639) „Ройтерс“, „Пакистан започна военна операция в племенни райони, насочени срещу Ислямска държава“, 16 юли 2017 г., 
url
(640) Наследници на починалия Мула Назир; РСЕ/РС, „Размирици в Уазиристан хвърлят светлина върху дълготрайното
влияние на талибаните“, 8 юни 2018 г., url
(641) РСЕ/РС, „Размирици в Уазиристан хвърлят светлина върху дълготрайното влияние на талибаните“, 8 юни 2018 г., url
(642) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 23
(643) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 29
(644) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 38
(645) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 1
(646) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 1
(647) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 3-4; ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017
г.“, 7 януари 2018 г., url, стр. 37
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Характер на инцидентите, свързани с насилие във 
ФАПР Брой инциденти

2017 г.

Атаки срещу цивилни 71

Атаки на силите за сигурност 73

Атаки срещу омиротворяващи сили 7

Сблъсъци между групи на бойци 2

Операции за издирване 136

Въздушни удари 12

Нападения с дрон 7

Полицейски час 17

Общо 2017 г. 325

Изображение 11: Характер на инциденти с насилие във ФАПР през 2017 г. (ИЦФ) (648)

Тактики на бойци във ФАПР
2017 г.

Брой инциденти

Самоделни 
взривни 
устройства

Изображение 11: Характер на 
инциденти с насилие в

87 649
ФАПР през 2017 г. (ИЦФ) ( )

Целенасочени 
убийства 20

Самоубийства 5

Презгранични 
действия 13

Засада 25

Изображение 12: Тактики на бойци във ФАПР през 2017 г. (ИЦФ) (650)

ИЦФ отбеляза в своя анализ за първите три месеца на 2018 г. спад в тероризма и борбата с
терористичните инциденти във всички провинции на ФАПР. През първите три месеца на 2018 г.
са  отчетени  43  инцидента  с  насилие,  което  е  намаление  със  177%  в  сравнение  с  първото
тримесечие  на  2017  г.  (651).  Самоделните  взривни  устройства  бяха  най-често  използваната
тактика в този период от време, последвани от отвличания и целенасочени убийства (652). От 1
януари  2018  г.  до  30  юни  2018  г.  ПИИОМ  отбелязва  общо  32  „терористични  нападения“,
извършени от бойци (653).

По-долу има описание на последните тенденции в сигурността в седемте провинции на ФАПР.

(648) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 1
(649) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 1
(650) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 28
(651) ИЦФ, „ФАПР: Доклад за сигурността, първо тримесечие на 2018 г.“, 1 април 2018 г., url  ,   стр. 1
(652) ИЦФ, „ФАПР: Доклад за сигурността, първо тримесечие на 2018 г.“, 1 април 2018 г., url  ,   стр. 4
(653) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
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Провинция Баджаур

Провинция  Баджаур  се  намира  в  северната  част  на  ФАПР  и  споделя  граница  с  източната
провинция Кунар в Афганистан на северозапад, провинция Хайбер Пахтунхуа на североизток и
провинция Мохманд на запад. Това е най-малката провинция на ФАПР ( 654). Населението ѝ е 1
093 684 (655).

ИЦФ регистрира 52 инцидента с насилие през 2017 г. в провинция Баджаур. Това е увеличение с
79% по отношение на инциденти в сравнение с 2016 г. (656). Особено третото тримесечие на 2017
г.  беше  променливо  (657).  Според  ПИИОМ  през  2017  г.  са  извършени  13  „терористични
нападения“, при които са убити 13 и са ранени 55 души (658).

През първите три месеца на 2018 г. ИЦФ регистрира 7 жертви (4 загинали, 3 ранени) (659).

Основни цели на бойците в тази провинция са цивилни лица, служители на силите за сигурност,
членове на комитетите за мир и противопоставящите се на бойците Лашкари (660). През август
2017 г. трима души бяха убити, а други 26 бяха ранени при експлозия (661). На 31 октомври 2017
г.  трима  данъчни  служителя  бяха  ранени  при  взрив  на  самоделно  взривно  устройство,
атакуващо екип за борба с полиомиелита (662). При два отделни инцидента през февруари 2018
г. при взривовете на самоделни взривни устройства бяха убити двама племенни водачи (663).

Провинция Хайбер

Провинция  Хайбер  граничи  с  Афганистан  на  запад,  провинция  Оракзаи  на  юг,  провинция
Куррам  на  югозапад  и  Пешавар  на  изток.  Тази  провинция  е  разделена  на  три  по-малки
административни  единици:  Бара,  Джамруд  и  Ланди  Котал  (664).  Провинция  Хайбер  има
население от 986 973 души (665).

През последните години пакистанската армия проведе четири военни операции в провинция
Хайбер (666). Последната военна операция се случи през юли 2017 г. Пакистанската армия обяви,
че е започнала нова военна операция в долината Раджгал на провинция Хайбер, операцията
Хайбер-IV. При тази офанзива бяха унищожени скривалища и тренировъчни лагери на бойци
(667).

В сравнение с 2016 г. инцидентите с насилие са се увеличили през 2017 г. с почти 105% в провинция
Хайбер, според ИЦФ. ИЦФ съобщи за 115 инцидента с насилие през 2017 г., които са причинили 177
смъртни случая

(654) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 22
(655) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 22
(656) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 5
(657) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 10
(658) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(659) ИЦФ, „ФАПР: Доклад за сигурността, първо тримесечие на 2018 г.“, 1 април 2018 г., url  ,   стр. 3
(660) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 41; „Доун“, „Член на комитета за мир беше убит
при взрив на самоделно взривно устройство в Баджаур“, 16 февруари 2018 г., url
(661) „TNN“, „При взрив в провинция Баджаур загинаха трима“, 11 август 2017 г., url
(662) „Доун“, „Трима мъже от данъчните власти бяха ранени при взрив на самоделно взривно устройство, атакуващо екипа за 
борба с полиомиелита в провинция Баджаур, 31 октомври 2017 г., url
(663) „Пакистан тудей“, „Племенен лидер беше убит при взрив на самоделно взривно устройство в провинция Баджаур“,
16 февруари 2018 г., url  ;   „Нейшън“, „Племенен старейшина беше убит при взрив в Баджаур“, 8 февруари 2018 г., url
(664) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 14-15
(665) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 14
(666) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 122
(667) „Доун“, „Операция Хайбер-IV: армията разчиства крепости на терористи в долината Раджгал“, 23 юли 2017 г., url
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и 52 ранени (668). Първото и третото тримесечие на 2017 г. бяха особено нестабилни (669). ПИИОМ
регистрира 24 „терористични нападения“ през 2017 г. При тези нападения са загинали 24 души,
а 19 са ранени (670). През първите три месеца на 2018 г. ИЦФ регистрира 9 жертви (4 загинали , 5
ранени) (671).

„Лашкар-е-Ислам“  и  „Техрик-е  Талибан  Пакистан“  бяха  замесени  в  атакуване  на
проправителствени племена в провинция Хайбер (672).  Също така служителите по сигурността
често  са  били  атакувани  през  2017  г.  Четирима  души,  включително  един  служител  по
сигурността, бяха убити при  експлозия на самоделно взривно устройство на 1 юли 2017 г. ( 673).
На 23 юли 2017 г.  един Касадар беше убит  и един ранен при взрив на самоделно взривно
устройство (674).

Отчетени са и нападения срещу образователни институции в провинция Хайбер (675). На 13 март
2017 г. е избухнала експлозия на бомба в близост до училищна сграда (676). На 30 март 2018 г.
седем  работници  бяха  ранени  при  взрив  на  самоделно  взривно  устройство,  поставено  в
правителствено  училище  в  строеж  (677).  Провинция  Хайбер  стана  свидетел  и  на  няколко
трансгранични нападения на границата с Афганистан през 2017 г. (678).

Провинция Куррам

Провинция  Куррам  споделя  границата  си  до  голяма  степен  с  Афганистан  (Нангархар  и
провинция Пактия). На изток тази провинция граничи с провинция Оракзаи и провинция Хайбер
и провинция  Северен  Уазиристан  на  юг.  Тя  е  разделена  на  три  административни  единици:
Долен  Куррам,  Горен  Куррам  и  Централен  Куррам.  Парачинар  е  основната  столица  на
провинция  Куррам.  Куррам е  единствената  провинцията  във  ФАПР със  значително  шиитско
население.  Провинция  Куррам  има  история  на  сектантско  насилие  между  сунитското  и
шиитското население (679). Провинция Куррам има население от 619 553 души (680).

През  2017  г.  в  тази  провинция ИЦФ наблюдава  „значително“  увеличение  на  инцидентите  с
насилие в сравнение с 2016 г. Общо ИЦФ регистрира 52 инцидента с насилие през 2017 г. в
сравнение с 19 през 2016 г. Много голямо увеличение се наблюдава в броя на жертвите (664).
По-голямата част от тези жертви са цивилни (138 загинали и 437 ранени) ( 681). Според ПИИОМ
бойци от „Техрик-е Талибан Пакистан“, „Джамаат-ул-Ахрар“, „Лашкар-е-Джангви“, „Лашкар-е-
Джангви-Алами“ и някои неизвестни бойци са извършили 11 нападения, свързани с тероризма,
причинявайки  най-много  жертви  във  ФАПР  (682).  ИЦФ  заявява,  че  „Ислямска  държава  в
провинция Хорасан“ също е била отговорна за няколко нападения в тази провинция (683). През
първите три месеца на 2018 г. ИЦФ регистрира 7 жертви (6 загинали, 1 ранен) (684).

(668) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 6
(669) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 13
(670) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(671) ИЦФ, „ФАПР: Доклад за сигурността, първо тримесечие на 2018 г.“, 1 април 2018 г., url  ,   стр. 3
(672) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 42
(673) „Доун“, „Служител по сигурността и трима цивилни бяха убити при взрив на мина в провинция Хайбер“, 1 юли 2017 г., url
(674) „Доун“, „Служител на Касадар загина при взрив на самоделно взривно устройство край Пешавар, 23 юли 2017 г., url
(675) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 45
(676) „Нейшън“, „Бомба порази училище в провинция Хайбер“, 13 март 2017 г., url
(677) „Нейшън“, „7 пострадали при взрив в училище в строеж“, 30 март 2018 г., url
(678) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 79
(679) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 16-17
(680) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 16
(681) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 6-7
(682) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(683) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 15
(684) ИЦФ, „ФАПР: Доклад за сигурността, първо тримесечие на 2018 г.“, 1 април 2018 г., url  ,   стр. 3
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Провинция Куррам стана свидетел на четири атентата с високо въздействие върху цивилните
през 2017 г. Самоделно взривно устройство беше взривено на пазар в Парачинар на 20 януари
2017 г.,  при което загинаха най-малко 25 души (685).  На 31 март 2017 г. атентатор-самоубиец
атакува шиитска джамия край Парачинар, убивайки 23 души и ранявайки над 100 (686). На 25
април 2017 г. крайпътен взрив атакува пътническо превозно средство, убивайки най-малко 14
души (687). На 23 юни 2017 г. на пазара в Парачинар се случиха два взрива, при които загинаха 67
души и бяха  ранени повече от  200  (688).  На  30 януари 2018  г.  при експлозия на  самоделно
взривно устройство загинаха шестима души и един беше ранен (689). Тази провинция също беше
свидетел на множество атаки от дронове през 2017 г. и първата половина на 2018 г. (690).

Провинция Оракзаи

Оракзаи споделя граници с  провинция Хайбер на север, Пограничен регион Кохат  на изток,
областите Кохат и Хангу на юг и провинция Куррам на запад. Административно тя е разделена
на Горен и Долен Оракзаи (691). Населението е 245 356 души (692).

Четиринадесет  инцидента  с  насилие  бяха  преброени  от  ИЦФ  през  2017  г.  и  повечето  от
нападенията са се случили през първото тримесечие на 2017 г. (693). Общо 15 души са убити, а 17
- ранени (694). Според ИЦФ, провинция Оракзаи е била „най-спокойната“ провинция на ФАПР
през 2017 г. (695). ПИИОМ регистрира пет „терористични нападения“ в Оракзаи през 2017 г. ( 696).
През първите три месеца на 2018 г. ИЦФ преброи пет жертви (трима загинали, двама ранени)
(697).

Според ПИИОМ, „Техрик-е Талибан Пакистан“ и „местна талибанска групировка“ са отговорни
за  нападенията  в  тази  провинция  срещу  цивилни  граждани  (698).  ПИИОМ  също  регистрира
нападения срещу служители на силите за сигурност в тази провинция (699). На 14 юни 2017 г.
атака на дрон беше насочена към командир на мрежата „Хакани“ (700).

Провинция Мохманд

Провинция Мохманд граничи с провинция Баджаур на север и провинция Хайбер на юг.  На
изток граничи с райони Малаканд и Чарсада и район Пешавар на югоизток (701).  Провинция
Мохманд има население от 466 984 души (702).

(685) „Доун“: „Терористите ще се провалят в опита си да си върнат загубената релевантност“, заяви началникът на армията“, 22
януари 2017 г., url
(686) „Интернешънъл Ню Йорк Таймс“/„Ню Йорк Таймс“, „23 убити и над 100 ранени при взрив, разтърсил Парачинар“,
31 март 2017 г., url

(687)  „Интернешънъл  Ню  Йорк  Таймс“/„Ню  Йорк  Таймс“,  „14  убити,  когато  пътнически  микробус  задейства
противопехотна мина в провинция Куррам“, 25 април 2017 г., url
(688) „Доун“, „Броят на загиналите при два взрива в Парачинар се увеличи до 67“, 25 юни 2017 г., url
(689) „TNN“, „Шестима члена на семейство бяха убити при взрив в провинция Куррам“, 30 януари 2018 г., url
(690) „Доун“, „Американски дрон уби трима в Куррам“, 1 декември 2017 г., url  ;   „Доун“, „Американски дрон уби двама на 
границата между Пакистан и Афганистан“,
27 декември 2017 г., url  ;   „Ройтерс“, „Пакистан осъжда американските безпилотни удари на своя територия“, 24 януари 2018 
г., url
(691) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 22-23
(692) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 22
(693) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 7, стр. 15
(694) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 7
(695) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 15
(696) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(697) ИЦФ, „ФАПР: Доклад за сигурността, първо тримесечие на 2018 г.“, 1 април 2018 г., url  ,   стр. 3
(698) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(699) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(700) „Нейшън“, „Американски дрон уби командир на „Хакани“ в Оракзаи“, 14 юни 2017 г., url
(701) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 22
(702) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 22
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ИЦФ преброи 32 нападения през  2017 г.,  при  които загинаха  66 души и  бяха  ранени 55.  В
сравнение с 2016 г. ситуацията в тази провинция се подобри през 2017 г. (703). Според ПИИОМ,
13  „терористични  нападения“  са  извършени  в  Провинция  Мохманд  през  2017  г.  (704).  През
първите три месеца на 2018 г. ИЦФ регистрира 6 жертви (трима загинали, трима ранени) (705).

Основно „Джамаат-ул Ахрар“ е активна в този регион (706). Бойците започнаха нападения срещу
охранителни постове и нападнаха служители по сигурността707). През септември 2017 г. трима
души бяха убити и двама ранени при експлозия на мина в провинция Мохманд (708). На 17 март
2018  г.  двама  полицейски  служителя  бяха  убити,  а  други  трима  бяха  отвлечени  от
неидентифицирани нападатели (709).

През април 2018 г., предвид подобряването на ситуацията със сигурността в провинцията, бяха
премахнати девет от общо 17 пункта за сигурност (710). През май 2018 г. мобилните връзки бяха
възстановени, след като бяха блокирани за четиринадесет месеца (711).

Провинция Северен Уазиристан

Северен Уазиристан граничи с провинция Куррам и Хангу на север и с областите Карак и Бану на
изток,  провинция  Южен  Уазиристан  на  юг  и  Афганистан  на  запад  (712).  Агенция  Северен
Уазиристан има население от 543 254 души (713).

Преди  2014  г.  Северен  Уазиристан  е  смятан  за  база  на  Ал  Кайда,  групировки  талибани  от
Пакистан  и  Афганистан,  като  например  мрежата  „Хакани“  (714).  През  юни  2014  г.  започна
операция  „Зарб-е-Азб“ в  Северен  Уазиристан.  За  две  години  боеве  армията  загуби  872
служители и смята, че е убила над 2 000 бойци (715). Районът беше изчистен от бойци според
вестниците „Доун“ и „Нейшън“ (716).

ИЦФ заяви, че през 2017 г. ситуацията със сигурността се подобри въпреки леко увеличение на
инцидентите с насилие, но се наблюдава значително намаление по отношение на жертвите в
сравнение  с  2016  г.  ИЦФ  преброи  28  инцидента  с  насилие  през  2017  г.,  причинявайки  48
смъртни случая и 27 ранени (717). ПИИОМ регистрира осем „терористични няя“ през 2017 г. (718).
През първите три месеца на 2018 г. ИЦФ регистрира единадесет жертви (четирима загинали,
седем ранени) (719).

Въпреки тази операция по сигурността, бойците все още извършиха нападения през 2017 г. и
през първите месеци на 2018 г. Основни цели на тези нападения са служителите на силите за
сигурност. На

(703) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 5
(704) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(705) ИЦФ, „ФАПР: Доклад за сигурността, първо тримесечие на 2018 г.“, 1 април 2018 г., url  ,   стр. 3
(706) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(707) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 17; ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017
г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 40
(708) „Доун“, „Трима убити при взрив на мина в Мохманд“, 1 септември 2017 г., url
(709) „Доун“, „Двама работещи по лечение на полиомиелит бяха убити в провинция Мохманд“, 3 отвлечени, 17 март 2018 г., 
url
(710) „ТНН“, „Възстановяване на мира: Армията премахна 9 контролни пункта в провинция Мохманд“, 27 април 2018 г., url
(711) „ТНН“, „Възобновяването на мобилните връзки носи усмивки на хората в провинция Мохманд“, 18 май 2018 г., url
(712) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 20
(713) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 20
(714) „БиБиСи Нюз“, „Северен Уазиристан: Какво се случи след като бойците загубиха битката?“, 8 март 2017 г., url
(715) „БиБиСи Нюз“, „Северен Уазиристан: Какво се случи след като бойците загубиха битката?“, 8 март 2017 г., url
(716) „Нейшън“, „Операция „Зарб-е-Азб“: Две години успех“, 6 септември 2016 г., url  ;   „Доун“, „След разчистването на 
Северен Уазиристан от армията, местните жители искат гражданската власт да влезе в действие“, 18 май 2017 г., url (717) 
ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 8
(718) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(719) ИЦФ, „ФАПР: Доклад за сигурността, първо тримесечие на 2018 г.“, 1 април 2018 г., url  ,   стр. 3
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5 декември 2017 г. шестима души бяха убити при нападение с крайпътна бомба срещу военно
превозно средство (720). На 30 май 2018 г. двама войници бяха убити поради взрив на самоделно
взривно устройство (721). ПИИОМ отчита две нападения на дронове в Северен Уазиристан през
2017 г. (722). На 4 юли 2018 г. удар от американски дрон срещу пакистански военен командир
(723). От май 2018 г. Северен Уазиристан се сблъсква с увеличение на целенасочените убийства.
Местните жители протестираха срещу военните заради неспазването на мира в района (724).

Провинция Южен Уазиристан

Южен Уазиристан споделя граница на север със Северен Уазиристан и граничи с областите Бану
и Лаки Маруат на североизток, племенната зона, съседна на област Танк и област Дера Исмаил
Хан  на  изток,  област  Зхоб  на  провинция  Белуджистан  и  област  Дера  Исмаил  Хан  на  юг  и
Афганистан  на  запад.  В  географски  план  това  е  най-голямата  провинция  на  ФАПР  ( 725).
Провинция Северен Уазиристан има население от 543 356 души (726).

През  ноември 2017  г.  военните  проведоха  операция  по  сигурността,  за  да  прочистят  района  на
Шактои в Южен Уазиристан от бойци. Това предизвика разселването на 200 семейства (727). В края на
ноември 2017 г. КПЧП изрази опасенията си относно „възможното възраждане на талибанизацията в
Южен  Уазиристан“  (728).  РСЕ/РС  съобщи,  че  е  забележимо  „подновено  влияние  на  талибаните  в
Уазиристан“. Местните жители наричат тази въоръжена групировка  Аман (Мирен) Комитет,  която
работи като подкрепяна  от  правителството милиция  (729).  Мона Кануал Шейх,  експерт  по военни
движения в Пакистан, заяви за присъствието на талибаните в Южен Уазиристан:

„Една „ бучка“ от Талибаните в Пакистан обаче все още е активна в Южен Уазиристан. Те са
организирани  в  един  от  комитетите  за  мир  в  областта  и  са  наричани  също  „добрите
талибани“  -  онези,  които  военните  не  нападат.  Те  вече  не  са  част  от  по-голямата
обединяваща организация „Техрик-е Талибан Пакистан“ и им е предоставено правото да
контролират зона в Южен Уазиристан “(730).

Според Кануал Шейх „талибаните“ в Уана,  в Южен Уазиристан,  са организирани под четири
различни командира и имат собствен корпус за „полицейски и обществен морал“ и собствена
правосъдна система“. Те също събират данъци от местния бизнес (731).

(720) „Интернешънъл Ню Йорк Таймс“/„Ню Йорк Таймс“, „Крайпътна бомба срещу военно превозно средство причини
смъртта на шестима души в Северен Уазиристан“, 5 декември 2017 г., url

(721)  „Интернешънъл Ню Йорк Таймс“/„Ню Йорк Таймс“,  „Двама войници, загинаха при взрив на самоделно взривно
устройство в Северен Уазиристан“, 30 май 2018 г., url
(722) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(723) РСЕ/РС, „Удари с дронове причиниха смъртта на двама ключови командири на пакистански бойци“, 4 юли 2018 г., url
(724) РСЕ/РС, „Пакистански служител беше убит при засада в Уазиристан“, 2 юни 2018 г., url  ;    „ТНН“, „Хората от Северен
Уазиристан организират протест срещу целевите убийства“, 15 май 2018 г., url
(725) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 17
(726) ЦИПС, „Племена във ФАПР: Най-накрая край на колониалните сблъсъци? Минало, настояще и бъдеще“, 12 юли 2018 г., 
url  ,   стр. 17
(727) РСЕ/РС, „Гражданите са разочаровани от последното разселване в Уазиристан“, 14 ноември 2017 г., url
(728) КПЧП, „Предупрежденията на КПЧП за опит за възраждане на талибаните в Южен Уазиристан“, 21 ноември 2017 г.,
url
(729) РСЕ/РС, „Местните жители обвиняват „предалите се талибани“ за убийство в Уазиристан“, 24 юли 2018 г., url
(730) Кануал Шейк, М., „Нови линии на конфликт в племенните райони на Пакистан“, 6 юли 2018 г., url
(731) Кануал Шейк, М., „Нови линии на конфликт в племенните райони на Пакистан“, 6 юли 2018 г., url
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ИЦФ  регистрира  30  инцидента  с  насилие  през  2017  г.  което  е  незначително  увеличение  в
сравнение с 2016 г. (28 инцидента)  (732). Намаление с 4% при жертвите се наблюдава през 2017
г.  в  сравнение  с  2016  г.  (733).  ПИИОМ  регистрира  девет  „терористични  нападения“,  които
причиниха 23 смъртни случая и 16 ранени (734).

В Южен Уазиристан бяха регистрирани нападения срещу служители на силите за сигурност през
2017 г. (735).  На 31 октомври 2017 г. един войник на Пограничния корпус беше убит, а един -
ранен при взрив на бомба (736). На 23 юни 2018 г. във въоръжен сблъсък бяха убити шестима
бойци и двама правителствени войници (737).  През май 2018 г.  член на  местно племе беше
застрелян от бойци, принадлежащи към групата на Мула Назир от талибаните (738). Една атака с
дрон беше регистрирана в Южен Уазиристан през 2017 г. (739). През юни 2018 г. протестиращи
бяха убити и ранени в спор между бивши въоръжени „талибани“ (местната, неприсъединена,
въоръжена  групировка,  която  контролира  Уана)  и  предимно  невъоръжени  членове  на
„Движение Пущун Тахафуз“ или „Движение за пущунска защита“ във Уана, административната
столица на Южен Уазиристан (740).

Въздействие на насилието върху цивилното население

ИЦФ  регистрира  1  207  жертви  (539  загинали  и  668  ранени)  във  ФАПР  през  2017  г.  Това  е
увеличение с 37% по отношение на жертвите в сравнение с 2016 г. (741). По-голямата част от тези
загинали са цивилни (760 жертви), следвани от бойци (290 жертви) (742). Според ИЦФ, високият
брой  на  цивилните  жертви  се  дължи  на  четирите  „мащабни,  координирани  и  сложни
терористични нападения“ в провинция Куррам през първата половина на 2017 г. (743).

ЦИПС регистрира 436 загинали през 2017 г. (744), което в сравнение с 495 загинали през 2016 г. е
леко  намаление  (745).  Най-засегнатите  региони  на  ФАПР  са  провинция  Куррам,  провинция
Хайбер и провинция Мохманд (вж. изображение 13) (746).

(732) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 8
(733) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 8
(734) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 37
(735) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 40
(736) „Доун“, „Войник от Пограничния корпус пострада при взрив в Южен Уазиристан“, 31 октомври 2017 г., url
(737) РСЕ/РС, „Двама пакистански войници и шестима бойци бяха убити в племенен регион“, url
(738) „Доун“, „Член на племе беше разстрелян в Южен Уазиристан“, 25 май 2018 г., url
(739) „Доун“, „Дрон уби четирима от „Ислямска държава“ преди американски сенатори да посетят Южен Уазиристан, 4 юли 
2017 г., url
(740) РСЕ/РС, „Размирици в Уазиристан хвърлят светлина върху дълготрайното влияние на талибаните“, 8 юни 2018 г., url  ;  
РСЕ/РС, „Пакистанска племенна зона е под напрежение след смъртоносни сблъсъци“, 7 юни 2018 г., url
(741) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 4
(742) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 4
(743) ИЦФ, „ФАПР: Годишен доклад за сигурността“, 13 януари 2018 г., url  ,   стр. 4
(744) Смъртни случаи според ЦИПС означава убити лица
(745) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 38
(746) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 38-39
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Изображение 13: Смъртните случаи на насилие във ФАПР по провинции, © CRSS (747)

За  първото  тримесечие  на  2018  г.  ИЦФ  отчете  43  инцидента,  свързани  с  тероризъм  и
антитероризъм, в резултат на които са загинали 24 души, а 28 са ранени. Повечето жертви са
цивилни, последвани от служители на силите за сигурност (748).

През първите шест месеца на 2018 г. ПТЮА регистрира 40 жертви във ФАПР (15 цивилни, 15
служители на силите за сигурност и 10 бойци). През месец април 2018 г. се наблюдава висок
брой смъртни случаи.749).

ЦИПС регистрира 171 жертви (92 загинали, 86 ранени) през първата половина на 2018 г. През
второто тримесечие на 2018 г. жертвите и ранените във ФАПР нарастват в сравнение с първото
тримесечие на 2018 г. (750). Провинциите, в които има най-много жертви през първата половина
на 2018 г., са Северен Уазиристан, Южен Уазиристан и провинция Куррам (751).

Разселване

Според стратегически документ на Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси,
публикуван през януари 2018 г. от 2008 г. до 2014 г., повече от 5 милиона души са изселени от ФАПР.
Това се дължи на операциите по сигурността

(747) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 39
(748) ИЦФ, „ФАПР: Доклад за сигурността, първо тримесечие на 2018 г.“, 1 април 2018 г., url  ,   стр. 3-5
(749) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(750) ЦИПС, „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, първо тримесечие на 2018 г.“, 13 април 2018 г., url  ;   „Доклад
на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(751) „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
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от  военните  срещу  недържавни  въоръжени  групировки  в  региона  (752).  Поради  операцията
Хайбер-IV през юли 2017 г. много от тях бяха изселени от провинция Хайбер (753).

В статия в „Експрес Трибюн“ през март 2018 г.,  в която се цитира ръководителят на Хайбер
Пахтунхуа, се посочва, че 96% от общото разселено население се е върнало във ФАПР, докато
репатрирането  на  останалите  4%  е  в  ход  (754).  29  442  семейства  остават  разселени,  според
доклад на Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси от 31 май 2018 г. ( 755).
През юни 2018 г. правителството обяви, че на 22 юни 2018 г. вероятно ще започне завръщането
на  1  100  регистрирани  и  около  2  000  нерегистрирани  разселени  семейства.  Около  14  000
разселени  семейства  все  още  чакат  да  се  върнат  в  Северен  Уазиристан.  Увеличаването  на
целенасочените  убийства  и  несигурността  принуди  много  семейства  да  се  върнат  в  Хайбер
Пахтунхуа (756).

Правителството  на  Пакистан  предприе  инициативи  за  възстановяване  и  подобряване  на
ежедневния живот на ФАПР (757). Въпреки това, разселените хора във ФАПР, които се връщат по
домовете си, все още са изправени пред проблеми. Повече от 800 училища са затворени или не
функционират поради лошото състояние на закона и реда. Голям брой училища бяха повредени
или унищожени от бойци, когато контролираха основните части на ФАПР (758). Връщащите се в
Северен и Южен Уазиристан и провинция Хайбер се оплакаха, че инфраструктурата все още не е
напълно ремонтирана  и  че  има проблеми с  доставките  на  храни (759).  Друг  проблем остава
проблемът с невзривилите се сухопътни мини (760).

2.2.6. Столична територия Исламабад

Общо описание

Столична територия Исламабад (вж.  Карта 1  )    се намира в северната част на Пакистан между
провинциите Хайбер Пахтунхуа и Пенджаб и включва столицата на Пакистан Исламабад (761).

Исламабад  има  население  с  различен  етнически  произход,  включително  хора,  говорещи
пенджабски, пущу, синди и урду. Исламабад има относително голям дял религиозни малцинства в
сравнение с други части на страната, като 10% от жителите са немюсюлмани (762).

(752) Служба на ООН за координация по хуманитарни въпроси, „Доклад за стратегия за разпределение за 2018 г. на 
„Сборен фонд за хуманитарна помощ за Пакистан (PHPF)“, , 18 януари 2018 г., url  ,   стр. 1

(753) „Доун“, „ВРЛ ще се върнат в долината на Раджгал в Хайбер след Рамазан“, 12 юни 2018 г., url  ;   РСЕ/РС, „За 
разселените от Уазиристан животът все още е в хаос“, 9 август 2018 г., url

(754) „Интернешънъл Ню Йорк Таймс“/„Ню Йорк Таймс“, „Без страх: Разселените племена се връщат към „мир“, 9 март 
2018 г., url

(755) Служба на ООН за координация на хуманитарните въпроси, „Пакистан: Хайбер Пахтунхуа и ФАПР - Области на 
разселване, приютяване и връщане към 31 май 2018 г.“, 13 юни 2018 г., url

(756) „Доун“, „ВРЛ ще се върнат в долината на Раджгал в Хайбер след Рамазан“, 12 юни 2018 г., url  ;   РСЕ/РС, „За 
разселените от Уазиристан животът все още е в хаос“, 9 август 2018 г., url
(757) „Интер Прес Сървис“, „Новото нормално във ФАПР, 11 февруари 2016 г., url
(758) „ТНН“, „Отсъствието на учители и повредените сгради правят 900 училища нефункционални във ФАПР“, 17 февруари
2018 г., url

(759) „ТНН“, „Завръщащите се и разселените семейства от ФАПР търсят продоволствена сигурност“, 14 декември 2017 г., 
url  ;   „ТНН“, „Непрозрачните проучвания лишават мнозина от обезщетение срещу повредени къщи във ФАПР“, 30 април 
2018 г., url

(760) „ТНН“, „Заложени мини: скритите врагове на репатрираното население на ФАПР“, 16 септември 2017 г., url  ;   „Интер 
Прес Сървис“, „Разселените пущуни се завръщат и намират домове, „кипящи“ от мини“, 26 април 2018 г. url
(761) Управление на Столична територия Исламабад, география, климат и демография, без дата, url
(762) „Фрайдей Таймс“, „Бойно поле Islamabad“, 22 юни 2018 г., url
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Според  последните  данни  за  преброяване  на  населението,  публикувани  от  Пакистанското
статистическо бюро, населението на столицата на Исламабад е 2 милиона (763).

Предистория на конфликта и участници в Столична територия Исламабад

През  2017  г.  ПИИОМ  спомена,  че  „терористични  нападения“  в  региона  са  извършени  от
„Лашкар-е-Джангви Ал-Алами“ и неидентифицирани бойци (764).  В края на септември 2017 г.
неидентифицирани лица поставиха флаг на Ислямска държава на главния път на Исламабад,
което показва присъствието на „Ислямска държава“ (765).

Според доклад на „Консултативен съвет за сигурност в чужбина“, публикуван на 21 май 2018 г.,
нивото на сигурност в Исламабад е по-високо, отколкото в други региони. Все пак наличието на
пакистански правителствени сгради, държавни служители и чужденци превръща региона във
„цел с особена важност за терористични нападения“ (766).  През януари 2018 г. служители по
сигурността предупредиха за потенциални нападения срещу полицейски служители и чужденци
в някои райони на Столична територия Исламабад (767). Мерките за сигурност от полицията в
Исламабад са  поставени  на  обществени  места,  места  за  поклонение  и  други  важни  сгради
около Рамазан Байрам през 2018 г. (768).

Описание на последните тенденции в сигурността

Докладът на ПИИОМ от 2017 г. споменава три „терористични нападения“ в този регион през
2017 г. Това е същият брой като през 2016 година. Две от тези нападения бяха свързани със
сектанти и са атакували „високопоставени“ членове на шиитската общност ( 769). Неопределени
бойци нападнаха и новинарски репортер в столицата (770).

За първата половина на 2018 г. ПИИОМ не регистрира нито едно терористично нападение в
столицата Исламабад (771).

Въздействие на насилието върху цивилното население

През 2017 г. годишният доклад за сигурност на ЦИПС регистрира 16 смъртни случая от насилие в
Столичната  територия  Исламабад  (772).  Сред  тези  жертви  бяха  12  цивилни,  3  служители  по
сигурността и 1 престъпник (773). Бурни сблъсъци между полицията и поддръжниците на Хадим
Хюсеин Ризви избухнаха в Исламабад през ноември 2017 г.  (774).  Най-малко шест души бяха
убити по време на тези сблъсъци (775).

(763) Пакистан, Статистическо бюро на Пакистан, „Временни обобщени резултати от 6-то преброяване на населението и
жилищата - 2017 г.“, 25 август 2017 г., url
(764) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 86
(765) „Дипломат“, „Базата за подкрепа на Ислямска държава в Пакистан продължава да расте“, 28 септември 2017 г., URL
(766) „Консултативен съвет за сигурност в чужбина“, „Пакистан 2018 г. Доклад за престъпността и безопасността: Исламабад“, 
21 май 2018 г., URL
(767)  „Интернешънъл Ню Йорк Таймс“/„Ню Йорк Таймс“,  „Сигурността в Исламабад беше увеличена след сигнали за
заплаха“, 16 януари 2018 г., url
(768) „Нейшън“, „Сигурността е засилена за Рамазан в столицата“, 11 юни 2018 г., url
(769) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 58
(770) „Доун“, „Журналистът Ахмед Нурани беше нападнат от нападатели с ножове в Исламабад“, 27 октомври 2017 г., url
(771) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(772) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 9
(773) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 59
(774) „Ню Йорк Таймс“, „Пакистан разполага с военни войски след жестоки сблъсъци в Исламабад“, 26 ноември 2017 г.,
url
(775) РСЕ/РС, „Правителството на Пакистан призова армията след сблъсъци в Исламабад“, 25 ноември 2017 г., url
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Според данни в Доклада за анализ за първото и второто тримесечие на 2018 г. на ЦИПС, са
регистрирани 10 жертви (8 загинали, 2 ранени) (776). През първите шест месеца на 2018 г. ПТЮА
не наблюдава жертви от насилие в този регион (777).

Разселване

Службата на ООН за координация на хуманитарните въпроси не съобщава за предизвикано от 
конфликти разселване от Исламабад през 2017 г. или през първата половина на 2018 г. (778).

2.2.7. Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан

Общо описание на Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан

Контролираната от Пакистан територия на Кашмир се състои от Азад Джаму и Кашмир (обикновено
наричани  Азад  Кашмир,  АК  или  АДжК)  и  Гилгит-Балтистан  (ГБ)  (вж.  Карта  1),  наречени  по-рано
Северните територии (779). И двата региона имат частично автономна администрация (780). Влиянието
на  правителството  на  Пакистан  обаче  има  широк  обхват  (781).  Населението  на  АК  е  около  4,45
милиона (782). ГБ има приблизително около 1,8 или 2 милиона жители (783).

Предистория на конфликта и участници в Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан

Отношенията между Пакистан и Индия са напрегнати от години. Трансграничните обстрели се
засилиха през 2017 г. и първата половина на 2018 г. Нападения от бойци срещу индийските
армейски бази допълнително усложниха отношенията. Индия твърди, че базирани в Пакистан
въоръжени групировки са отговорни за тези нападения (784).  В  региона действат  войнствени
групи като „Хизб-ул-Муджахидийн“,  „Лашкар-е-Таиба“ и „Джаиш-е-Мохамед“ (785).  „Лонг  Уор
Джърнъл“  съобщава,  че  Пакистан  разрешава  на  тези  групировки  да  имат  бази  в  района.
Пакистанската  армия  създаде  „Обединен  джихадистки  съвет“,  обединяваща  организация,
ръководена  от  Сайед  Салахуддин,  лидер  на  „Хизб-ул-Муджахидийн“.  „Обединеният
джихадистки съвет“ координира дейностите на бойни групи, действащи в Джаму и Кашмир ( 786).
В статия от февруари 2018 г. на Центъра за борба с тероризма се споменава, че „присъствието
на Ислямска държава в региона постепенно напредва през 2017 г.“ (787).

(776) ЦИПС, „Доклад на ЦИПС за сигурността за тримесечие, първо тримесечие на 2018 г.“, 13 април 2018 г., url  ;   „Доклад
на ЦИПС за сигурността за тримесечие, второ тримесечие на 2018 г.“, 11 юли 2018 г., url
(777) ПТЮА, „Загинали в Пакистан по региони: 2018 г.“, последно актуализирано на: 29 юли 2018 г., url
(778) Уебсайтове, с които е правена справка: http://www.unocha.org/pakistan  ;   
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations/pakistan; http://reliefweb.int/country/pak
(779) Службата на Върховния комисар по правата на човека, „Доклад за състоянието на правата на човека в Кашмир:
Развитието в индийския щат Джаму и Кашмир от юни 2016 г. до април 2018 г. и Общите проблеми за правата на човека
в Азад Джаму и Кашмир и Гилгит-Балтистан“, 14 юни 2018 г., url  ,   стр. 41
(780) „Фрийдъм хаус“, „Свобода в света 2018 г. - Пакистански Кашмир“, 28 май 2018 г., url
(781) Службата на Върховния комисар по правата на човека, „Доклад за състоянието на правата на човека в Кашмир:
Развитието в индийския щат Джаму и Кашмир от юни 2016 г. до април 2018 г. и Общите проблеми за правата на човека
в Азад Джаму и Кашмир и Гилгит-Балтистан“, 14 юни 2018 г., url  ,   стр. 41, стр. 42
(782) „Нейшън“, „Преброяване 2017 г.: Населението на „Азад Джаму и Кашмир“ нараства до над 4 милиона“, 27 август 2017 г., 
url
(783) КПЧП, „Аспирации за идентичност, интеграция и самостоятелност“. Доклад за мисия за установяване на фактите на
КПЧП в Гилгит Балтистан, 28 февруари 2017 г., url  ,   стр. 8
(784) „Проект за оценка на капацитета“, Пакистан, политика и сигурност, последно актуализирано на: 12 април 2018 г., url
(785) Нелсън М., „ЕСПОУ, Доклад от заседание на ЕСПОУ за страна на произход: Пакистан; 16-17 октомври 2017 г., 
Рим, февруари 2018 г., URL  ,  стр. 66-69
(786) „Лонг уор джърнъл“, „Пакистански терористични групировки започнаха 
множество нападения в Джаму и Кашмир“, 14 февруари 2018 г., url
(787) Център за борба с тероризма, „Идея или заплаха? Ислямска държава Джаму и Кашмир“, 9 февруари 2018 г., url
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Доклад за установяване на факти от КПЧП през март 2017 г. регистрира нарушенията на правата
на човека от разузнавателните и правоприлагащите органи в Гилгит-Балтистан (788).

Описание на последните тенденции в сигурността

Според ПИИОМ три „терористични нападения“ са станали в Азад Кашмир през 2017 г. И трите
нападения са извършени в Музафарабад, столицата на Азад Кашмир (789). ПИИКС съобщи за две
нападения на бойци през 2017 г. и определи ситуацията със сигурността в Азад Кашмир като
„стабилна“ (790).

Въпреки това ситуацията в Линията на контрол остана нестабилна през 2017 г., според ПИИОМ.
ПИИОМ отчита 131 презгранични нападения от границата с Индия (791). През първата половина
на 2018 г. ПИИОМ регистрира едно терористично нападение (792).  За същия период от време
ПИИОМ  регистрира  76  случая  на  насилие  на  границата  между  Пакистан  и  Индия  (793).  В
телефонно интервю на 15 юни 2018 г.  Матю Нелсън заяви,  че  броят  на  нападенията  срещу
Линията на контрол се увеличава, въпреки случайните прекратявания на огъня, и не смята, че
тази ситуация може да се промени (794).

Според  ПИИКС  през  2017  г.  в  Гилгит-Балтистан  не  е  регистрирано  нито  едно  въоръжено
нападение (795).  ПИИОМ регистрира нито едно „терористично нападение“ в Гилгит-Балтистан
през първата половина на 2018 г. (796). На 3 август 2018 г. в област Диамер в Гилгит-Балтистан са
изгорени  най-малко  дванадесет  училища  (797).  В  отговор  на  тези  нападения  с  палежи  е
проведена издирвателна операция. По време на тази операция бяха арестувани тридесет души,
а един заподозрян беше убит. Един полицай беше убит, а друг ранен по време на тази операция
(798).  На  11  август  2018  г.  трима  полицаи  бяха  убити,  а  други  двама  бяха  ранени,  когато
неидентифицирани стрелци откриха огън по полицейски контролен пост в района на Карга Нала
(799).

Въздействие на насилието върху цивилното население

През 2017 г. ЦИПС не регистрира жертви на насилие в Азад Кашмир ( 800). ПИИОМ спомена, че
трите „терористични нападения“ през 2017 г. са довели до смъртта на един човек, а десет са
били ранени (801). През 2017 г. в Пакистан нападения през границата с Индия донесоха смъртта
на 69 души, а 245 бяха ранени (802). Повечето трансгранични нападения са се случили в Бхимбер,
Котли  и  Пунч  (803).  Трансграничният  обстрел  оказва  влияние  върху  цивилните,  живеещи  в
близост до Линията на контрол. Гражданското правителство

(788) КПЧП, „Аспирации за идентичност, интеграция и самостоятелност“. Доклад за мисия за установяване на фактите на
КПЧП в Гилгит Балтистан, 28 февруари 2017 г., url
(789) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 58
(790) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 41
(791) ПИИОМ, „Доклад за сигурността 2017 г.“, 7 януари 2018 г., url  ,   стр. 71
(792) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(793) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(794)  Нелсън,  М.,  интервю  по  телефона,  15  юни 2018 г.  Учен в  Школата  по  ориенталски  и  африкански изследвания
(ШОАИ), Университет Лондон.
(795) ПИИКС, „Годишен доклад за оценка на сигурността 2017 г.“, 6 януари 2018 г., url  ,   стр. 41
(796) Рана Амир, М., Електронна поща, 2 юли 2018 г. - данни (01.01.2018-30.06.2018) благодарение на ПИИОМ
(797) „Доун“, „12 училища изгоряха за една нощ в област Диамер на Гилгит-Балтистан“, 3 август 2018 г., url  ;   РСЕ/РС, „Най-
малко 12 училища изгоряха в Северен Пакистан“, url

(798) РСЕ/РС, „Заподозрени са арестувани при инциденти с палене на училище в Северен Пакистан“, 5 август 2018 г., url  ;  
„Доун“, „Заподозрян за палежи на училища в Диамер беше убит в издирвателна операция, заяви полицията“, 5 август
2018 г., url
(799) „Доун“, „Трима полицаи загинаха мъченически при нападение на бойци на контролен пост в Гилгит-Балтистан“, 11 август 
2018 г., url
(800) ЦИПС, „Годишен доклад за сигурността 2017 г.“, февруари 2018 г., url  ,   стр. 59
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Приложение II: Цели

Отчетният период за инциденти и събития, илюстриращи общите тенденции на конфликта, е от
1 юни 2017 г. до 15 август 2018 г. Данните за инциденти със сигурността включват периода от 1
януари 2017 г. до 30 юни 2018 г.

Съдържанието на доклада трябва да съдържа информация по следните теми:

Общо описание на ситуацията със сигурността
• Предистория на конфликта

Преглед на последните конфликти
• Участници в/Страни по конфликта
• Последни тенденции в областта на сигурността и тенденциите за сигурност
• Въздействие на насилието

Цивилно население: жертви, вътрешно разселени лица, бежанци
Способност на държавата да осигури закона и реда: сили за сигурност, правосъдие, 
задържане
Географски преглед на ситуацията със сигурността
Регионално описание на ситуацията със сигурността

• Пенджаб
• Хайбер Пахтунхуа
• Синд
• Белуджистан
• Федерално администрирани племенни райони
• Исламабад
• Азад Кашмир и Гилгит-Балтистан

За всеки регион трябва да се включи кратко описание на региона (терен, градски райони, 
население), последвано от информация за:

Общо описание на региона
Предистория на несигурността в региона: участници, вид насилие
Последни тенденции в сигурността (фокус върху 2017 г. и първата половина на 2018 г.) 
според четирите
основни източника (брой инциденти, пример за вида на насилието, последици от
насилието)
Разселване/връщане
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