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  تعهد
اين گزارش نيمه ساله در مورد محافظت افراد ملكي در جريان درگيري هاي نظامي در افغانـستان كـه توسـط واحـد حقـوق بـشر         

ايـن گـزارش مطـابق مأموريـت يونامـا          .  را در بر ميگيـرد     2010 جون   30 جنوري تا    1يه شده، دوره زماني از      يوناما در افغانستان ته   
شوراي امنيت و با هدف نظارت بر وضعيت افراد ملكي، هماهنگي تالش ها براي تـضمين حفاظـت                  ) 2010 (1917تحت قطعنامه   

 مقررات حقـوق بـشر منـدرج در قـانون اساسـي افغانـستان و       آنها، ترويج حسابدهي و كمك به تطبيق كامل آزادي هاي بنيادي و 
آنعده از معاهدات بين المللي كه افغانستان عضو آن است، بخصوص معاهدات مرتبط به استفاده كامل زنان از حقوق انساني تهيـه   

  . شده است
  

 روي دسـت گرفتـه كـه نظـارت        واحد حقوق بشر يوناما يك سلسله فعاليت ها ي به هدف كاهش  اثرات جنگ بر افراد ملكي را                  
مستقالنه و بيطرفانه بر حوادث منجر شده به مرگ و جراحت افراد ملكي؛ فعاليت هاي جانبدارانه براي تقويـت حفاظـت از افـراد                        
ملكي آسيب ديده از جنگ و ابتكاراتي كه باعث ترويج رعايت قوانين بـين المللـي بـشردوستانه، مقـررات حقـوق بـشر و قـانون                           

  . ستان در ميان طرف هاي درگير مي گردد را شامل مي گردد اساسي افغان

  
 



 
 

  

  اسلوب يا روش شناسي
  

واحد حقوق بشر يوناما گزارشات تلفات افراد ملكي را از طريق مشوره با مجموع وسيعي از منابع و معلومات هاي متعدد بخاطر 
احد در زمان تحقيق و تحليل هر رويداد سعي مي كند تا در اين و. قابليت اعتبار و اطمينان شان مورد تحقيق و ارزيابي قرار ميدهد

حد ممكن معلومات جمع آوري شده را از طريق منابع مختلف، مانند چشم ديد  شواهد عيني و افراد آسيب ديده، فعالين نظامي 
ي و اجتماعي، بازديد ، مسئولين محل، روستا ها و ولسوالي ها، رهبران مذهب)بشمول نيروهاي دولت افغانستان و بين المللي(

مستقيم از محلي حادثه، بازديد از شفاخانه ها و مراكز صحي، تصاوير و ويديو، گزارشات واحد امنيت و مصئونيت ملل متحد و 
ديگر نمايندگي هاي ملل متحد، گزارش منابع دست دوم كه شامل گزارش رسانه ها و اطالعاتي كه توسط موسسات غير دولتي 

  . ي شود را  جمع آوري، تائيد و مجدداً بررسي مي كندو ديگران فراهم  م
  

در بعضي . تا جاييكه ممكن باشد تحقيقات بر اساس گفته هاي قربانيان يا افراد حاضر در صحنه و تحقيق از محل حادثه مي باشد
صورت واحد حقوق در آن. موارد، اساساً به علت محدوديت هاي امنيتي يعني عدم دسترسي، اين گونه تحقيق غير ممكن است

بشر يوناما به يك سلسله روش هاي براي كسب معلومات اتكا نموده كه از طريق شبكه هاي معتبر و از طريق يك سلسله منابعي 
  .كه با اعتبار و با اعتماد ارزيابي شده، معلومات مورد نظر را جمع آوري  نمايد

  

در بعضي . ت بخش نباشد، در آنصورت گزارش آن را نشر نمي كندهر گاه اطالعات يك حادثه براي واحد حقوق بشر يوناما قناع
اين بدان معني است كه نتيجه گيري تلفات . موارد قبل از نتيجه گيري و جمع بندي معلومات تحقيقات ميتواند هفته ها را دربر گيرد

. ده و در تحليل گنجانيده  شودملكي ناشي از يك حادثه خاص ميتواند بعد از جمع آوري اطالعات بيشتر دوباره اصالح گردي
بهرصورت، هرگاه معلومات مبهم باشد، تا زمانيكه مدارك قناعت بخش ديگر بدست نيامده نتيجه گيري از آن صورت نخواهد گرفت، 

  . در غير آن دوسيه چنين حادثه  بدون هيچگونه نتيجه گيري بسته شده  و در گزارش آماري شامل نمي شود
  

 غير نظامي بودن قربانيان گزارش شده يك حادثه را نمي توان به طور دقيق تشخيص نمود و يا چنين در بعضي حوادث موقيف
در اين صورت واحد حقوق بشر يوناما از معيار هاي قابل اجراء در قانون بين المللي بشردوستانه . موقيف مورد اختالف مي باشد

بيشتر از آن، اين گونه ادعا ها بر اساس . ي افراد غير نظامي انداستفاده نموده و فرض نمي شود كه مردان برابر در سن جنگ
هرگاه  موقيف غير جنگي يك يا چند قرباني مشكوك باقي . واقعيت هاي موجود در مورد حادثه مورد پرسش، ارزيابي ميشود

  . بماند، در آنصورت مرگ اين گونه افراد در شمار مجموعه اي تلفات غير نظامي عالوه نمي شود
  

 يك پايگاه الكترونيكي اطالعات ايجاد گرديد تا واحد حقوق بشر يوناما را در گزارش دهي  حفاظت افراد 2009ر ماه جنوري د
اين پايگاه اطالعاتي بخاطر تسهيل در تنظيم، يكپارچه سازي، جمع . ملكي در درگيري هاي نظامي در افغانستان كمك كند

به علت محدوديت هاي . و تحليل اطالعات بر اساس سن و جنسيت ايجاد شده استآوري موثر و تحليل اطالعات بشمول تجزيه 
ناشي از محيط عملياتي مانند عمليات هاي مشترك و ناتواني در تشخيص دقيق و تفكيك ميان فعالين مختلف نظامي و شورشيان، 

 نيروهاي طرفدار "كه مسئوليت ها را به واحد حقوق بشر يوناما چنين مسئوليت ها را در هر حادثه خاص از هم مجزا نساخته بل
 نسبت ميدهد و در ضمن ادعا نمي كند كه آمار ارايه شده در اين گزارش كامل مي باشد؛ يعني " عناصر ضد دولتي" يا "دولت

ممكن مواردي وجود داشته باشد كه به علت محدوديت ناشي از محيط عملياتي تلفات ملكي توسط واحد حقوق بشر يوناما 
  .  كامل گزارش نشودبصورت

  
 



 
 

  
  مسئوليت هاي حقوقي طرف هاي درگير

  
بوده كه در آن ) نه بين المللي(واحد حقوق بشر يوناما به اين عقيده است كه درگيري نظامي در افغانستان يك جنگ داخلي 

. ميز مي باشددولت افغانستان و شركاي آن بشمول نيرو هاي نظامي بين المللي با عناصر ضد دولتي درگير جنگ خشونت آ
عناصر ضد دولتي مركب از افراد و گروه هاي مسلح با سوابق، انگيزه و ساختار فرماندهي مختلف مانند طالبان، شبكه حقاني، 

  . حزب اسالمي و ديگران مي باشد
  

 غير نظاميان و همه طرف هاي درگير در جنگ نظامي داخلي در افغانستان تحت قوانين بين المللي در برابر حفظ افراد ملكي و يا
 مشترك در هر چهار 3ماده . در برابر كاهش اثرات اين اقدامات بر غير نظاميان و ساختار هاي غير نظامي مسئوليت دارند

اين . ، حد اقل معيار هايي را ايجاد نموده كه طرف هاي درگير در جنگ غير بين المللي بايد رعايت كنند1949كنوانسيون ژنو 
ا به شرايطي نيز بسط ميدهد كه در قلمرو يك كشور مستقل رخ ميدهد و نه تنها كشور هاي عضو بلكه ماده، قوانين بشري ر

  . كشور هاي غير عضو درگير در جنگ را نيز به اجراي آن متعهد ميداند
  

بين المللي ارگان هاي قضايي . قواعد عرفي  قانون بين المللي بشردوستانه نيز بر طرف هاي در حال جنگ  قابل اجرا مي باشد
. عنوان نموده اند كه چندين مقرره كنوانسيون هاي ژنو و پروتكول هاي الحاقي آن بخشي از قوانين عرفي بين المللي مي باشند

 1پروتكول  الحاقي   ژنو و  كنوانسيوناين مسئله را كميته بين المللي صليب سرخ نيز تائيد نموده كه ميگويد چندين مقرره چهار 
ين عرفي بين المللي برخوردار بوده  و اكثر اين قواعد بر درگيري هاي نظامي داخلي و بين المللي تطبيق ميشود از نيروي قوان

 ,CUP/ICRC) (كميته صليب سرخ، قانون عرفي بين المللي بشردوستانه، اد، ژان ماري هينكيرتس و لويس دوسوالد بك(

Cambridge 2005) (امل موارد ذيل ميگردداين قواعد ش) مطالعه كميته صليب سرخ :  
  

 " و " افراد ملكي در برابر حمالت حفاظت مي شود، مگر اينكه در خشونت ها سهم مستقيم بگيرند": تشخيص 
 .7 و 6 مطالعه كميته بين المللي صليب سرخ، قواعد "حمالت نبايد مستقيم عليه افراد ملكي انجام شود

 
مرگ اتفاقي و جراحت افراد ملكي گردد و يا باعث خسارت به  آغاز حمالتي كه ميتواند باعث تلفات، ": تناسب 

 بيش تر از آن ضرورتي ملموس و مستقيم پيشي بيني شده اي نظامي يا تركيبي از اين موارد كه اهداف غير نظامي و
 .14 مطالعه كميته صليب سرخ، قاعده ". منع مي باشدباشد، 

  
بايد مراقبت مداوم صورت گيرد تا جمعيت ملكي، غيرنظاميان و  در اجراي عمليات هاي نظامي، ": احتياط در حمله 

همه احتياط ممكن بايد در نظر گرفته شود تا از تلفات تصادفي افراد ملكي، . اهداف غير نظامي همواره محافظت شود
 مطالعه كميته صليب سرخ، ".خسارت به افراد و اهداف غير نظامي جلوگيري و يا در حد ممكن كاهش داده شود

 . 15قاعده 

  

  
 



 
 

زماني كه شورشيان از جنگ . عالوه بر قانون بين المللي بشردوستانه يك سلسله قوانين ديگر نيز در افغانستان قابل اعمال مي باشد
معيار هاي حقوق بشر بين المللي كه دولت . دست مي كشد تحت قوانين جنائي كشور مربوطه تحت پيگرد قانوني قرار ميگيرد

اعضاي . اين كه  بخشي از قانون عرفي بين المللي را تشكيل دهد، مداوم در شرايط جنگي قابل تطبيق مي باشدعضو آن بوده و يا 
نيرو هاي نظامي طرفدار دولت نيز در برابر نقض قانون بين المللي بشر دوستانه،  حقوق بشر و قوانين داخلي كشور خود مسئول 

  . مي باشند
  

ي بين المللي حاضر در افغانستان، بشمول نيروهاي آيساف، نيرو هاي نظامي امريكا در همه ملت هاي سهيم در نيروهاي نظام
افغانستان، اعضاي نيروهاي ائتالف عمليات تحيكم آزادي و يا نيرو هاي كه خارج از اين سلسله فرماندهي اند همه امضاء كننده 

 الحاقي 1نده در نيرو هاي جنگي امضاء كننده پروتكول با اينكه همه كشور هاي سهم گير. مي باشند 1949چهار كنوانسيون ژنو 
 نمي باشند، اما همه بر اساس مقرره هاي قانون بشر دوستانه بين المللي متعهد بوده كه بخشي از قانون عرفي بين المللي 1977

  . شمرده ميشود
  

همانگونه كه در .  دولت افغانستان مي باشدمسئوليت اوليه در برابر حفظ افراد غير نظامي در جريان درگيري هاي نظامي به عهده
افغانستان . باال ذكر شده همه طرف هاي درگير در جنگ تحت قانون بين المللي مسئوليت دارند تا افراد ملكي را محافظت كنند

ي كه بخشي از  بوده و در ضمن بر اساس آنعده از قانون بشر دوستانه بين الملل1949چهار كنوانسيون ژنو يكي از امضاء كنندگان 
كنوانسيون بين المللي حقوق سياسي افغانستان يكي از امضاء كنندگان . قانون عرفي بين المللي را تشكيل ميدهد، متعهد مي باشد

مي باشد كه دولت افغانستان را به محافظت اساسي  همه افراد كه  در درون قلمرو و حوزه صالحيت دولت زندگي مي و مدني 
  . دكنند، متعهد مي ساز

  
همچنين حق و مسئوليت دارد تا . دولت افغانستان مكلف بوده و مسئوليت دارد تا در سراسر كشور قانون و نظم را تأمين كند

  . قوانين كشور را بر اساس قوانين بين المللي كه پذيرفته و يا متعهد به آنها است، اعمال نمايد

  
 



 
 

  واژه نامه 
  

AGEs :گيرنده همه افراد و گروه هاي هستند كه در حال حاضر در برخورد هاي مسلحانه اين عبارت دربر. عناصر ضد دولتي 
 شناخته شده و "طالبان"اين ها شامل كساني اند كه به عنوان . عليه دولت افغانستان يا قواي نظامي بين المللي در گير ميباشند

  . عليه دولت بر انگيخته شده اندهمچنين افراد و گروه هاي اند كه بر اساس مقاصد مختلف تحت عناوين مختلف
  

حمايت از واحد و (مهمات شليك شونده توسط هواپيما و يا تأسيسات هوايي بشمول حمايت نزديك هوايي : حمالت هوايي
  . و هواپيما هاي با بال ثابت) نيرو هاي داخل تماس كه مورد تهديد سريع قرار دارند

  
ANA:اردوي ملي افغانستان   

  
ANP :فغانستانپوليس ملي ا  

  
ANSF : نيرو هاي امنيت ملي افغانستان؛ اين واژه عام بوده و پوليس سرحدي، اردوي ملي، پوليس ملي و امنيت ملي را احتوا
  . مي نمايند

  
BBIED: مواد منفجره تعبيه شده و جابجا شده در بدن؛ به IEDرجوع كنيد .  

  
BTIF :بازداشتگاه جنگي بگرام  

  
  : به دو نوع ميباشد:تلفات

تلفاتي كه مستقيماً از جنگ مسلحانه ناشي ميشود، شامل تلفاتي ميباشد كه در اثر راه اندازي عمليات هاي نظامي : مستقيم •
بوجود مي آيد، مانند محافظت نيروها، ) نيروهاي دولت افغانستان و نيروهاي نظامي بين المللي(نيروهاي طرفدار دولت 

اين گونه تلفات شامل . "جنگ جهاني عليه تروريزم"مليات ضد شورشي يا حمالت هوايي، عمليات تالشي و دستگيري، ع
تلفاتي نيز ميشود كه در اثر فعاليتهاي عناصر ضد دولتي، يعني كشتار هاي هدف گيري شده، مواد انفجاري تعبيه شده، و يا 

 .  در درگيري مستقيم با نيروي هاي دولتي ناشي مي شود

 غير مستقيم  برخوردها مي باشد؛ بشمول تلفات ناشي از مواد منفجره باقي مانده از تلفات كه نتيجه: نوع ديگر تلفات •
جنگ، مرگ در زندان، مرگ و مير ناشي از شرايط بد طبي در جريان جنگ و يا در صورت  منع دسترسي به مراقبت هاي 

دثه  به هيچ اندازه  و معياري قابل اين تلفات همچنان شامل مرگ و ميري ميشود كه مسوليت در حا. طبي و يا نبود امكانات
در ضمن اين گونه تلفات شامل تلفاتي . مثل مرگ يا جراحت كه  در اثر تبادل آتش بوجود آمده باشد. تشخيص نيست

 . ميشود كه در اثر درگيري هاي قومي يا درون قبيله ي بوجود مي آيد

  
 



 
 

CID :  اداره تحقيقات جنائي  
  

به . قرار داشته باشد)  ساله17 الي 0از (18شخصي گفته ميشود كه زير سن   به"طفل"ال، مطابق كنوانسيون حقوق اطف: طفل
علت اين واقعيت كه سن افراد مجروح اكثراً موجود نبوده و يا گزارش نمي شود، ارقام جراحت در اطفال احتماالً كمتر گزارش 

  . ميشود
  

اين گونه افراد شامل همه افراد ملكي، هم چنان . باشد هر شخصي كه در جنگ مستقيماً نقش نداشته :غيرنظامي/ ملكي
كاركنان عامه كه براي اهداف نظامي و بخصوص براي جنگ از آنان استفاده نمي شود مانند استادان، كاركنان كلينيك هاي 

 هر كسي كه چه به همچنين شامل سربازان و يا. صحي و افراد سهيم در ارايه خدمات عامه، افراد و چهره هاي سياسي و دفترداران
. علت جراحت و يا به علت تسليم شدن و يا به علت دست كشيدن از مشاركت مستقيم در خشونت ها ديگر در جنگ قرار ندارد

در ضمن افراد پوليس ملكي يا آنعده از اعضاي نظامي  كه در عمليات هاي مبارزه با شورشيان سهم نداشته و هيچ نقش مستقيمي 
  .و نيز آنهاي كه در  زمان رختصي به سر مي برند را در بر ميگيرددر خشونت ها ندارند 

  
COIN : مبارزه با شورشيان  

  
COM-ISAF : فرمانده نيرو هاي آيساف، بهISAFرجوع كنيد .  

  
وقايعي كه در آن افراد ملكي :  نيز اطالق ميشود" محافظت نيرو ها"وقايع مربوط به افزايش نيرو ها كه به وقايع 

ك شدن به و يا سبقت گرفتن از قطار هاي نظامي به هشدار پرسونل نظامي اعتنا ننموده و يا به دستورات در پوسته هنگام نزدي
وقايع مربوط به افزايش نيرو ها زماني رخ ميدهد كه افراد به تأسيسات يا پايگاه هاي نظامي بسيار نزديك . هاي نظامي توجه نكنند

  .  اعتنا نكنندشده و به هشدار پرسونل نظامي توجه و
  

GoA:دولت جمهوري اسالمي افغانستان   
  

IDP : بيجا شدگان داخلي  
  

ICRC:كميته جهاني صليب سرخ   
  

IED: اين نوع . بمبي كه به شيوه متفاوت از شيوه هاي مرسوم نظامي ساخته شده و تعبيه ميگردد: مواد انفجاري تعبيه شده
  . ل در بدن، كنترول از راه دور و يا جاسازي شده در وسايط نقليه باشدبمب ميتواند به شكل بمب هاي انتحاري مانند حم

  
گزارش تلفات ناشي از فعاليت هاي .  حوادث يا اتفاقات مربوط به منازعات مسلحانه كه باعث تلفات ملكي ميگردد:وقايع

  . جنائي در گزارشات تلفات ملكي حقوق بشر يوناما گنجانيده نمي شود

  
 



 
 

IM Forces: "بشمول ( همه سربازاني كه بخشي از نيرو هاي آيساف و نيرو هاي امريكايي "ي نظامي بين المللينيرو ها
OEF ( را تشكيل ميدهند و همه تحت امر فرماندهي آيساف)COM-ISAF (اين واژه همچنان دربر گيرنده آنعده از . ميباشند

 Certain Special(نيروهاي ويژه نيز شامل اينهاست نيرو هاي ميباشد كه تحت امر فرماندهي آيساف فعاليت نميكنند، بعضي 

Forces.( 

  
ميزان شدت جراحت در پايگاه اطالعاتي حقوق بشر . در برگيرنده جراحت فيزيكي با ميزان شدت مختلف مي باشد: جراحت

  . جراحت ها دربرگيرنده تكان يعني شوك و آسيب روحي نميگردد. يوناما وجود ندارد
  

ISAF :منشور ملل متحد مأموريت تحكيم 7نيرو هاي آيساف تحت فصل . لمللي كمك به امنيت در افغانستاننيروهاي بين ا 
 بر اساس درخواست ملل 2003در اگست . اين نيرو ها بر اساس صالحيت شوراي امنيت ملل متحد اعزام شده اند. صلح را دارند

  46 سرباز از 119،745 در حال حاضر نيرو هاي آيساف شامل .متحد و دولت افغانستان، ناتو فرماندهي آيساف را به عهده گرفت
 بدينسو، فرمانده آيساف به 2008از نومبر . كشور مساعدت كننده نيرو ها مي باشد كه در شش فرماندهي منطقوي تنظيم شده اند

  . ا مي باشندعنوان فرمانده نيرو هاي امريكايي هم در افغانستان خدمت ميكند، هرچند سلسله فرماندهي از هم جد
  

KSF :نيروهاي ضربتي قندهار .  
  

LDI : ابتكار دفاع محلي  
  

NATO:به . اعضاي ناتو كشورهاي عمده كمك كننده نيروي نظامي به آيساف ميباشند.  سازمان پيمان اتالنتيك شمالي
  .آيساف توجه كنيد

  
NDS:رياست امنيت ملي، اداره خدمات استخباراتي دولت افغانستان .  

 
OHCHR :دفتر كمشنر عالي حقوق بشر ملل متحد .  

  
OEF: "نام رسمي است كه اياالت متحده براي مشاركت در جنگ افغانستان استفاده مي كند و "عمليات آزادي پايدار 

قابل ذكر ميباشد كه عمليات آزادي پايدار يك عمليات مشترك اياالت متحده و . زير چتر جنگ عمومي عليه تروريزم قرار دارد
. اي افغان بوده و از  نيرو هاي آيساف يعني كشور هاي ناتو، امريكا و كشور هاي كمك كننده نيرو متمايز و جدا مي باشدنيروه

نيروهاي امريكايي در " به اينطرف به 2008اكثر نيروهاي امريكايي كه تحت برنامه عمليات آزادي پايدار فعاليت دارند از اكتوبر 
كه تحت فرماندهي جنرال مك كريستال كه فرمانده آيساف و ناتو نيز ) ش زيرين توجه نمائيدبه بخ(  ملحق شدند "افغانستان

  . ميباشد، قرار دارند
  

  
 



 
 

OGAs: اين واژه به فعالين مشخص امنيتي مانند .ساير ارگان هاي طرفدار دولت CIA) اداره استخبارات مركزي (
اكثرأً مسئوليت فرماندهي چنين عناصر واضح و روشن .  نداردارتباط ميگيرد كه زير سلسله فرماندهي منظم نظامي فعاليت

  .نميباشد
  

  : نيرو هاي طرفدار دولت
 تمام نيروهاي كه در همه عمليات هاي نظامي يا شبه نظامي ضد شورشي فعاليت داشته و :نيروهاي دولت افغانستان •

 نيروها شامل اردوي ملي، پوليس ملي، پوليس اين. بصورت مستقيم يا غير مستقيم در كنترول دولت افغانستان قرار دارند
 . سرحدي و امنيت ملي افغانستان ميباشد ولي محدود به اينها هم نيستند

  
 . و ساير ارگان هاي طرفدار دولتنيرو هاي نظامي بين المللي •

  
RCIED :مواد منفجره تعبيه شده كنترول از راه دور .  

  
TCN :كشور هاي مساعدت كننده نيرو  

  
 در واقع فرماندهي فعال و مقر كنترول نيرو هاي عملياتي امريكايي در "USFOR-A"يا :  امريكايي در افغانستاننيروهاي

فرماندهي نيروهاي امريكايي در افغانستان به عهده جنرال ديويد پيترويس مي باشد كه به عنوان فرمانده . افغانستان مي باشد
 بدينسو فعال شده، نيرو هاي عملياتي به عنوان بخشي 2008ظيمات كه از اكتوبر مطابق اين تن. نيروهاي آيساف هم خدمت ميكند

سلسله مراتب فرماندهي آيساف و عمليات . از عمليات آزادي پايدار تحت كنترول عملياتي نيرو هاي امريكايي قرار گرفت
  . آزادي پايدار مجزا و متمايز باقي ميباشد

  
VBIED:ا شده در عراده جات؛ به  مواد منفجره تعبيه شده و جابجIEDروجوع كنييد .  
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i 

  يويخالصه اجرائ
  

 –در جريان شش ماه اول سال تلفات ملكي .   تلفات انساني درگيري هاي نظامي در افغانستان در حال افزايش ميباشد        2010در سال   
سه چهارم همه اي  تلفات به عناصر ضد دولتي   .  در صد افزايش يافته است     31 ميالدي   2009بشمول مرگ و جراحت نسبت به سال        

درعين زمان تلفـات ملكـي منـسوب بـه نيروهـاي      .  درصد افزايش را نشان ميدهد53 حدود 2009ارتباط مي گيرد كه نسبت به سال       
  . نشان ميدهد2009 درصد كاهش را نسبت به نيمه سال 30طرفدار دولت تا 

  
اول اينكه تعـداد افـراد ملكـي    . ق بشر يوناما دو انكشاف عمده را كه صدمه بر افراد ملكي را بيشتر ميسازد خاطر نشان مي نمايد حقو

كه توسط عناطر ضد دولتي ترور گرديده يا اعدام شده اند بطور چشمگيري افزايش يافته و دوم اينكه عناصـر ضـد دولتـي از مـواد                         
 9اثرات تكان دهنده ايـن تكتيـك هـا در جريـان     . ورت پيشرفته تر در سراسر كشور استفاده نموده اند     منفجره تعبيه شده بيشتر و بص     

  .سال منازعه بر اقدامات مؤثر جهت حفظ افراد ملكي افغان و كاهش تأثيرات جنگ بر حقوق اوليه انساني تأكيد جدي مي گردد
  

 جراحـت ثبـت نمـوده    1997 كشته  و     1271تلفات ملكي را بشمول      حادثه   3268 حقوق بشر يوناما     2010 جون   30از اول جنوري تا     
 درصد مجموع تلفـات ملكـي در جريـان ايـن مـدت       76 فرد ملكي و     2477عناصر ضد دولتي مسوؤل قتل و مجروح نمودن         . 1است
 كشته  557كه به   حمالت انتحاري و مواد منفجره تعبيه شده سبب بيشترين تلفات ملكي از جانب عناصر ضد دولتي ميگردد                  . ميباشد

 درصد جراحت منسوب به عناصـر ضـد   73( حادثه مجروحيت 1137و )  درصد مرگ افراد ملكي منسوب به عناصر ضد دولتي        61(
  . ميرسد) دولت

  
منسوب به نيرو هاي طرفدار دولت را ثبت نموده )  درصد همه تلفات12( حادثه تلفات ملكي 386همزمان با آن حقوق بشر يوناما 

حمالت هوايي سبب بيشترين تلفات ملكي از سوي .  درصد كاهش را نشان ميدهد30 ميالدي 2009 شش ماه اول سال كه نسبت به
 20( حادثه جراحت 45و )  درصد تلفات ملكي منسوب به نيرو هاي طرفدار دولت31( كشته 69نيرو هاي طرفدار دولت بشمول 

 نفر 405حقوق بشر يوناما نمي تواند  به تعداد . را نشان ميدهد) درصد جراحت افراد ملكي منسوب به نيرو هاي طرفدار دولت
 در صد از مجموع تلفات افراد ملكي مي باشند را  به هيچ يكي از طرفهاي منازعه 12مقتولين و مجروحين افراد ملكي را كه شامل 

  .نسبت دهد
  

                                                 
ته شدگان ملكي را ثبت  ميالدي تنها آنعهد از وقايع و كش2010 جون 30 جنوري تا 1 حقوق بشر يوناما در تحليل و گزارش خويش در مورد تلفات ملكي از تاريخ  1

حقوق بشر يوناما ادعا نمي نمايد كه اين آمار و آمار هاي قبلي . نموده كه دفاتر ساحوي يوناما آنرا گزارش داده و آنرا با منابع مختلف مقايسه و بعد تائيد نموده است
 تلفات ملكي را كم گزارش داده باشد، به بخش ميتادولوژي اين آن كامل است؛ به نسبت محدوديت روش ها و محيط عملياتي امكان آنست كه حقوق بشر يوناما

 2010 تا 2004معلومات راجع به تلفات ملكي در افغانستان كه در صفحه انترنتي ويكي ليكس گزارش داده شده، دربرگيرنده مدت بين سال . گزارش توجه نمائيد
حقوق بشر يوناما اين مواد را براي دريافت اطالعات جديد در مورد واقعات گزارش داده شده قبلي . ميالدي ميباشد و مشتمل بر هزاران سند از منابع مختلف ميباشد

  .    مطالعه نموده و همچنان همه قضاياي تلفات ملكي را در اسناد خويش مورد بازبيني قرار ميدهد
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د بيشتر كشته شـدگان و مجـروحين را در مقايـسه بـا سـال              زنان و اطفال تعدا    2010با بلند رفتن تعداد تلفات ملكي در نيمه اول سال           
از . زنان و اطفال از نبود جدي محافظت در مناطق جنگي و نقض حقوق اوليه شان بصورت جدي رنج ميبرند .  تشكيل ميدهند  2009

حقـوق بـشر    . هد نشان ميد  2009 درصد افزايش را نسبت به سال        55 درصد و اطفال     6 تلفات زنان ملكي     2010جنوري تا جون سال     
 تـن ديگـر در نتيجـه        389 طفـل كـشته و       176 تن ديگر زخمي شده انـد در حاليكـه           151 تن از زنان كشته و       120يوناما دريافت كه    

مواد منفجره تعبيه شده و حمالت انتحاري توسط عناصر ضد دولتي بيشترين رقـم تلفـات را در                  . منازعات مسلحانه زخم برداشته اند    
  .  تشكيل ميدهد2010در نيمه سال ميان زنان و اطفال 

  
در .  نـشان ميدهـد   2009 درصد افـزايش ثبـت شـده را نـسبت بـه سـال                21،  2010 فرد ملكي كشته شده  در نيمه سال          1271مجموع  
 درصـد افـزايش را نـسبت     48كه به عناصر ضد دولت نسبت داده ميشود، تا          )  در صد مجموع كشته شدگان ملكي      72 (920مجموع  

 درصد كل تلفات ملكي را تشكيل ميدهد كه  در مقايسه با 18 مورد قتل كه جمعاً   223به تعداد   .  نشان ميدهد  2009سال  به نيمه اول    
واحد حقوق بـشر يونامـا نمـي توانـد     .  در صد پايين آمده است به نيروهاي طرفدار دولت ربط داده مي شود29  اين رقم  2009سال  
 .فات را به هيچ يك از طرف هاي درگير نسبت دهدديگر مجموع تل)  در صد10( مورد قتل 128

  
 كـار گرفتـه   2010مواد منفجره تعبيه شده، مرگبار ترين تكتيك جنگي است كه از سوي نيروهاي مخالف دولت طي نيمه اول سال     

 در صـد    14ط   در صد تلفات ملكي را به بار آورده است، در حاليكه حمالت انتحاري، ترور و اعدام ها فق                  29شده و طي اين مدت      
 183 مورد كشته شدن افراد ملكـي را از طريـق حمـالت انتحـاري و                 183بخش حقوق بشر يوناما     . افراد ملكي را قرباني نموده است     

 74 زن و    39 در نتيجه انفجار مواد تعبيه شده ، مـرگ           2010در نيمه اول سال     . مورد ديگر را از طريق ترور و اعدام ثبت نموده است          
 درصد افزايش تلفات كودكان را نـسبت بـه آنچـه      155 درصد افزايش مرگ زنان و       44 است كه نشان دهنده      كودك ثبت گرديده  

 . به نيرو هاي مخالف دولت نسبت داده شده بود، مي باشد2009در سال 

  
رصـد در سـال      د 95، تعداد افراد ملكيي ترور و اعدام شده توسط عناصر ضد دولتي به ميـزان                2009در مقايسه با عين مدت در سال        

بيشتر از نيمي اين ترور و اعدام ها در جنوب افغانستان يعنـي جـايي صـورت گرفتـه كـه بـيش از صـد  مـورد                             .  افزايش داشته  2010
 .همچون حادثه در آنجا مالحظه شده است

  
يسه با عين مدت در واحد حقوق بشر يوناما دريافته كه در شمار تلفات ملكي ناشي از حمالت هوايي نيروهاي طرفدار دولت در مقا        

 نيرو هاي آيساف در كاهش اين       2009به نظر ميرسد كه رهنمود هاي تاكتيكي جوالي         .  درصد كاهش بوجود آمده    64،  2009سال  
استفاده از حمالت هوايي در مناطق ملكي همچنان درصد بزرگي از تلفات ملكي منسوب به نيروهاي   . گونه تلفات نقش موثر داشته    

 فـرد كـشته     223 درصد از مجمـوع      31 فرد ملكي منجر گرديده و       69كيل مي دهد، كه طي اين مدت به مرگ          طرفدار دولت را تش   
عمليات تالشي و گرفتاري كه عموماً در هنگام شب .  را تشكيل مي دهد2010شده توسط نيروهاي طرفدار دولت در نيمه اول سال       

و موارد زيادي ) ع تلفات ملكي منسوب به نيروهاي طرفدار دولت در صد از مجمو18( فرد ملكي    41انجام مي شود منجر به  مرگ        
 در 16باعـث  ) شليك نيروهاي طرفدار دولت بسوي افراد مظنون به عناصر ضد دولتي      (افزايش نيروها   . از بازداشت ها گرديده است    

 . گرديده است2010صد تلفات ملكي توسط نيروهاي طرفدار دولت طي نيمه اول سال 
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.  درصـد افـزايش يافتـه اسـت        24 درصد و در مناطق جنوب شرقي به ميـزان         43گان ملكي در مناطق جنوب به ميزان        تعداد كشته شد  
 ايكه قبالً نسبتاً آرام بود شاهد رشد سريع فعاليت هاي ضد دولتي بوده كه اين امـر باعـث بـاالگرفتن منازعـات                       2مناطق شمال شرقي  

در مناطق جنوب، افزايش .  سبب گرديده است2009ايسه با عين مدت در سال   در مق   درصد افزايش تلفات ملكي را     136گرديده و   
 راه اندازي عمليات مشترك كه به اشتراك نيروهاي مسلح بين المللي و نيروهاي امنيتي افغـان بـراي بـاز    3نيروهاي مسلح بين المللي 

 بـه رهبـري نيـرو    عمليات همكـاري همچنين آغاز پس گيري ولسوالي هاي مارجه و نادعلي از طالبان در واليت هلمند انجام شد، و        
هاي امنيتي افغان و حمايت نيروهاي آيساف براي تحكيم ثبات در شهر قندهار و مناطق اطراف آن و واكنش طالبان نـسبت بـه ايـن             

 .عمليات ها، باعث تشديد جنگ و افزايش تلفات ملكي گرديده است
 
ي شـان بـرا    نظـر  از گروهاي وسيع مردمي كه    هيخود را عل   تهديد و ارعاب   نياكمپ طالبان ژهيبوي  دولت ضد كشور عناصر  جنوب در

 اعـدام،  تـرور،  شـامل  نيكمپـا  نيـ ا. انـد  دهيبخـش  وسـعت  ندينمايمي  بانيپشتي  الملل نينيروهاي ب  و دولت از ايو   كنندي  م كار دولت
 در مـاه  مـورد در  15,6 و هفتـه  مـورد در  3,6 از حد اوسـط    طالبان توسط باشد، استفاده از ترور   ي  د م يتهد و پخش شبنامه  اختطاف،

 و تيـ امن بـر اسـاس دفتـر     . است افته ي شيافزا 2010 اول ماه چهار هر در ماه مورد در  30,5 و مورد در هفته   7 به 2009 سال اول مهين
  هـدف  .اسـت  افتـه  ي شيافـزا  هفته مورد در  18 به سرعت به ترورها تعداد جون وي  مي  ها طي ماه  در افغانستان  متحد ملل تيمصئون
سـاير    و هـا ي  ولـسوال  وي  تـ يوال مقامـات  هـا،  انجمني  روسا ،يقوم بزرگان داكتران، پرستارها، ن،يمعلم چوني  ملك افراد دادن قرار

ي ديتـشد  اتيميگـردد خـصوص   كننـد را شـامل  ي مـ  كـار ي الملل نيبي ها سازمان وي الملل نيبي نظامي نيروهاي  برا كهي  افراد ملك 
 اوقـات  همـه  و جـا  همـه  آرامـي در   با توانندي  م طالبان كه دهيبخش تيتقوي  در ميان افراد ملك    را درك نير ا يگفرا بصورت ترورها

 . ناتوان مي باشندي ملك مردم محافظت دري الملل نيبي نظامي نيروها و افغانستان دولت حمله نمايند و
 

 ميتنظ كهي  الملل نيبي  نظامي  ها نيرو توسط 2010 سال در شده قيتطبي  اتيعملي  اريمعي  ها طرزالعمل وي  كيتاكتي  ها دستورالعمل
 كـه  2009ي جـوال ي كيتـاكت  دسـتورالعمل  با نيروها مي باشد، همراه  شيبخصوص افزا ي  ريدرگ مقررات و شبانهي  هاي  تالشة  كنند

واحد حقوق  .4يدنيروهاي طرفدار دولت گرد   توسطي  ملك تلفاتة  مالحظ قابل كاهش باعث نمود محدود راي  هوائي  ها بمباردمان
خـود را در مـورد      ي   در عـين حـال نگرانـ       .دينماي  م استقبالي  ملك در كاهش تلفات  ي  الملل نيبي  نيروها از سعي و تالش    يوناما   بشر
هرچنـد واحـد   . مطرح مي نمايـد ي ملك تلفات در برابر ي  پاسخگوي و قيتحق در تيشفاف عدم در عرصه و   دستورالعملي  ناكاف قيتطب

ي امـا از رهبـر   تأييد ميكند،ي در متوازن ساختن محافظت افراد نظامي اش با افراد ملك    راي  نظامي  نيازمندي نيروها   يوناما بشر حقوق
 .بصورت كامل تطبيق كند دهيگرد طرح هاي ملك محافظت و تلفات كاهشي برا كه راي ميخواهد تا اقدامات سافيآ ديجد

                                                 
  . بدخشان، كندز، بغالن و تخار:  واليات شمال شرقي نامبرده عبارت اند از 2
، 2009 دسـمبر  9بـه تـاريخ   ).  تن نيرو هاي آمريكايي78،430بشمول حدود (  نيروي آيساف در افغانستان حضور داشت 119،745 به تعداد 2010 جوالي 7تاريخ الي  3

ــدود  ــد      84،150حـــــــــــــ ــزام گرديـــــــــــــ ــستان اعـــــــــــــ ــه افغانـــــــــــــ ــساف بـــــــــــــ ــاي آيـــــــــــــ ــرو هـــــــــــــ ــن نيـــــــــــــ .  تـــــــــــــ
Source:http://www.isaf.nato.int/images/stories/File/Placements/100706%20Placement.pdf    

 در حمايت ازعمليات هـاي آيـساف و نيـرو هـاي     "استفاده انظباتي از نيرو" آگست، فرمانده آيساف يك رهنمود تكتيكي تازه را كه يك رهنمايي را براي 4به تاريخ    4
در اعالميه مطبوعاتي آيساف كه رهنمود جديد را به نـشر سـپرد،           . گردد مي 2009اين رهنمود جايگزين رهنمود جوالي      . امريكايي در افغانستان ارائه مينمايد، صادر نمود      

درحاليكه بر اهميت تالش هاي خود جهت كاهش تلفات افراد ملكي در عمليات هاي مان تاكيد ميگردد، همچنان روي حقوق و تكليـف نيـرو هـاي خـود        "گفته شده،   
بـه  ) آيساف(  در يك بخش غير محرمانه اين رهنمود گفته شده است، ما      ".ما كار ميكنند، تاكيد ميدارد    غرض دفاع خود شان و  نيرو هاي ائتالف و افغان كه در پهلوي               

. ازبين رفتن هر فرد ملكي افغان انگيزه و هدف ما را تقليل ميدهـد . اين كار ادامه ميدهيم و تالش هاي خود را جهت كاهش تلفات افراد ملكي  حد اقل دو برابر ميسازيم      
فرمانده " ".روي بيش از حد استفاده كنيم و خالف اصول مبارزه با شورشيان عمليات نماييم، پيروزيهاي تكتيكي ممكن عقب نشيني استراتيژيك ثابت گردد                     ما اگر از ني   

  .2010 آگست 4، نشر خبر آيساف به تاريخ "آيساف رهنمود جديد تكتيكي را به نشر سپرد



 ، محافظت افراد ملكي در جريان درگيري هاي نظامي2010   ماه اول سالششگزارش 
 

 
iv 

 
بـا اينكـه نبـرد در       . راد ملكي آسيب ديده از جنگ به نمـايش گذاشـت           يك تصوير ترسناكي را براي اف      2010شش ماه نخست سال     

مناطق سنتي جنگي در جنوب شدت يافته و حتي به بعضي از ولسوالي ها در شمال، غـرب و شمالـشرق هـم گـسترش يافتـه، افـراد                             
عناصـر ضـد دولتـي از      همزمان با ايـن،     . ملكي شاهد كاهش حضور دولت و در نتيجه كاهش محفاظت از خود در اين مناطق بودند               

ابزار غير قانوني مانند مواد منفجره تعبيه شده، حمالت انتحاري و كشتار استفاده نمودند كه حقوق اوليه زندگي افغـان هـا و اصـول                         
  زير پا گذاشتند و اين چيزيست كه همه طرف هاي 7 و اقدام پيش گيرانه6 تناسب5قوانين بشري بين المللي را در خصوص تفكيك

  . مكلف به تطبيق آن اند) عناصر ضد دولتي(ر جنگ، بشمول حاميان دولتي و غير دولتي درگير د
  

 سر منشي ملل متحد در مورد حفاظت افـراد ملكـي در نبـرد مـسلحانه را برجـسته                    2010 جوالي   7 حقوق بشر يوناما اظهارت مورخ      
 از طرف گروه هاي مسلح غير دولتي تا حال يك چـالش  سرمنشي در اين اظهارت تاكيد نموده كه قبولي قوانين بين المللي   . ميسازد

مـسئوليت  " در اين بحث، نماينده افغانستان تاكيد نمود كه هم دولت افغانـستان و همكـاران بـين المللـي آن                      ".عمده به شمار ميرود   
 دولت افغانستان و جامعـه       جوالي كابل،  20در كنفرانس بين المللي مورخ      . 8 را براي حفاظت از غير نظاميان به عهده دارند         "بزرگي

بين المللي تصديق نمودند كه تلفات افراد ملكي و حفاظت از آنها يك نگراني عمده ميباشد و اظهار داشتند كه تلفات افراد ملكـي                    
را بيشتر در نتيجه حمالت شورشيان مي باشد و نيرو هاي نظامي افغان و بين المللي براي كاهش پيوسته تلفات ملكي بايد تعهد خود                        

ملل متحد از همه طرف هاي درگير در جنگ ميخواهد تا حفاظت غير نظاميان را تقويت نمايند و تحـت قـوانين بـين             . 9حفظ نمايند 
  . المللي تعهدات شان را در برابر حفاظت افراد ملكي به اجراء بگذارند

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 حمـالت هـم نبايـد مـستقيم بـه سـوي       "و . "ظ مي باشند، مگر اينكه و يا تا زمانيكه در خشونت ها سهم مستقيم نگيرند افراد ملكي در برابر حمالت محفو":  تفكيك 5

  . 7 و 6مطالعه كميته صليب سرخ، قاعده . "اهداف ملكي باشد
ي از اين ها را به همراه داشته باشد طوريكه فراتر  راه اندازي يك حمله كه ممكن باعث تلفات، جراحت و خسارت تصادفي به اهداف ملكي گردد و تركيب":  تناسب 6

  .  14مطالعه كميته صليب سرخ، قاعده . "از امتيازات و اهداف پيشي بيني شده اي نظامي بصورت مستقيم و غير مستقيم منجر گردد، منع مي باشد
همه اقدامات پـيش  . رض مراقبت از افراد ملكي و اموال شان بايد به عمل آيددر راه اندازي عمليات هاي نظامي، مواظبت دايمي غ":  اقدامات پيش گيرانه در حمالت 7

مطالعـه كميتـه   . گيرانه ممكن بايد براي جلوگيري و در هر حالت جهت كاهش تلفات اتفاقي افراد ملكي، مجروحيت افراد ملكي و خساره مند شدن شان صورت گيـرد               
  .15بين المللي صليب سرخ، قاعده 

:  منبـــع" تلفـــات درگيـــري هـــا، سرمنـــشي عمـــومي ، راه انـــدازي  بحـــث روي حفاظـــت افـــراد ملكـــي را از شـــوراي امنيـــت ميخواهـــد     توجـــه بيـــشتر بـــه 8
www.un.org/news/press/docs/2010/sc9973.doc.   

  .2010 جوالي 20 اعالميه رسمي كنفرانس كابل، كنفرانس بين المللي كابل در مورد افغانستان، مورخ  9
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  پيشنهادات
  

  )دولتطالبان و ساير گروه هاي مسلح ضد (به تمام عناصر ضد دولت 
  

الزم است تا طالبان تمام اوامر مبني بر كشتن افراد ملكي بشمول كاركنان ملكي دولت را متوقف نمايند؛ طرزالعمل ها يا  •
ساير رهنمود هاي را تصويب و تطبيق نمايند تا هرنوع حمله باالي افراد ملكي را ممنوع قرار دهد؛ قبول نمايند كه افراد 

 قواي نظامي بين المللي همكاري مي نمايند در مقابل هرنوع تعرض مصئون بوده و ملكي كه با حكومت افغانستان و
 . هدف قرار دادن آنان را فوراً توقف دهند

طالبان بايد از تلفات افراد ملكي در متابعت از قوانين بين المللي بشر دوستانه، قواعد و اصول بشمول قوانين كه صريحاً  •
 يافته است و ساير اسناد كه تلفات افراد ملكي را هنگام راه اندازي حمالت  طالبان تذكر2009درطرزالعمل سال 

 .انتحاري و ساير حمالت ممنوع قرار داده است، اجتناب نمايند

از قانون بين المللي بشر دوستانه، قواعد و اصول  كه تعرض عليه افراد و اهداف ملكي را منع مي نمايد پيروي و حمله بر  •
همه اقدامات احتياطي را روي دست گيرند تا از تلفات و مجروح نمودن افراد ملكي و .  دهندافراد ملكي را توقف

 .خساره رساندن به ملكيت آنان اجتناب صورت گيرد

 . استفاده از مواد منفجره تعبيه شده و حمالت انتحاري را توقف دهند •

ه و قانون حقوق بشر بين المللي منع گرديده و شامل قتل و ارعاب كه بر مبناي قانون اساسي، قانون بين المللي بشر دوستان •
 . ترور، اعدام، اختطاف، ايجاد خوف و سر بريدن افراد ملكي ميگردد را بطور فوري توقف دهند

 . به آزادي هاي گشت و گزار افراد ملكي بطور كامل احترام نمايند •

 .وقف گردداستفاده از افراد ملكي منحيث سپر جنگي در محافظت از جنگجويان، مت •

  
  به قواي نظامي بين المللي

  
تحقيقات فوري، مؤثق، بي طرف و شفاف  در هر حادثه كه درآن تلفات ملكي وجود دارد را آغاز نمايند؛ درقسمت  •

نتايج و پيشرفت تحقيقات طور عام گزارش داده و اقدامات الزم تأديبي يا جنايي را عليه افراد كه مسوؤل تخلفات نظامي 
 .ايي افغانستان مي باشند،  اتخاذ نماينديا قانون جز

محدوديت هاي را در مقابل حمالت هوايي و آتش باري غير مستقيم باالي محالت رهايشي و ملكي كه در رهنمود  •
 . مطرح گرديده است، وضع وتقويت نمايند2010تكتيكي آگست 

.  متقاضي آن ميباشد، جستجو نمايند2010گزينه هاي مناسب بديلي را براي حمالت شبانه كه رهنمود تكتيكي جنوري  •
اطمينان حاصل نمايند تا همه عمليات هاي ضبط و تالشي بوسيله نيرو هاي امنيتي افغان صورت گرفته، به عنعنات، 
فرهنگ و عادات مذهبي احترام داشته و به مكلفيت هاي حقوقي بين المللي را راجع به تناسب، تفكيك و احتياط هنگام 

ميكانيزم هاي ارزيابي و نظارتي معياري و شفاف را جهت بررسي از تطبيق مؤثر رهنمود . ت پابند باشندراه اندازي حمال
 .تكتيكي، ايجاد نمايند
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ايجاد يك واحد در چارچوب آيساف براي نظارت، تحقيق و گزارش دهي به مردم درمورد تلفات ملكي و همكاري با  •
 .  جهت بهترشدن محافظت از افراد ملكي، شفافيت و حسابدهيحكومت افغانستان و ساير فعالين بصورت مستقيم

قربانيان همه عمليات هاي نظامي كه سبب مرگ ويا /پرداخت جبران خساره بموقع، كافي و شفاف به افراد ملكي •
 ناتو را درقسمت پرداخت 2010رهنمود هاي ماه جون . جراحت افراد ملكي ويا خساره به ملكيت آنان گرديده باشد

 .  خساره، طور مؤثر تطبيق نمايندجبران

بهبود بخشيدن شفافيت و حسابدهي درمورد عمليات هاي نظامي نيرو هاي ويژه و مسوؤليت پذيري آنان درمقابل مردم  •
 . هنگام آسيب رسيدن به افراد ملكي از اثر عمليات هاي آنان

طر حمالت بدون تبعيض وتناسب قرار اجتناب از ايجاد مراكز نظامي در ساحاتيكه كه محالت ملكي را در معرض خ •
 . ميدهد

 
 به حكومت افغانستان

 
فراهم نمودن منابع كافي براي ايجاد يك ارگان دولتي داراي نقش رهبري كننده از طرف دولت تا  واقعات را كه در  •

 ملل متحد، آن تلفات ملكي وجود دارد رسيدگي نموده و با نيرو هاي نظامي بين المللي، اتباع افغانستان، سازمان
اطمينان . كميسيون مستقل حقوق بشرافغانستان، مؤسسات غير حكومتي و ساير گروه هاي جامعه مدني گفتگو نمايد

حاصل گردد تا در همه تحقيقات كه از طرف دولت در قسمت تلفات ملكي صورت ميگيرد بخش طب عدلي نيز شامل 
 . يريدباشد و طي مراحل جبران خساره طور شفاف و بموقع صورت گ

نيرو هاي امنيتي افغان به مكلفيت هايشان به اساس قانون بين المللي بشر دوستانه احترام نموده و نيرو هاي متذكره بايد  •
همه تدابير ممكنه را روي دست گيرند تا امكان كاهش تلفات بيشتر و جراحات افراد ملكي و خساره به ملكيت آنان 

 .تقليل يابد

اتخاذ اقدامات سريع و شفاف بشمول اقدامات تأديبي يا تعقيب عدلي هر فرد از نيرو هاي بهبود بخشيدن حسابدهي و  •
امنيتي ملي افغان كه طور غير قانوني سبب قتل ويا جراحت افراد ملكي گرديده يا حقوق اتباع افغانستان را نقض نموده 

 .اند

  .ت بدون تبعيض و تناسب در آن ميروداجتناب از ايجاد مراكز نظامي و پوسته ها در محالت ملكي كه بيم حمال •
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 2010ثبت شده  توسط جوانب درگير در شش ماه اول سال ) مرگ و جروحات(تعداد تلفات افراد ملكي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 2010مجموعه  واقعات مرگ افراد ملكي توسط جوانب درگير در شش ماه اول سال 
 
 
 
 
 

 عناصر ضد دولت و محافظت افراد ملكي
 

 دريك منازعه مسلحانه داخلي، گروه هاي مسلح غير دولتي، مانند طالبان و ساير عناصر ضد دولت كه :تحليل حقوقي
 كنوانسيون هاي ژنو و پروتوكول 3در افغانستان فعاليت دارند مكلف اند تا از قانون عرفي بين المللي بشر دوستانه ، ماده 

اين گروه ها داراي عين مكلفيت دولت ها ميباشند تا خطرات جنگ را .  نمايندالحاقي دوم  به كنوانسيون هاي ژنو متابعت
به افراد ملكي كاهش داده، افراد ملكي را كه در مخاصمت ها دخيل نيستند محافظت نموده و آنان و متعلقات شان را 
.   هدف قرار ندهند  

 
 

76%

12% 

12%

(386) نيرو های طرفدار دولت (2477) عناصر ضد دولت

(3268) مجموع (405) نا معلوم

72% 

18% 

10%

تنيرو های طرفدار دول (920) عناصر ضد دولت  (223)

(1271) مجموع (128) نامعلوم
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 عناصر ضد دولت و محافظت افراد ملكي
 

زعه مسلحانه داخلي، گروه هاي مسلح غير دولتي، مانند طالبان و ساير عناصر ضد دولت كه  دريك منا:تحليل حقوقي
 كنوانسيون هاي ژنو و پروتوكول 3در افغانستان فعاليت دارند مكلف اند تا از قانون عرفي بين المللي بشر دوستانه ، ماده 

راي عين مكلفيت دولت ها ميباشند تا خطرات جنگ را اين گروه ها دا. الحاقي دوم  به كنوانسيون هاي ژنو متابعت نمايند
به افراد ملكي كاهش داده، افراد ملكي را كه در مخاصمت ها دخيل نيستند محافظت نموده و آنان و متعلقات شان را 

  .   هدف قرار ندهند
 

  مرور
 72بت داده شده است، كه فرد كشته شده اي  ملكي به عناصر ضد حكومت نس  920 ميالدي 2010 جون 30 جنوري و 1بين 

حقوق بشر يوناما شاهد است كه عناصر ضد دولت بيشتر اهداف مشروع . درصد مجموع كشته شدگان ملكي را تشكيل ميدهد
عناصر ضد دولت همچنان اقدامات را مبني بر . نظامي را مورد حمله قرار داده اند ولي منتج به قتل تعداد بيشتر افراد ملكي شده اند

عناصر ضد دولت اهداف نظامي را .  قرار دادن افراد ملكي انجام داده كه اكثراً شامل هدف قرار دادن افراد ملكي ميباشدتحت تأثير
ليكن از اين . با استفاده از مواد منفجره تعبيه شده، حمالت انتحاري، راكت، هاون و آتش باري مستقيم مورد حمله قرار داده اند

تعداد از اين واقعات انفجار مواد منفجره . ده گرديده كه اهداف نظامي درآن واضيح نبوده استتكتيك ها در محالت ملكي استفا
عناصر ضد دولت افراد ملكي را با استفاده از خشونت، . تعبيه شده و حمالت انتحاري افراد ملكي مشخص را هدف قرار داده است

  . ترور و اختطاف نيز متأثر نموده اند
  
  

   نظر به نوع واقعه2010 منسوب به عناصر ضد دولت در شش ماه اول سال  شده،ثبت افراد ملكي كشته
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

40% 

20%

20% 

20% 

(374) حمالت با مواد منفجره تعبيه شده (183) حمالت انتحاری
 (180) ساير تکتيک های عناصر ضد دولت  (183) ترور ها و اعدام ها
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 عناصر ضد دولت استفاده از مواد منفجره تعبيه و حمالت انتحاري را كه از مرگ آور ترين تكتيك هاي 2010درنيمه اول سال 
 ، كمين گرفتن و حمالت مستقيم نيز مورد 10صحمالت از يك فاصله مشخ. جنگي شمرده ميشوند، شديداً افزايش داده اند

  . استاستفاده قرار گرفته 

                                                

  
عالوه برآن عناصر ضد دولت كمپاين منظم را براي از بين بردن بزرگان، سران قومي و ساير افراد را كه با دولت و قواي بين المللي 

 مي طالبان كه از تاريخ 8اين كمپاين در بيانيه . يباشدكار و از آنان حمايت مينمايند، آغاز نموده كه بيشتر شامل ترور و اختطاف م
اتباع امريكا، پرسونل نظامي ناتو، " را اعالم داشت، تقويت گرفت كه در آن اظهار گرديده بود تا "الفتح" مي آغاز عمليات 10

ان شركت هاي امنيتي مشاورين خارجي، جاسوسان كه منحيث ديپلومات جلوه مينمايند، اعضاي اداره كرزي، قرارداد كننده گ
خصوصي خارجي و داخلي، قرارداد كننده گان و پرسونل شركت هاي لوژيستيكي وساختماني نظامي و همه حاميان تجاوزگران 

  . را هدف قرار ميدهد"خارجي را كه براي حاكميت بيگانه فعاليت مي نمايند
   

 طريق حمله بر ساختمان هاي ملكي مختل سازند مثالً حمله بر دربعضي از ساحات طالبان قادر بوده اند تا فعاليت هاي دولت را از
اين . مراكز اداري ولسوالي ها و مكان هاي تعليمي كه اكثرً از مواد منفجره تعبيه شده، حمالت راكتي و مستقيم استفاده نموده اند

 مصروف كار بودند، گرديده است حمالت سبب خساره مالي، جاني و جراحت به افراد ملكي كه در اين ساختمان ها و اطراف آن
عناصر ضد دولت همچنان افراد ملكي را . و افراد ملكي را از مراجعه به مقامات واليتي و مطالبه مشوره از حكومت منع نموده اند

كه براي دولت كار مي نمايند و شامل معلمين، دكتوران، نرس ها و كاركنان امنيتي ميگردند، كشته و مجروح نموده و مورد 
درنتيجه ثبات خدمات اساسي، دسترسي حكومت به نفوس و محافظت از آنان از بين رفته و فرسوده تر . ارعاب قرار داده اند

  .گرديده است
  

  مواد منفجره تعبيه شده و حمالت انتحاري
  مواد منفجره تعبيه شده

  . بيشتر افراد ملكي ميگرددديگر سبب مرگ و مجروح شدن تعداد  نسبت به هر نوع تكتيك مواد منفجره تعبيه شده
 استفاده از كود كيمياوي امونيم نايتريت را كه يك جزء اساسي در ساختار مواد منفجره تعبيه شده 2010گرچند دولت در جنوري 

 مواد منفجره تعبيه شده سبب. ميباشد، ممنوع قرار داده بĤن هم واقعات مواد منفجره تعبيه شده و تلفات ملكي بيشتر گرديده است
واقعات رخ داده در .  تشكيل ميدهد2010مجموعه كشته شدگان افراد ملكي را در شش ماه اول سال )  درصد29 (374مرگ 

تعداد كشته شدگان .  درصد كشته شدگان افراد ملكي را كه ذريعه مواد منفجره تعبيه شده از بين رفته اند تشكيل ميدهد65جنوب 
  .  افزايش نموده است2009 درصد نسبت به سال 44ر كشور تا در سراس بوسيله مواد منفجره تعبيه شده

  
عناصر ضد دولت اساساً از مواد منفجره تعبيه شده عليه مقاصد نظامي استفاده نموده اند ولي افزايش و وسعت استفاده آن سبب 

بازارها، بيرون خانه ها و دفاتر مواد منفجره تعبيه شده در كنار جاده ها، محالت تجارتي و . بيشتر شدن تلفات ملكي گرديده است
 –مواد منفجره تعبيه شده بشكل هاي متفاوت منفجر ميگردند . مقامات حكومتي، دربايسكل ها و ريكشا ها جاگذاري شده بودند

 
ك فاصله مشخص  شامل حمالت توسط راكت، هاوان و در بعضي حاالت راكت هاي  نارنجك انداز كه باالي يك هدف نشان گرفته شده  حمالت  از ي 10

  . و از يك فاصله معيين پرتاب ميگردد



 ، محافظت افراد ملكي در جريان درگيري هاي نظامي2010   ماه اول سالششگزارش 
 

 
 31بتاريخ . حقوق بشر يوناما گزارشات را درمورد جاگزاري مواد منفجره تعبيه شده در بازار هاي پرتجمع دريافت نموده است

مارچ مواد منفجره تعبيه شده كه دريك كراچي دستي جاگزاري گرديده بود در چهارشنبه بازار در ساحه باباجي ولسوالي 
 46 و مجروحين را 24هيئت دولتي كه مسوؤل تحقيق اين حادثه بود تعداد كشته شدگان را . ت هلمند منفجر گرديدلشكرگاه والي
  .گزارش داد

  
دربعضي حاالت مواد منفجره تعبيه شده قصداً كنار دكان هاي فروش دي وي دي و موسيقي و دكان هاي شيريني پزي جاگزاري 

 مي رخ داد 29 و 12انه مواد منفجره تعبيه شده درمقابل دكان شيريخ پزي بتاريخ هاي درشهر خوست دو واقعه جداگ. گرديده بود
  .  تن افراد ملكي را بشمول اطفال مجروح نمود12كه 

  
واقعات مواد منفجره تعبيه شده كه از راه دور كنترول ميگردد و توسط حقوق بشر يوناما ثبت شده ، كاروان هاي نظامي قواي بين 

ل و ساختمان نيرو هاي امنيتي ملي افغان اعم از دفاتر پوليس و امنيت ملي را هدف قرار داده اند ولي درعين زمان در المللي، پرسون
در ماه اپريل دو واقعه مواد . محالت پرتجمع ملكي منفجر گرديده اند كه نسبت به هدف سبب خسارات ملكي بيشترگرديده اند

و عليه رئيس تحقيق امنيت ) جابجا شده در بايسكل(عليه كاروان نيرو هاي نظامي بين المللي منفجره تعبيه شده اداره شده از راه دور 
 تن ديگر 21 فرد ملكي كشته و 3 اپريل رخ داد كه در مجموع 17 و 7در شهر جالل آباد بتاريخ هاي ) جابجا شده در ريكشا(ملي 

  .      طفل زخمي گرديند6بشمول 
  

سط ريموت كنترول اداره ميگردد در هدف قرار دادن افراد ملكي شناخته شده نيز مورد استفاده قرار مواد منفجره تعبيه شده كه تو
 جون رئيس صحت عامه واليت كندز هنگام بقتل 22بتاريخ . دو واقعه در ماه جون اين مسئله را بيشتر واضيح ميسازد. گرفته است

ركلينيك خصوصي اش منفجر گرديد كه درنيتجه سه فرد ملكي ديگر نيز رسيد كه مواد منفجره تعبيه شده اداره شده از راه دور د
تحقيقات بعدي نشان داد كه در عقب اين واقعه عناصر ضد دولت دست داشته  بودند زيرا وي از فرستادن . زخمي گرديدند

 23بتاريخ . ده بودمؤظفين و تجهيزات صحي به شورشيان كه درجنگ با نيرو هاي دولتي زخمي گرديده بودند خود داري نمو
جون انفجار يك بمب اداره شده از راه دور سبب مجروح گرديدن معاون اسبق شوراي واليتي از ولسوالي بهسود واليت ننگرهار و 

  . بود2010فرد مذكور يك شخصيت مذهبي شناخته شده و كانديد انتخابات پارلماني سپتمبر . دو تن ديگر گرديد
  

ت از مواد منفجره تعبيه شده كه بوسيله فشار منفجر ميگردند سبب نگراني شديد گرديده اند زيرا اين استفاده نمودن عناصر ضد دول
مواد منفجره در كنار جاده هاي كه از آن ترافيك و وسايط ملكي استفاده مينمايند در محالت تجارتي جاسازي ميگردند كه منفجر 

ت اين نوع مواد منفجره نشان دهنده آنست كه اين مواد ميتواند ماهي. شدن آن سبب مرگ و زخمي شدن افراد ملكي ميگردد
  .توسط هر كسي منفجر گردد كه اكثراً افراد ملكي ميباشند

  
مواد منفجره تعبيه شده اكثراً بخاطر ارعاب و انتشار ترس ميان نفوس محلي استفاده ميگردد كه درنتيجه تحرك آنان را محدود و 

بعضي حاالت طالبان به مردم محل هشدار داده اند كه آنان نبايد از جاده مشخصي استفاده نمايند زيرا در. معيشت شانرا متأثر ميسازد
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 اپريل شش تن از افراد ملكي در بين ميني بس شان در منطقه درگي نزديك به ولسوالي تني واليت خوست 28بتاريخ 
 شده در قريه تركي،  مي در حادث مشابه مواد منفجره تعبيه3در. هنگام برخورد با مواد منفجره تعبيه شده بقتل رسيدند

 ديگر 12 طفل بقتل رسانده و 2 تن را بشمول 9زرمت واليت پكتيا يك ميني بس را هدف قرار داده و  منفجر گرديد كه 
 .    طفل زخمي نمود4را بشمول 

  
  حمالت انتحاري

 از نصف آن در جنوب ميباشد  تن از افراد ملكي در نتيجه حمالت انتحاري بقتل رسيدند، كه بيشتر183، 2010درشش ماه اول سال 
 درصد از مجموع كشته 14 درصد همة كشته شدگان نسبت داده شده به عناصر ضد دولت ميباشد، و 20اين نمايانگر ).  تن133(

 درصد نسبت به 43 و 2009 درصد افزايش را نسبت به عين ميعاد درسال 20اين ارقام .  را در اين جريان نشان ميدهد1271شدگان 
  .  را نشان ميدهد2009م سال نيمه دو

  
حمالت انتحاري قطار هاي نظامي بين المللي و حكومتي، پرسونل و ساختمان هاي نيروهاي امنيتي افغان و نيرو هاي بين المللي را 

و از حمالت در پوسته ها، شاهراه ها و جاده هاي پرتجمع همچنان در محالت تجارتي و رهايشي كه اكثراً ممل. هدف قرار داده اند
 نزديك به 11 مي حمله انتحاري توسط مواد منفجره جابجا شده در واسطه نقليه18بتاريخ . افراد ملكي بوده، صورت گرفته است

 تن 49 و زخمي گرديدن 7ساحه داراالمان شهر كابل كه قطار نظامي نيرو هاي بين المللي را هدف قرار داده بود سبب كشته شدن 
  . شش تن از پرسونل نظامي بين المللي در اين حمله نيز بقتل رسيدند. ن و اطفال نيز شامل آن ميگرديداز افراد ملكي گرديد كه زنا

  
دو . حمالت انتحاري بيرون هوتل ها، باالي پل ها و در محالت خريد و فروش رخ داده اند كه همه مملو از افراد ملكي بوده اند

 فبروري در 4 جنوري و 14يت ارزگان و يكي هم در شهر قندهار بتاريخ يكي در ولسوالي دهراود وال: حمله انتحاري در جنوب
 تن 34 تن از افراد ملكي كشته و 23محالت پر تجمع افراد ملكي دربيرون هوتل ها رخ داد كه در نتيجه هر دو انفجار حد اقل 

  .  جنوري فكر ميشد يك انفجار قبل از وقت بوده باشد14ديگر زخم برداشتند؛ حمله 
  
ن حمالت كه توسط اعضاي طالبان راه اندازي گرديده بود ناقض مقررات خودشان مبني بر اجتناب از كشتار افراد ملكي چني

هنگام راه اندازي حمله انتحاري بايد " آن بيان ميدارد 41ماده .  پيشبيني گرديده بود2009ميباشد كه در مقرره طرز سلوك آنان در 
مجاهدين بايد نهايت سعي " حاوي حكم عام ميباشد كه در آن گفته شده 46 ماده " گيرداز كشتار افراد ملكي اجتناب صورت

  12".نمايند تا از كشتار افراد ملكي جلوگيري بعمل آيد
  

 22بتاريخ . حقوق بشر يوناما چندين قضيه حمله انتحاري را ثبت نموده كه مقامات دولت و سران قومي را هدف قرار داده اند
 واسكت انتحاري اش را درهدف قرار دادن يك رهبر قومي شناخته شده درحالي منفجر نمود كه رهبر قومي فبروري پسر جواني

                                                 
  . ه جابجا شده راننده گي مينمايدحمله انتحاري توسط مواد منفجره جابجا شده در واسطه نقليه، حمله است كه شخصي واسطه نقليه را كه در آن مواد منفجر 11
  .  نشر گرديد2009 آگست 6به لسان پشتو در صفحه انترنتي شهامت بتاريخ . 2009 مي 9 مقرره طرز سلوك طالبان  12
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يك خانم مواد منفجره تعبيه .  جون رخ داد21اولين حمله انتحاري ثبت شده توسط يك زن در افغانستان در واليت كنر بتاريخ 

وليس ملي و نيرو هاي بين المللي باالي پل شولتن در ولسوالي شيگل و   را درمقابل پوسته نيرو هاي پ13شده و جابجا شده در بدنش
مقامات واليتي اين حمله را .  طفل زخمي گرديدند9 تن ديگر بشمول 13حد اقل يك فرد ملكي كشته و . شولتن منفجر ساخت

  . ده گرفتندطالبان مسوؤليت اين حمله را به عه. محكوم نموده و به قربانيان جبران خساره پرداخت نمودند
  

با وجوديكه نيرو هاي دولتي و بين المللي اكثراً هدف حمالت قرار گرفته اند، دو حمله انتحاري باالي مؤسسات خصوصي در شهر 
قندهار به تعقيب يك سلسله حمالت كه در داخل و اطراف شهر قندهار راه اندازي گرديده بود صورت گرفت و هدف آن افراد و 

 اپريل 15بتاريخ .  با حكومت افغانستان، مؤسسات بين المللي، و نيرو هاي نظامي بين المللي ارتباط داشتندتأسيسات ملكي بود كه
 6در محوطه كه در آن چندين موسسه بين المللي جا داشتند منفجر گرديد كه در نتيجه  يك موتر مملو از مواد منفجره تعبيه شده

 تن از 4 اپريل حمله باالي محوطه شركت امنيتي خصوصي سبب مرگ 27 بتاريخ متعاقباً.  تن ديگر زخمي گرديدند27تن كشته و 
  .  تن ديگر گرديد30افراد ملكي و زخمي شدن 

  

 جون يك حمله انتحاري كه در منطقه مشه كور درقريه نگهان ولسوالي ارغنداب واليت قندهار دريك محفل 9بتاريخ 
 106 طفل كشته و 6 تن بشمول 49 ساله بود كه در نتيجه 18 پسر تقريباً عروسي در بخش مردانه رخ داد، انتحار كننده يك

 تعداد بيشتر از افراد ملكي را 2010اين حادثه نسبت به هر حادثه ديگر در سال .   طفل زخمي گرديدند14تن ديگر بشمول 
ه دفاع محلي كه توسط براساس چشم ديد شاهدان درمحفل عروسي، هدف اصلي اين حمله قوماندان برنام. بقتل رسانيد

تقريباً سه چهارم تلفات را افراد . اين برنامه يكي از مؤفق ترين برنامه ها در جنوب بود. اياالت متحده حمايت ميگرديد، بود
طالبان مسوؤليت آنرا بعهده نگرفته و ادعا نمودند كه حادثه . ملكي تشكيل ميداد كه به هيچ گروه امنيتي ارتباط نداشته اند

چنين ادعا ها از طرف طالبان جديد نبوده و بمنظور انحراف توجه و عدم .  از اثر حمالت هوايي رخ داده استمتذكره
  .      مسوؤليت پذيري در وقايع كه تلفات ملكي بيشتر بوده است، صورت ميگيرد

  
  حمالت انتحاري مختلط و متعدد

 به اينطرف انجام داده 2001سبت به هر زمان ديگر از سال عناصر ضد دولت حمالت انتحاري مختلط و متعدد را بصورت مكرر ن
، عناصر ضد دولت در هر يك ماه دو حمله انتحاري مختلط را انجام داده اند كه بعداً تعداد اين 2010در دو ماه اول سال . اند

اسطه نقليه بوده كه بمب حمالت مختلط شامل حمالت انتحاري با مواد منفجره تعبيه شده در بدن و و. حمالت كاهش نموده است
كه اكثراً (با وجوديكه اين نوع حمالت بيشتر ساختمان هاي دولتي را . گذاران از اسحله خفيفه و بمب دستي استفاده مينمايند

و مقر نظامي نيرو هاي بين المللي را هدف قرار ميدهند كه در آن تلفات ملكي كمتر بوده ولي بĤن هم ) اهداف مشروع نبوده اند

                                                 
  . اننده گي مينمايدحمله انتحاري توسط مواد منفجره جابجا شده در واسطه نقليه، حمله است كه شخصي واسطه نقليه را كه در آن مواد منفجره جابجا شده ر 13
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 فبروري يك حمله مختلط كه شامل چندين حمله انتحاري ميگرديد محل بود وباش و مهمان خانه هاي 26بتاريخ    
 فرد ملكي كشته شدند كه بيشتر آنان 13 تن بشمول 17داد كه در نتيجه حد اقل خارجي را در شهر كابل مورد حمله قرار 

 مارچ 13بتاريخ .  تن از افراد ملكي كه بيشتر آنان افغان ها بودند، زخمي گرديدند44اتباع كشور هاي خارجي بودند و 
ده جابجا شده در واسطه نقليه در زندان پنج حمله در شهر قندهار رخ داد؛ حمله انتحاري با استفاده از مواد منفجره تعبيه ش

سرپوزه و مقر پوليس ملي؛ دو حمله انتحاري با استفاده از مواد منفجره تعبيه شده جابجا شده در بدن در ساحات مسجد 
 تن ديگر زخمي 70 تن در اين حمله كشته و 35براساس گزارشات .  بوقوع پيوست"سيمان" و دو راهي "الجديد"سرخ، 

طالبان مسوؤليت اين حمالت را بعهده گرفته و . تعداد كم تلفات را نيرو هاي ملي امنيتي افغان تشكيل ميدادگرديدند كه 
  .  دريك اعالميه بعد از حمله دوم نيرو هاي آيساف را از پالن گزاري حمالت بيشتر در شهر اختطار دادند

  

ص، تناسب و احتياط قانون بين المللي بشر دوستانه  استفاده از مواد منفجره تعبيه شده ناقض اصل تشخي:تحليل حقوقي
حمالتيكه در آن افراد ملكي طور مستقيم هدف قرار ميگيرند و يا اينكه سبب كشتار بيشتر نسبت به آنچه نياز . ميباشد

اري با آنكه استفاده از حمالت انتح. نظامي ناميده ميشود، ميگردد درحقيقت سبب نقض قانون بشري بين المللي ميگردد
درجريان جنگ درنفس خود ممنوع نميباشد ولي هرگاه افراد ملكي هدف قرار گيرند سبب نقض قانون بين المللي بشر 
دوستانه گرديده و يا با سبب شدن تلفات ملكي اصل تناسب قانون مذكور را نقض نموده و يا مرتكب عهد شكني درمقابل 

حاري باالي اهداف مشروع نظامي اصل تناسب را مد نظر نداشته و در عالوتاً بيشترين حمالت انت. قانون جنگي مي گردند
ساحات عامه و در موجوديت تعداد زياد افراد ملكي صورت گرفته كه خود نمايانگر قصور در اتخاذ اقدامات احتياطي 

  .    براي تقليل تلفات ملكي ميباشد
  

   هاي غير قانوني و شب نامه هاستهواختطاف ها، ترورها، اعدام ها، پ: ارعابتهديد و روش هاي 
 عناصر ضد دولت كمپاين ترويج ارعاب را عليه حاميان يا آناني را كه تصور ميشد از حكومت و جامعه بين 2010درنيمه اول سال 

.  ترور و اعدام افراد ملكي و مقامات دولتي ميگردد14كمپاين متذكره شامل اختطاف،. المللي پشتيباني مينمايند، تشديد نمودند
 ثبت نموده 2010 را در شش ماه اول 15 واقعه اختطاف توسط عناصر ضد دولت165 واقعه اعدام و ترور و 183حقوق بشر يوناما 

).  درصد همه كشته شدگان توسط عناصر ضد دولت14( افزايش يافته است 2009 درصد از نيمه سال 95ترور و اعدام تا . است
  . نامه ها و استفاده از ساير روش هاي ارعاب انگيز مورد آزار و تخويف قرار گرفته اندافراد ملكي از طريق سد راه ها، پخش شب

  
عناصر ضد دولت بزرگان قومي، مقامات دولتي، افراد ملكي كه براي نيرو هاي نظامي بين المللي منحيث مترجم، كاركنان 

معلمين، كاركنان صحي، .  هدف قرار داده اندساختماني كارنموده و آناني را كه تصور مي شود از دولت حمايت مينمايند،
اين اقدامات ارعاب انگيز و كشتار وسيله . دكانداران و كاركنان مؤسسات غير حكومتي داخلي و خارجي نيز هدف قرار گرفته اند

                                                 
  . حقوق بشر يوناما تعداد اختطاف شدگان را در مجموع تلفات ملكي درج ننموده است 14
  .ترور ثبت ميگردد/ درصورتيكه يك فرد ملكي بقتل ميرسد مرگ آنان به عنوان اعدام 15
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  اختطاف ها     

عناصر ضد دولت كاركنان امدادي، صحي و آموزشي، كارگران روز مزد، رانندگان وسايط باربري و سران قومي و سايرين را 
اختطاف موضوع . رقام دقيق مشكل ميباشد زيرا اكثراً چنين وقايع كمتر گزارش داده ميشونددسترسي به ا. اختطاف نموده اند

حساس بوده و در بيشتر قضايا آنانيكه در گفتگو دخيل ميباشند مايل نيستند در زمينه صحبت نمايند؛ آنانيكه رها ميگردند نيز 
 . صحبت نمي نمايند و در بعضي حاالت شخص اختطاف شده بقتل ميرسد

 
حقوق بشر يوناما درتمامي كشور واقعات متعدد اختطاف را به خصوص در جنوب و جنوب شرق كه تعداد واقعات اختطاف 

 قضيه اختطاف را كه 45تنها درماه مي در جنوب شرق حقوق بشر يوناما .  خيلي زياد بوده، ثبت نموده است2010درنيمه اول سال 
 21 تن ديگر رها گرديدند، در حاليكه سرنوشت 10 تن كشته و 14از جمله . ده استبه عناصر ضد دولت نسبت داده شده ثبت نمو

اكثريت متضررين به گمان جاسوسي به دولت افغانستان و نيرو .  ساله تا حال معلوم نمي باشد12تن از گروگانها  بشمول يك پسر 
  . هاي بين المللي اختطاف گرديده بودند

  
طور مثال بتاريخ . بقتل رسيده، درمقابل آنان پول تقاضا گرديده و يا مورد معامله قرار گرفته اند افراد ملكي اختطاف شده مكرراً 

 ماه فبروري درولسوالي بيلي چراغ واليت فارياب عناصر ضد دولت درمقابل رهايي دو تن از اعضاي خانواده يك تن از 14
افراد ملكي كه در . ولت و فراهم نمودن اسلحه گرديده بودندبزرگان طرفدار دولت، خواهان قطع رابطه و عدم طرفداري وي از د

واليات كنر و لغمان اختطاف گرديده بودند درمقابل تعهد براينكه از دولت حمايت نمي نمايند و بعد از پرداخت جريمه كه 
ير قانوني به اختطاف افراد عناصر ضد دولت همچنان با ايجاد پوسته هاي غ. محكمه طالبان عليه آنان وضع نموده بود رها گرديدند

  .      ملكي پرداخته اند
  

 تن از سران قومي زدران  كه عضوء شوراي انكشافي جامعه نيز بودند هنگامي كه آنان به يك جلسه در 11 مي، 23بتاريخ 
از  تن 5. قريه سيد خيل ولسوالي شمل واليت خوست روان بودند از طرف عناصر ضد دولت باالي شان آتش گشوده شد

بر اساس معلومات مقامات .  تن ديگر اختطاف گرديدند كه بعداً يك تن آنان بقتل رسيد6سران متذكره بقتل رسيده و 
 نيروي قومي عنعنوي "اربكي"ايجاد برنامه .  تن از اختطاف شدگان معلوم نبود5 مي محل نگهداشت 29واليتي تا تاريخ 

تفاده ميگرديدند و يا رد تقاضا هاي عناصر ضد دولت توسط سران  خوست اس-كه براي حفظ جان كاركنان جاده گرديز
  . ه هاي احتمالي اين حمله ميباشدقومي مبني بر دادن پول اين پروژه به آنان، از انگيز

  
  ترور ها و اعدام ها

ار داده كه اين ترور ها و اعدام ها بوسيله عناصر ضد دولت تعداد زياد افراد ملكي را در ساحات جنوب شرق و مركزي هدف قر
 تن از افراد ملكي 183، عناصر ضد دولت حد اقل 2010درجريان شش ماه اول سال . رقم در جنوب رشد قابل مالحظه داشته است

  .حقوق بشر يوناما چندين واقعه را كه در آن كشتار بشمول اطفال درمحضر عام صورت گرفته، ثبت نموده است. را ترور نموده اند
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.  تن درهفته ميرسيد3,6 به 2009 تن بقتل رسيده است كه اين ميزان در سال 7 طور اوسط درهر هفته، 2010 سال در چهار ماه اول
 تن 18براساس گزارشات دفتر امنيت و مصئونيت سازمان ملل متحد در ماه هاي مي و جون، عناصر ضد دولت طور اوسط هر هفته  

بيشتر ترور ها در جنوب افغانستان .  معاون شهر داري واليت قندهار ميباشدرا بقتل رسانيده كه شامل شهردار ولسوالي برمل و
 . قرباني آن ميباشند2010صورت گرفته كه اضافه از صد تن بين ماه هاي جنوري و جون سال 

 
اد بشمول نيرو هاي امنيتي ملي افغان هدف اساسي ترور ها را درجنوب تشكيل داده اند ولي با آن هم بنظر ميرسد كه بيشتر افر

طالبان اكثراً ياد داشت . 16اعضاي شورا ها، معلمين، مالها، متعلمين و سران قومي اختطاف و به ظن جاسوسي اعدام گرديده اند
  .دهاي كه ديگران را از عين سرنوشت اخطار داده بود بر جسد كشته شدگان ملكي گذاشته بودن

                                                

  
 طرز سلوك 2009مقرره سال . ي را تحت پوشش قرار داده استگونه هاي متفاوت مقرره طرز سلوك طالبان موضوع جاسوس

طالبان در مورد نحوه رفتار با جاسوسان مظنون طور مفصل صراحت دارد كه در آن مجازات اعدام پيشبيني گرديده و براي محكوم 
  17.نمودن، موجوديت دو شاهد و يا اقرار شخص كافي ميباشد

  
اعضاي شورا ها، بزرگان مذهبي، معلمين، پرسونل نيرو هاي ملي امنيتي افغان حتا در ترور عمدي افراد ملكي شامل ولسوال ها، 

حاليكه خارج از وظيفه بوده اند، سران قومي، متعلمين، رانندگان الري ها، دكتوران، كاركنان ساختماني و آناني را كه براي 
  . كار نموده اند، ميگرددمقامات واليتي، نيرو هاي نظامي بين المللي و سازمان هاي بين المللي 

  
هنگام دخول به عبادتگاه ها، الزم است تا نمازگزاران اسلحه .  تن از افراد ملكي در جريان نماز در مسجد بقتل رسيده اند4حد اقل 

  . خويش را بيرون گذاشته كه درنتيجه غير مسلح بوده و از خود دفاع نمي توانند
  

 اپريل 9در. ر ولسوالي دند در واليت قندهار زماني كشته شد كه در حال اداي نماز بود فبروري يك تن از سران قومي د18بتاريخ 
 مي يك مال از ولسوالي تريزايي در 21در . يك عضو شوراي ولسوالي در داخل مسجد در ولسوالي ژري واليت قندهار بقتل رسيد

  . واليت خوست هنگام گزاردن نماز در مسجد بقتل رسيد
  

  رترور ها در قندها
در جريان ماه جون . از آغاز سال عناصر ضد دولت بخصوص طالبان كمپاين كشتار عمدي و برنامه ريزي شده را راه اندازي نمودند

اين روند زماني تشديد گرديد كه آيساف .  تن ديگر در واليت قندهار توسط عناصر ضد دولت زخمي گرديدند4 تن كشته و 37
عناصر ضد دولت افراد كليدي ملكي را بشمول بزرگان قومي و . خبر داد) همكاري براي قندهار (از راه اندازي عمليات قندهار بنام

محلي، مقامات واليتي، كاركنان امدادرساني و سايرين را كه از حكومت افغانستان و نيرو هاي بين المللي حمايت نموده و يا گمان 
 . ميرفت حمايت مينمايند، هدف قرار دادند

 
 با دولت كمك نموده اند آنان را در معرض خطر جدي و انتقام جويانه  حقوق بشر يوناما نگران است كه با افشاي اسناد توسط ويكي ليكس در مورد نام اشخاصيكه 16

  . حقوق بشر يوناما سعي مينمايد تا همه منابع آن محرم باقي بماند. عناصر ضد دولت قرار دهد
 طالبان در "مقرره طرز سلوك" طبع سوم . تجديد و دوباره به نشر رسيد2009 بوجود آمده و در مي 2006 يا اليحه بار اول در نوامبر "رهنمون براي مجاهدين" 17

  . را براي تحليل بيشتر ترجمه مينمايد2010حقوق بشر يوناما در حال حاضر سند سال .  به نشر رسيد2010جون 
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 در واليـت    2010 موارد ترور افراد ملكي را كه توسط عناصر ضد حكومتي در شش ماه نخست سـال                  12اما  حقوق بشر يون  
قربانيان ايـن حـوادث را غيرنظاميـان در مقامـات بلنـد دولتـي و مـامورين ملكـي،                    . كندهار صورت گرفته ثبت نموده است     

سته شيعه حامي دولت و از نزديكان احمـد ولـي            فبروري، يك رهبر برج    2به تاريخ   . اعضاي شوراها و غيره تشكيل ميدهند     
 فبروري، رئيس اطالعات و فرهنگ اين واليـت، رئـيس فاكولتـه ادبيـات     24به تاريخ . كرزي در شهر كندهار به قتل رسيد    

  اپريل، معاون شهردار كنـدهار در هنگـام        19به تاريخ   . پوهنتون كندهار، و برادر قوماندان امنيه ولسوالي ارغستان كشته شد         
 اپريل، رئـيس كوپراتيـف زراعتـي        21به تاريخ   . طالبان مسئوليت اين قتل را به عهده گرفتند       . نماز در يك مسجد كشته شد     

 مي، معاون زندان سرپوزه بعد از اينكه منزل را به قصد كار ترك مينمود     12به تاريخ   . در ناحيه سوم شهر كندهار كشته شد      
  .شوراي شاولي كوت در اين شهر كشته شد جون، يك عضو 15به تاريخ . به قتل رسيد

  
  هدفگيري مقامات ملكي واليتي

. عناصر ضد حكومت مامورين واليتي را با استفاده از مواد منفلقه تعبيه شده و اختطاف در سراسر كشور مورد هدف قرار داده اند
عاون واليت خوست در انفجار مواد منفلقه  جنوري، م7به تاريخ . اين شامل هدفگيري يك تعداد واليان و معاون والي ها ميباشد

 جنوري، ولسوال چشت شريف در واليت هرات و شش فرد ملكي ديگر در 17به تاريخ . تعبيه شده در دفتر خود زخم برداشت
 جون سرپرست ولسوالي سيد آباد واليت ميدان وردك توسط عناصر ضد 15، طبق گزارشات، به تاريخ . يك حمله كشته شدند

 جون ولسوال ارغنداب واليت كندهار از اثر انفجار مواد منفلقه جاسازي شده 15به تاريخ . ختطاف، و بعداً سر زده شدحكومتي ا
  . در يك وسيله نقليه، به قتل رسيد

  

  پوسته هاي غير قانوني
هاي غيرقانوني را ايجاد و در برخي موارد، عناصر ضد حكومتي خود را ملبس با يونيفورم نيرو هاي امنيتي افغان ساخته اند، پوسته 

به آزار و اذيت مسافرين پرداخته اند، وهرگاه دريابند اين افراد با دولت يا قوت هاي بين .  وسايل نقليه ملكي را توقف داده اند
هاي در ماه مي در ساحات شمالشرق، عناصر ضد حكومت ملبس با يونيفورم نيرو . المللي كار مينمايند، آنها را به قتل ميرسانند

امنيتي افغان، وسايل نقليه را متوقف ساخته و مسافرين را متهم به طرفداري از حكومت نموده اند و كساني را كه كارت هويت 
  . دولت و قوت هاي نظامي بين المللي را با خود داشتند، به قتل رسانيدند

  

 قريه سپينه پياله، ولسوالي ترزي واليت  مي، طالبان موتر حامل شش مسافر را در يك پوسته غيرقانوني در15به تاريخ 
به . مسافرين در يك محفل عروسي اشتراك نموده بودند كه در حال برگشت از پاكستان بودند. خوست متوقف ساختند

منظور تعيين اينكه آيا اين مسافرين براي دولت افغانستان يا قوت هاي بين المللي كار ميكنند، طالبان، بدون معرفي خود 
براي رد اين ادعا ها، مسافرين كارت هاي هويت كار را . ا را به جانبداري از عناصر ضد حكومت متهم نمودندشان آنه

. از جمله آنها، طالبان دو تن از اين مسافرين را رها كردند، و چهار فرد ديگر به شمول داماد را به قتل رساندند. نشان دادند
ين المللي بود و ساير قربانيان با دولت افغانستان و يا شركت هاي طبق گزارشات، داماد ترجمان قوت هاي نظامي ب

  .طالبان قربانيان را متهم به جاسوسي نموده و مسئوليت اين حادثه را بدوش گرفتند. خصوص امنيتي كار ميكردند
  

رقي و مركزي طبق گزارشات بدست آمده، عناصر ضد دولت اين پوسته هاي غيرقانوني را در مناطق جنوبي، جنوب شرقي، ش
عناصر ضد دولتي از اين پوسته ها براي گرفتن پول از افراد ملكي و همچنان منحيث وسيله اي براي  تهديد . ايجاد نموده اند

آنها افراد ملكي را در اين . سيستماتيك افراد كه براي حكومت افغانستان و قوت هاي بين المللي كار ميكنند، استفاده مينمايند
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  شبنامه ها

به شمول مساجد و ساختمان شبنامه هاي كه از طرف عناصر ضد دولتي در سراسر كشور توزيع ميگردند، اكثراً در ساحات عامه، 
آنها در . هاي حكومتي نصب ميگردند، و به مردم هشدار ميدهند تا از دولت افغانستان و قوت هاي بين المللي خود را دور نگهدارند
يدهند تا اين نامه ها مردم را اخطار ميدهند تا دختران و پسران شان را به مكاتب نه فرستند، و به استادان و مامورين دولتي هشدار م

در ماه مي، عناصر ضد دولتي شبنامه هاي را در واليت لوگر، كنر، بدخشان و بلخ توزيع نمودند و . كار با حكومت را توقف دهند
امنيتي افغان را مردم را اخطار دادند تا با از همكاري با مقامات واليتي يا جامعه بين المللي خود داري ورزند و صفوف نيرو هاي 

همچنان، اين نامه ها پيام هاي ضد آموزش زنان را پخش و مردم را خطار داده درصورتيكه به اين هشدار ها توجه نه . ترك بگويند
  .نمايند  مجازات خواهند شد

  
  18 كودكان زنان وبر حمله 

 موجب بيشترين تلفات زنان و اطفال 2010 مواد منفلقه تعبيه شده و حمالت انتحاري توسط عناصر ضد دولتي در نيمه اول سال
  . گرديده است

  
 از اثر انفجار مواد منفلقه تعبيه شده و 2010واقعه تلفات اطفال را كه در نيمه اول سال 74 واقعه تلفات زنان و 39حقوق بشر يوناما 

 درصد افزايش را در 155ان و  درصد افزايش را در تلفات زن44اين گزارش . حمالت انتحاري به عمل آمده، ثبت نموده است
 جنوري، يك وسيله منفجره در يك ساحه پر جمعيت كه اطفال 6 به تاريخ 19. نشان ميدهد2009تلفات اطفال در مقايسه به سال 

دور يك كاروان نظامي بين المللي و پوليس ملي افغان در ساحه ايسارك مزينه ولسوالي رودات واليت ننگرهار جمع شده بودند، 
بنابر .  تن اين مجروحين را اطفال مكتب تشكيل ميداد56.  تن ديگر گرديد68گرديد كه موجب قتل چهار طفل و جراحت منفجر 

  .بوده است) ميخ، شيشه، پيچ(گزارشات، وسيله منفجره  دست ساخت خانه بوده و  مملو از گلوله ها و ساير اشياي تيز 
  

ــا وســا   ــار ســرك كــه ب ــان و اطفــال    مــواد منفحــره جاســازي شــده در كن ــان اصــابت نمــوده، باعــث تلفــات زن ــه غيرنظامي يل نقلي
موضــوع مــورد نگرانــي عبــارت از جابجــايي ايــن مــواد منفلقــه در ماركيــت يــا بــازار هــاي پرازدحــام ميباشــد، و   . گرديــده اســت

ه زنـان و اطفـال   در برخي موارد، اين مـواد در بايـسكل هـا اسـتفاده شـده يـا در كنـار سـازمان هـا و تاسيـسات مثـل پـارك هـا، كـ                    
  . در آن رفت و آمد دارند، جاسازي شده اند

  
                                                 

 نبرد مسلحانه در افغانستان ، نماينده ويژه سر منشي در امور اطفال در جنگ مسلحانه، يك گزارش ساالنه را در مورد تخلفات كه در برابر اطفال در2010 در آگست  18

براي . حقوق بشر يوناما از اين واقعات در اين گزارش غرض شرح نگرانييها در مورد اطفال متاثر از جنگ استفاده نموده است. صورت گرفته، به نشر خواهد سپرد

  .ه ويژه سر منشي در امور اطفال در نبرد مسلحانه توجه فرمائيدگزارش دهي عميقتر در مورد نقض حقوق اطفال در نبرد مسلحانه در افغانستان، به گزارش  نمايند
 اين 185 غيرنظامي قرباني ماين ها و بقاياي مواد منفلقه انفجار ناشده بوده اند و 301، 2010 طبق گزارش مركز هماهنگي ماين پاكي افغانستان، در نيمه نخست سال  19

  .كشته شدگان را اطفال تشكيل ميدهند
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 فرد ملكي، به شمول سه زن و دو طفل كشته و سه زن و دو طفل ديگر زماني جراحت 12 فبروري، حداقل 28به تاريخ 
به . صادم نمودبرداشتند كه موتر حامل شان در ساحه خواجه جمال ولسوالي نوزاد واليت هلمند با مواد منفلقه تعبيه شده ت

 اپريل، چندين عضو يك خانواده، به شمول سه زن و يك طفل يك ساله كشته شدند و دو پسر نوجوان و يك 4تاريخ 
دختر سه ساله در مركز واليت غزني زماني مجروح گرديدند كه موتر حامل شان با يك وسيله مواد منفجره در نزديك 

  .يك پوسته امنيتي پوليس تصادم نمود
  

حقوق بشر يوناما . وع ترسناك كشتن خودسرانه اطفال توسط عناصر ضد دولت به گمان جاسوسي براي دولت بوده استيك موض
. چهار قضيه جداگانه را ثبت نموده است كه عناضر ضد دولت اطفال را بعد از ادعاي جاسوسي باالي شان اختطاف و اعدام نمودند

ن در قريه شيخ ياسين، ولسوالي چك وردك در شب از خانه بيرون كشيده شد، و  ساله توسط طالبا17 مارچ، يك طفل 8به تاريخ 
 12 جون، يك طفل 29به تاريخ . طالبان او را متهم به فعاليت در دولت نموده بودند. بعد جسدش در صبح همان شب بدست آمد

. انگيزه قتل اين پسر معلوم نيست. يدساله در محضر عام در مركز ولسوالي واغظ واليت غزني توسط عناصر ضد دولت اعدام گرد
هرچند كه .  جون، يك طفل هفت ساله در محضر عام در ولسوالي سنگين واليت هلمند توسط طالبان به دار زده شد10به تاريخ 

  . كشيدگي هاي قومي ميتواند عامل اين كار باشد، طالبان او را متهم به جاسوسي به دولت نمودند
  

دسترسي به خدمات اساسي، مانند صحت و تعليم و تربيه شديداً متاثر .  را باالي زنان و اطفال داشته استادامه جنگ تاثيرات شديد
اين حمالت نه . عناصر ضد دولتي داكتران و كارمندان صحي، به شمول واكسيناتوران را كشته و مجروح نموده اند. گرديده اند

در . تاثر نموده، بلكه  دسترسي به مراقبت صحي را نيز متضرر ساخته استتنها كيفيت خدمات موجود و مورد نياز افغان ها را م
نتيجه، مكاتب ازبين رفتند و يا بصورت موقت يا دايمي بسته شدند و فرصت هاي تعليمي براي هزاران طفل، به خصوص در مناطق 

 را تصويب 20 يك قطعنامه2010 شوراي حقوق بشر ملل متحد در جوالي. جنوبي، جنوب شرقي، شمالي و مركزي ضايع شده اند
  . نمود كه آماج مكاتب و شاگردان، بخصوص شاگردان اناث را در اين كشور محكوم نموده است

  
شبنامه هاي عناصر ضد دولت بيشتر در مناطق جنوبي، جنوب شرقي، مركزي و شمالي منتشر ميگردند كه به استادان و شاگردان 

 فبروري، آمر مكتب دخترانه در پلخمري، مركز واليت بغالن، نامه هاي 29 تاريخ به. هشدار ميدهد تا شامل مكاتب نگردند
تهديدآميز را از سوي طالبان دريافت نمود، كه به او هشدار داده بود تا دروازه مكتب را ببندد، درغيرآن كودكانش را خواهند 

بيه شده در راهاي كه مورد استفاده شاگردان اناث حقوق بشر يوناما قضاياي را در دست دارد كه طالب ها مواد منفلقه تع. كشت
  . قرار دارند، جاسازي نموده اند و تلفات ملكي را به بار آورده است

  
  حسابدهي

حقوق بشر يوناما مي بيند كه طالبان درحاليكه تعهد نموده اند تا از تلفات . عناصر ضد دولت با معافيت در افغانستان فعاليت مينمايند
 گنجانيده شده، هيچ 2009د داري مي ورزند، به شمول آنهائيكه در چندين ماده مقررات سلوكي طالبان در سال افراد ملكي خو

                                                 
اين قطعنامه در يك اعالميه . اين قطعنامه به اتفاق آراء به تصويب رسيده است. مه يك قطعنامه مشترك ميان افغانستان و اياالت متحده امريكا ميباشد اين قطعنا 20

  . صادر شد، اعالن گرديد2010 جوالي 26مطبوعاتي ملل متحد كه به تاريخ 
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تحت قانون جزاي داخلي، قوانين بين المللي بشر دوستانه و مقررات حقوق بشري قابل اجراء، حكومت افغانستان نتوانسته است تا 

  . مرتكبين به شمول عناصر ضد دولت را بخاطر تخلفات شان، مورد تحقيق قرار داده، دستگير و مجازات نمايد
ي ضعيف و فاقد منابع در افغانستان نميتواند معيار هاي مناسب محاكمه را براي افراد متهم و يا عدالت براي قربانيان تامين نظام قضائ

با تمركز روي پروسه مصالحه و ادغام مجدد ميان دولت و آن عده طالبانيكه از خشونت دست بردار ميشوند و به قانون . نمايد
حالت معافيت را با اعالن عفو عمومي و ادغام مجدد براي كسانيكه درجريان جنگ مرتكب اساسي احترام ميگذارند، حكومت 

درعين حال، چنين اعمال محافظت افراد ملكي را به خطر مواجه ساخته و خالي حفاظت . جرايم سنگين شده اند، بيشتر ساخته است
  . و حسابدهي كه در افغانستان وجود دارد را عميقتر ميسازد
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  نيرو هاي طرفدار دولت و حفاظت از غير نظاميان
  

  مرور
حقوق . به نيرو هاي طرفدار دولت نسبت داده شده است) كشته و زخمي( واقعه تلفات غير نظاميان 386، 2010بين جنوري و جون 

 درصد را در تلفات غير نظاميان 29اين ارقام يك كاهش .  واقعه جراحت را ثبت نموده است163 واقعه قتل و 223بشر يوناما 
 واقعه تلفات غير 69، حقوق بشر يوناما 2010براي نيمه اول سال .  نشان ميدهد2009توسط نيرو هاي طرفدار حكومت نسبت به سال 

به عمل آمده، ثبت )  غير نظامي توسط نيرو هاي طرفدار حكومت223 درصد از تلفات 31(نظاميان را كه از اثر حمالت هوائي 
 واقعه 36، و ) درصد مجموع تلفات افراد ملكي توسط نيرو هاي طرفدار حكومت18( نفر در تالشي و دستگيري، 41تلفات . مودهن

عمدتاً به حادثات كه فير توسط نيروهاي )  درصد مجموع تلفات كه توسط نيرو هاي طرفدار حكومت صورت گرفته16(تلفات 
اروان ها و مراكز نظامي و يا عدم توجه رانندگان وسايط به عالمت هوشدار دهنده دولت و همكاران شان بخاطر نزديك شدن به ك

 واقعه 26 واقعه قتل و 51 واقعه جراحت زنان، 25 واقعه قتل و 42حقوق بشر يوناما . صورت مي گيرند، نسبت داده شده است
اين يك . رفته، ثبت نموده است صورت گ2010جراحت كودكان را كه توسط نيرو هاي طرفدار حكومت در شش ماه نخست 

 درصدي  در تلفات اطفال را توسط نيرو هاي طرفدار حكومت در مقايسه با سال 50 درصد در تلفات زنان و كاهش 42كاهش 
  .  نشان ميدهد2009

  
   با نوعيت واقعه2010ثبت تلفات غيرنظاميان توسط قوت هاي حامي دولت در شش ماه نخست 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 

31%

18%16%

35% 

) ٦٩(حمالت هوای و پشتيبانی هوايی نزديک -حمالت هوايی،
)٤١(حمله /شیتال

)٣٦(حفاظت قوا / استفاده از قوای زياد 
)٧٧(و ساير تکتيک های قوت های طرفدار دولت  

آيساف در امر مبارزه با شورشيان، دستور هاي تكتيكي و اعالميه هاي زياد فرمانده آيساف جهت كاهش تلفات افراد رهنمود هاي
باوصف آن هم، .  كاهش در تلفات و جراحت غيرنظاميان بوجود آمده است2010ملكي نشان ميدهد كه از جنوري الي جون 

داشت خودسرانه و يا تخريب منازل غير نظاميان در برخي عمليات هاي حقوق بشر يوناما تذكر ميدهد كه كشتار، زخمي شدن، باز
  .    نظامي بين المللي و نيرو هاي امنيتي افغان كماكان ادامه داشته است
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 با دستور هاي تكتيكي و يك دستور 2008تالش هاي قوت هاي بين المللي جهت كاهش تلفات افراد ملكي در سپتمبر و ديسمبر 
كاهش كلي در تلفات غير نظاميان ناشي از حمالت هوائي .  را محدود ميسازد، آغاز گرديد21 حمالت هوايي كه2009در جوالي 

نشان ميدهد باوصف اينكه نيرو هاي بيشتر در ) تاكتيك كه منجر به تلفات گسترده غيرنظاميان توسط قوت هاي بين المللي ميگردد(
، 2010در سال .  المللي از افزايش در تلفات افراد ملكي جلوگيري نموده است به افغانستان آمدند، تصاميم قوت هاي بين2010سال 

آيساف با ارائه دو دستور كه قوت هاي آيساف و امريكا آنرا بكار ميبرند، اقدامات بيشتر را جهت كاهش تاثير عمليات بين المللي 
ي طرزالعمل هاي عملياتي معياري درباره  در مورد حمالت شب هنگام و بررس2010جنوري 23دستور تاكتيكي . اتخاذ نمود

كه فير توسط نيروهاي دولت و همكاران شان بخاطر نزديك شدن به كاروان ها و مراكز نظامي و يا عدم توجه رانندگان (واقعات
  .يد تجديد گرد2010 اپريل 19 به نشر رسيد و در 2010 فبروري 19به تاريخ ) وسايط به عالمت هوشدار دهنده صورت مي گيرند

  
 واقعاتي را كه حمالت هوائي باعث تلفات وسيع غيرنظاميان گرديده 2010 الي جون 2009حقوق بشر يوناما از اواسط جوالي 

اين نشان ميدهد كه وفادار ماندن قوت هاي بين المللي به محدود نمودن هدفگيري ساحات مسكوني . باشد، مشاهد نه نموده است
  . ري نموده استاز تلفات وسيع غيرنظاميان جلوگي

  
 فرمانده آيساف اكثريت قوت هاي خاص امريكا را تحت قومانده خود در 2010مطابق به گزارشات رسانه ها، به تاريخ مارچ 

اين براي حقوق بشر يوناما مشكل است تا تشخيص نمايد كه قوت هاي . آورده تا هماهنگي بيشتر را در عمليات نظامي تامين نمايد
 مشخص شامل بوده اند، زيرا خيلي از شاهدان و قربانيان نيرو هاي عادي را از قوت هاي خاص تفريق خاص در عمليات هاي

گذشته از آن، مردم در مورد اكثر عملياتي كه در آن قوت هاي خاص شامل آن اند آگاهي ندارند و يا معلومات محدود . نميتوانند
  . ار ميگيرددر پاسخ به تقاضا در مورد اين عمليات در دسترس شان قر

  
 حقوق بشر يوناما در برخي موارد تحقيق نموده كه قوت هاي خاص در استفاده از نيروي بيشتر، بدرفتاري و كشتار و زخمي 

 فبروري رخ داد و باعث تلفات غيرنظاميان گرديد، و 12در واقعاتي در شهر گرديز كه به تاريخ . ساختن غيرنظاميان دخيل بوده اند
به صندوق زير مراجعه (  غيرنظامي كشته شد، قوت هاي ويژه در آن شامل بودند 21روري در واليت ارزگان كه  فب21حمله هوايي 

حقوق بشر يوناما از اقدام براي منسجم نمودن بهتر عناصر معين قوت هاي ويژه در سلسله مراتب فرماندهي آيساف، استقبال ). نماييد
نكه چه تعداد نيرو و كدام جزوتام قوت هاي ويژه تحت فرماندهي قوماندان آيساف هرچند، معلومات بيشتر در مورد اي. مينمايد

                                                 
 در حمايت از عمليات  قوت هاي آيساف و "استفاده منظم از قوا"يكي جديد را كه رهنمود را براي ، قوماندان آيساف يك دستور تاكت2010 آگست 4 به تاريخ  21

درحاليكه بر "اعالميه مطبوعاتي صدور دستور آيساف نشان ميدهد، .  ميگردد2009اين دستور تكتيكي جاگزين دستور . امريكا در افغانستان ارائه مينمايد، صادر نمود

هش تلفات غيرنظاميان در عمليات تاكيد ميورزيم، همچنان بر حق و مكلفيت قوت هاي خود مبني بر دفاع از خود شان و نيرو هاي ائتالف و اهميت تالش ها جهت كا

فات بايد تالش هاي خود را جهت كاهش تل) آيساف( در يك  بخش غير محرمانه اين رهنمود آمده است، ما ".افغان كه باهم يكجا كار ميكنيم، تاكيد ميورزد

  اگر ما از قواي زياد استفاده نماييم يا برخالف اصول مبارزه با شورش عمل نماييم، . مرگ هر فرد افغان داعيه ما را تقليل ميدهد. غيرنظاميان به حداقل آن دو برابر سازيم

 4،  نشر خبر آيساف به تاريخ " جديد را صادر مينمايدقوماندان آيساف دستور تكتيكي" ". پيروزيهاي تكتيكي مان ميتواند يك عقب نشيني استراتيژيك ثابت شود
  .2010آگست 
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  وقعيت تاسيسات نظاميم

طوريكه در گزارشات قبلي تذكر يافته، حقوق بشر يوناما نگراني خود را از ايجاد پايگاه هاي نظامي و پوسته هاي امنيتي در 
حقوق بشر يوناما واقعات زياد را ثبت نموده است كه در آن عناصر ضد دولت باالي قوت . نزديكي ساحات مسكوني ابراز ميدارد

اكثراً . للي و افغان، پوسته هاي نظارتي و پايگاه ها در شهر ها و ساحات مسكوني، هاوان و راكت شليك نموده اند هاي بين الم
واكنش هاي تالفي . هاوان ها به هدف مورد نظر اصابت ننموده و باعت كشته و جراحت و تخريب اموال غيرنظاميان شده است

توپخانه باالي موقعيت هاي مشكوك عناصر ضد دولتي نيز همان خسارات را به بار جويانه قوت هاي بين المللي با از استفاده از 
  . آورده است

  
حقوق بشر يوناما واقعات زيادي را درعمليات مشترك در ولسوالي هاي مارجه و نادعلي واليت هلمند ثبت نموده كه پوسته هاي 

 مجروحين كه خواهان كمك هاي صحي بوده اند، ايجاد شده توسط قوت هاي بين المللي از گشت و گذار مردم، بخصوص
در پايان عمليات، قوت هاي دولتي و بين المللي در ساحات مسكوني اقامت اختيار نموده اند و غيرنظاميان . جلوگيري نموده است

 رويكرد متمركز رهنمايي قوماندان آيساف براي عمليات مبارزه با شورشيان يك. را در معرض تهديد بيشتر طالبان قرار داده اند
با مستقر ساختن . براي مردم را بوجود آورده كه مبتني بر حمايت مردم افغانستان با ايجاد يك محيط امن براي انكشاف ميباشد

پايگاه هاي نظامي در داخل و نزديك به ساحات مسكوني، بخصوص در ساحات متاثر از جنگ، غيرنظاميان با خطر بيشتر مواجه 
ن ساحات، غيرنظاميان افغان نه تنها با حمالت نا متناسب عناصر ضد دولتي مواجه ميگردند بلكه با شليك هاوان در چني. گرديده اند

و راكتهاي قوت هاي بين المللي كه به هدف نميرسد و سهواً به ساحات مسكوني اصابت ميكند و باعت كشته و زخمي شدن شان 
  . ميگردد، روبرو بوده اند

  
  ي عمليات هاي وسيع نظام

  عمليات مشترك در واليت هلمند 
جوامع متاثر از جنگ به حقوق بشر يوناما خبر داده اند كه آنها از انجام عمليات وسيع نظامي ناراضي اند  به باور آنها اين عمليات 

ي نادعلي و مارجه  در ولسوالي هاعمليات مشتركبه گونه مثال، . باعث نا امني بيشتر گرديده و از باشندگان آن محافظت نه مينمايد
.  توسط نيرو هاي طرفدار دولت صورت گرفت، از مردم محل بصورت درست حفاظت نه نمود2010واليت هلمند كه در فبروري 

 نفر به نيرو هاي 29قتل .  واقعه قتل افراد غيرنظامي را در ولسوالي مارجه ثبت نموده است74 جون، حقوق بشر يوناما حداقل 23الي 
 13 نفر خوانده شده اند و كشته شدن 32بت داده شده، اين درحاليست كه  عناصر ضد حكومت نيز مسئول مرگ طرفدار دولت نس

  فبروري در مارجه غيرنظاميان زياد از اثر 34 الي 13در عمليات . نفر غيرنظامي ديگر توسط طرف نامعلوم صورت گرفته است
بنابر گزارش كمشنري عالي ملل .  حفاظتي قوا كشته و مجروح گرديده انداستفاده مواد منفلقه تعبيه شده، حمالت هوائي، واقعات

  .  خانواده از اثر اين نبرد ها بي جا شده اند3،719 جون، 13متحد در امور مهاجرين الي 
  

 به يك از پايان عمليات نظامي در ولسوالي مارجه به اينسو، آزار و اذيت خشونت آميز غيرنظاميان از سوي طالبان در اين ساحه
هدف قرار گرفتگان شامل ساكنين محل، معلمين، . آنها غيرنظاميان را اختطاف و اعدام نموده اند. نگراني مبدل شده است
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 نتيجه، افراد زيادي كه از اين در. از اواخر فبروري تا پايان ماه جون، تعداد زياد از غيرنظاميان در واقعات تهديدآميز ازبين رفته اند
ادامه خشونت توسط طالبان در ولسوالي . ساحه بيجا گرديده اند، نميخواهند دوباره برگردند و روند عودت خيلي كند بوده است

نظاميان غير. مارجه  با استفاده زياد از مواد منفلقه تعبيه شده و ماين ها، زندگي روزمره افراد ملكي را شديداً متاثر ساخته است
  را ازدست داده اند زيرا اكثر مكاتب مسدود 22 و تربيه22نميتوانند بطور آزاد گشت وگذار نمايند، اطفال دسترسي به تعليم
  . گرديده، و اشتراك در پروژه هاي انكشافي خيلي دشوار بوده است

  

  عمليات همكاري در واليت كندهار
 عبارت از يك كمپاين براي تغيير وضعيت 24 سر منشي ناتو،2010ه ماه مي  در واليت كندهار، مطابق با مقال23عمليات همكاري

سياسي جهت ارتقاء تدريجي امنيت، تقويت حكومتداري و توسعه اقتدار دولت در ساحات كليدي واليت كندهار كه تحت نفوذ 
كمربند (لقه وي امنيتي هدف در مرحله نخست اين است تا براي حفاظت، يك قواي موظف ح. شورشيان قرار دارند، مي باشد

فعاليت قوت هاي . از پوسته هاي امنيتي قوت هاي افغان براي كنترول تمام نقاط دسترسي به شهر كندهار ايجاد گردد)  امنيتي
امنيتي افغان باالي ولسواليهاي دورافتاده اي مانند ژيري، ارغنداب، و پنجوايي با حمايت قوت هاي بين المللي براي جلوگيري از 

 جوالي به سطح 21قوت هاي افغان و بين المللي مرحله دوم عمليات همكاري را به تاريخ . يات هاي رزمي متمركز خواهد بودعمل
  . پائين در ولسوالي ارغنداب آغاز نمودند

  

ا با خيلي از رهبران محلي از ولسوالي هاي اطراف شهر كندهار، كه با حقوق بشر يوناما مالقات نمودند، مخالفت قوي خود ر
اين بزرگان ادعا دارند كه چنين عمليات محالت شان را نه از شر طالبان . فعاليت قريب الوقوع نيرو هاي طرفدار دولت ابراز نمودند

بزرگان محل اظهار . حفاظت و نه امنيت اين محيط را بهبود ميبخشد، بلكه اوضاع ولسواليهاي شان را بيشتر نا امن خواهد ساخت
يت نظامي قريب الوقوع نميتواند از فعاليت طالبان در منطقه جلوگيري نمايد بلكه موجب تلفات بيشتر افراد ملكي داشتد كه هيچ فعال

آنها به خصوص در مورد ناتواني قوت هاي بين المللي در تشخيص  طالبان از . ميگردد و خانه و حاصالت شان را ازبين ميبرد
و استفاده طالبان از غيرنظاميان به حيث سپر بشري، جنگ ) ط قوت هاي بين الملليحتي با استفاده بيومتريك ها توس(غيرنظاميان 

اين بزرگان نگراني خود  از عدم آگاهي فرهنگي قوت هاي . هاي پارتيزاني آنها و استفاده بيشتر از مواد منفلقه و ماين ها نگران اند
ت، بخصوص از دست دادن حاصالت شان كه ناشي از بين المللي در اجراي عمليات ها، تخريب اموال و ازدست دادن معيش

آنها تاكيد نمودند كه پخش پالن هاي آيساف مبني بر راه اندازي عمليات نظامي، طالبان . عمليات هاي نطامي است را  ابراز نمودند
  .  تقويت بخشيدندرا واداشته است تا مواد منفلقه بيشتر را جابجا نمايند و كمپاين تهديد عليه رهبران طرفدار حكومت را

                                                 
  .، تنها يك مكتب در اين شهر بازگشايي گرديده است2010 فبروري 25طبق يك تعداد منابع يوناما، از زمان پايان عمليات  بزرگ  در   22
اين يك سلسله  فعاليتهاي اند كه هدف آن . و توسط آيساف حمايت ميگردندعمليات همكاري توسط دولت افغانستان و قوت هاي امنيتي افغان رهبري ميگردند  23

مرحله اول آن عبارت از امنيت بيشتر  در شهر كندهار . اين به سه مرحله تقسيم گرديده است. ارتقاء ثبات و امنيت در شهر كندهار و ولسواليهاي دور دست آن ميباشد
، و مرحله سوم پاكسازي ولسواليهاي پنجوايي و ژيري ميباشد، كه بعد از 2010 آگست 10سوالي ارغنداب الي كه در حال جريان است، مرحله دوم پاكسازي ول

  منابع يوناما معلومات را در مورد عمليات مشترك در اختيار قرار ميدهد.  سپتمبر آغاز ميگردد18انتخابات 
   .2010 مي 24، نيويارك تايمز،  اندرس فوگ رسميسن"طالب ها ضربه مي خورند، اما برنده نيستند،"  24
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اين بزرگان همچنان ابراز داشتند، هرچند شوراهاي زياد ميان مقامات واليتي، قوت هاي بين المللي و مردم متاثر از جنگ داير 
. گرديده است تا در مورد عمليات آينده باهم بحث نمايند، اما نگراني ها و تقاضاي بزرگان بصورت جدي درنظر گرفته نشده است

، هر آنچه را كه ما . جلسات فقط بنام داير ميشوند" از بزرگان ولسوالي پنجوايي به حقوق بشر يوناما اظهار داشت، طوريكه يكي
اين درست نيست، و اين كار يك توهين .. ميگوييم آيساف و حكومت آنها را در نظر نميگيرند زيراكه ما از ولسواليها هستيم

در پاكستان، طالب ها . ني دعوت صورت ميگيرد تا اين جلسات را فلمبرداري نماينداكثراً از عكاسان و كمره هاي تلويزيو.است
از اين جهت، زمانيكه يك . تلويزيون را ميببينند و من را ميبينند كه با والي نشسته، آنجاست كه آنها تصميم به كشتن من مي گيرد

  . و بعد توهين ميشومجلسه فقط بنام داير ميگردد، نخست من خود را به خطر مواجه ميسازم، 
  

، غيرنظاميان در واليت كندهار و ولسوالي هاي اطراف آن شاهد قتل ها، حمالت، 2010 از بدو اعالن كمپاين نظامي در اوايل 
غيرنظاميان اكثراً هدف اين . تهديدات و ارعاب از سوي عناصر ضد دولت بوده اند، و حقوق بشر يوناما آن را ثبت نموده است

پخش خبر عمليات و فعاليت هاي قريب الوقوع نظامي به نظر ميرسد كه فعاليت طالبان را در واليت كندهار بيشتر . اندعناصر بوده 
 نسبت با ساير مناطق با استفاده از مواد منفلقه و حمالت انتحاري 2010ساخته زيرا كه تعداد زياد غيرنظاميان طي شش ماه نخست 

  .. سيده اندازبين رفته، اختطاف شده و به قتل ر
  

  حمالت شبانه/ عمليات هاي دستگيري و تالشي
  ".حتا زمانيكه باالي دشمنان من چنين اتفاقي بي افتد من با ايشان همدردي خواهم كرد"

 در يك حمله شبانه گير 2010گفتگوي حقوق بشر يوناما با يك تن از بزرگان ولسوالي ارغنداب واليت كندهار كه در اپريل 
  .مانده بود

  
  راني هاي غيرنظامياننگ

حقوق بشر يوناما با تعداد زياد از غيرنظاميان افغان در مورد اينكه دستگيري و تالشي، بخصوص حمالت از طرف شب، چه تاثيرات 
باالي جوامع شان داشته و اينكه چگونه اين واقعات موجب خشم، بي باوري و تنفر شان دربرابر جامعه بين المللي ميگردد، صحبت 

نگراني هاي در مورد حمالت شب هنگام يك گپ جديد نبوده، و بحث روي اين موضوع اكثراً در ارتباط به نياز يا . استنموده 
. دليل اين تالشي متمركز نبوده، بلكه اينكه اين تالشي ها چگونه صورت ميگيرند و چي تعداد غيرنظاميان از اثر آن كشته شده اند

، درصورت امكان، قوت هاي امنيتي افغان بايد رهبري تمام حمالت شبانه را به عهده 2010طبق گزارش دستور تكتيكي جنوري 
حقوق بشر يوناما تذكر ميدهد كه رقم . قوت هاي ويژه نيز حمالت شبانه را با ساير گروه هاي طرفدار دولت انجام بدهند. گيرند

 رقمي است كه حقوق بشر يوناما با درنظرداشت نبود معلومات حمالت شبانه كه منجر به تلفات غيرنظاميان ميگردد احتماالً باالتر از
  . و شفافيت در حمالت شبانه ثبت نموده است

  
 زخمي گرديده، در مقايسه با 8 نفر كشته و 41 حمله شب هنگام را كه در نتيجه آن 13، حقوق بشر يوناما 2010در شش ماه نخست 

 45اين رقم يك كاهش .  تن گرديد، ثبت نموده است29 و جراحت 75تل  كه منجر به ق2009 حمله شبانه در همين مدت در 26
غيرنظاميان  اكثراً در اثر اين . درصد تلفات غيرنظاميان توسط گروه هاي طرفدار حكومت را در حمالت شبانه نشان ميدهد

  . حمالت، بطور خود سر بازداشت گرديده اند و اموال شان ازبين رفته است
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دمان متاثر به حقوق بشر يوناما اظهار داشته اند كه نبود شفافيت و حسابدهي در اجراي اين حمالت يك يك تعداد زياد از مر
اين نگراني عبارتند از ناتوانايي در تشخيص اينكه كدام قوت ها اين حمالت را انجام داده، عدم تحقيق و . نگراني عمده ميباشد

ع پيوسته، نبود معلومات درمورد موقعيت بازداشت شدگان، عدم دسترسي به پيگرد موثر براي تخلفاتي كه درجريان يك حمله بوقو
آنها به حقوق . معالجه صحي براي اشخاص مجروح و ناتوانايي دريافت جبران براي ضايعات بشري، زخمي شدن و تخريب اموال

ناديده ميگيرند و بطور مكرر معلوماتي براي بشر يوناما ميگويند كه اكثر اوقات پايگاه هاي نظامي به آنها جواب رد ميدهند، آنها را 
آنها همچنان از نا . شان داده ميشود اما بدون اينكه در موقع جستجوي جبران خساره از قوت هاي بين المللي، بيشتر تعقيب گردد

 تالشي آگاه بودن قوت هاي مشخص در مورد فرهنگ و حساسيت مردم در مورد تجاوز به منازل مردم، بخصوص در شب، خاصتاً
زنان توسط مردان و نقض عزت زن،  شهرت و آينده خانواده خبر دادند، و نگراني هاي شان را از ارائه اطالعات غلط براي اين 

 . قوت ها در تالشي منازل  و افزايش تلفات غيرنظاميان ابراز نمودند
 

  2010رهنمود تكتيكي جنوري 
 ساير تكتيك هاي كه از طرف قوت هاي طرفدار دولت بكار ميروند بيشتر از فرمانده آيساف اين را درك نموده كه مردم نسبت به

 برخي اين نگراني ها را رفع و قوت هاي آيساف و 2010دستور تكتيكي جنوري . حمالت شبانه قوت هاي بين المللي ناراض اند
خش ثبت نموده و اكثراً باعث تلفات حقوق بشر يوناما ميگويد، رقم حمالت شبانه را كه اين ب. امريكا آنرا اجراء مينمايند

قبل از اجراء يك حمله "دستور نشان ميدهد . غيرنظاميان ميگردد، كاهش پيدا كرده و ميتواند در تطبيق اين دستور كمك نمايد
غان ها شبانه در ساحات مسكوني، نخستين و بهترين جريان عمل اين است تا ساير گزينه هاي ممكنه را جستجو نمود، رهبري را به اف

قبل از آغاز عمليات، بايد به . سپرد و عمليات را با مامورين دولتي افغان، قوت هاي امنيتي افغان و بزرگان محل هماهنگ ساخت
 قوت هاي امنيتي افغان را در جريان حمالت شبانه و در روند پالنگذاري قرار داد و نمايندگان دولت را 25زودترين فرصت ممكنه

  . در مورد آگهي داد
  

،  حقوق بشر يوناما نمونه 2010با وصف صدور دستور تكتيكي و كاهش در تلفات غيرنظاميان در حمالت شبانه در نيمه نخست 
هاي را از بدرفتاري از قبيل استفاده قواي زياد عليه ساكنين يك منزل، به شمول زنان و اطفال، تخريب اموال و سرقت اجناس در 

عضي حاالت، حقوق بشر يوناما ادعاهاي از بدرفتاري و دشنام به زنان و اطفال را نيز ثبت در ب. بعضي حمالت ثبت نموده است
طبق گزارشات، اين بدرفتاريها حتي در حضور قوت هاي امنيتي افغان و در بعضي حاالت در نتيجه فعاليت هاي . نموده است

  . مستقيم شان صورت گرفته اند
  

 شبانه،  اكثراً مردم و سايرين  اينرا نميدانند كه آيا با بزرگان محل مشورت صورت گرفته عالوتاً نظر به  فقدان شفافيت در حمالت
هيچ پيگيري وجود ندارد كه نشان دهنده آن . و گزينه هاي بديل مانند محاصره هدف الي بامداد، در نظر گرفته شده است يا خير

نبود شفافيت، قهر و احساسات را . لحه را در پي داشته استباشد كه اين حمالت اطالعات مفيد يا دستگيري مظنونين و ضبط اس
  . ميان مردمان متاثر و عامه مردم افغانستان  عليه نيرو هاي حامي دولت برانگيخته است

  

همچنان، رهنمود تكتيكي يك طرزالعمل را از طريق يك فورمه براي تعقيب افراد بازداشت شده كه  در حمالت شبانه دستگير شده را 
ختيار فاميل شخص توقيف شده قرار مي دهد كه محتويات را در مورد اينكه چگونه يك خانواده بازداشت شده با نيروهاي بين در ا

                                                 
  .2010 مارچ 5 اعالميه مطبوعاتي آيساف، "آيساف يك رهنمود را در مورد حمالت شبانه در افغانستان صادر ميكند،"  25
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ملة شبانه را عليه يك منزل  فبروري، قوتهاي بين المللي ، قواي ويژة امريكائي مشتركاً با گروپ هاي مسلح افغان ح12بتاريخ 
خصوصي در قرية خطابه مركز گرديز واليت پكتيا راه اندازي نمودند درزمان حمله يك تعداد زياد مردم بخاطر تجليل 

يك افسر : خانوادگي درين منزل موجود بودند درنتيجة عمليات پنج نفر ملكي از اعضاي خانوادة مذكور شامل دو برادر
ازجمله سه خانم كشته شده دونفر . سوالي زرمت و ديگر سارنوال در ولسوالي احمد آباد بقتل رسيدنداستخبارات پوليس در ول

  .  ساله و هشت نفرديگررا بازداشت نموده اند15شان حامله بودند چهار خانم زخمي شدند به شمول يك پسربچة 
  

غان، آنها را مورد حملة فيزيكي قرار داده، زخمي ساخته تحقيقات حقوق بشر يوناما ازين واقعه نشان ميدهد كه قوتهاي امريكا و اف
مطابق به شاهد ها، دونفرشان بعداً از . و بزور مجبورنمود تا با پاهاي برهنه براي ساعات متوالي در هواي سرد در بيرون ايستاده شوند
ه اند و اين نيرو ها در رساندن حمايت شدت زخمهاي كه ازاثر حملة امريكائي ها و نيرو هاي افغان دريافت كرده بودند جان باخت

ساعات بعد همين روز، ، اجساد پنج نفر غرض اعتراض از وسط شهر گرديز عبور داده شده  و معترضين . طبي بهنگام ناكام شده اند
وزارت در يك گزارش مطبوعاتي . خواهان استعفأ مقامات واليتي گرديدند كه نتوانسته بودند از تلفات ملكي جلوگيري نمايند

تا كنون، از آنجاييكه .  فبروري برگزارشد خاطرنشان گرديده بود كه تحقيق مشتركي در جريان است12داخله و آيسف كه بتاريخ 
جبران خساره توسط آيساف را رد ) خانواده هاي ايشان(خانوادة آنها اصرار نمودند تا مرتكبين بايد به محاكمه كشيده شوند، آنها 

حقوق بشر يونما از راه اندازي تحقيقات بيشتر آيساف كه . ة زخمي ها را ازدولت افغانستان پذيرفته اندكرده مگر جبران خسار
بخاطر موجوديت ادعا هاي بدرفتاري راه اندازي شده بود آگاه مي باشد ولي تا اكنون نتيجة تحقيقات براي مردم افشأ نگرديده 

  . است
  

آنهاي راه اندازي مي شود كه فعاالنه در نبرد ها دست دارند، حقوق بشر يوناما درج درحاليكه حمالت شبانه عمدتاً جهت گرفتاري 
چنين توقيف ها . نموده اند  كه نيروهاي طرفدار دولت بسياري از مردان افغان را در جريان بعضي ازين عمليات ها توقيف نموده اند

حقوق . ي در قسمت خانواده هاي ديگراعمال شده باشدممكن است كه در نتيجة سوء معلومات، ضعف منابع يا حس انتقام جوئ
بشر يوناما بعضي ازوقايعي را مستند ساخته كه نيروهاي امنيتي افغان و بين المللي مرداني را توقيف كرده بودند كه از چندين روز تا 

و قادرهم نبودند كه توقيف خودرا چندين سال در توقيف مانده بودند البته بدون دانستن شواهدي كه عليه ايشان موجود بوده باشد 
  .بصورت موثر به چالش بكشند

  
  تظاهرات عليه حمالت شبانه

تالشي هاي شبانه بحدي رسيده كه جامعه افغاني اغلباً در ختم چنين عمليات تظاهرات ميكنند حتا اگر كشته شدگان يا توقيف 
، جنوب شرقي، مركزي و مناطق شرقي افغانستان راه تظاهرات درمناطق جنوبي. شدگان اين عمليات مخالفين دولت هم باشند

. ن دولت بعضي ازاين تظاهرات را بويژه در جنوب بصورت ماهرانه سازماندهي نموده انداطبق گزارش، مخالفي. اندازي گرديده اند
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طبق گزارش حملة مذكور كه توسط نيروهاي . ة شبانه تظاهرات كردنددر ولسوالي اسمار واليت كنر، مردم به تعقيب حمل
حملة شبانة ديگري به .  مارچ راه اندازي گرديده بود و درآن سه نفر ملكي كشته شده بودند13ويژة امريكائي به تاريخ 

يت لوگر گرديد كه  روز  اپريل اتفاق افتاد كه منتج به كشته شدن سه نفر و دستگيري دونفرديگردر قريه نثار وال25تاريخ 
 اپريل خويشاوند 28بتاريخ . بعد آن باعث بوجود آمدن تظاهرات گرديد بهرحال در هردوحمله طالبان مظنون كشته شدند

يك وكيل زن از پارلمان افغانستان كه از اثر يك حملة شبانه در منزل نامبرده در واليت ننگرهار كشته شد، صبح بعد آن 
حملة متذكره ازطرف ولسي جرگه . رات انجاميد و اعتراض كنندگان شعار مرگ بر امريكا سر دادنداعتراض مردم به تظاه

  . نيز تقبيح گرديد
  

وقتيكه يك حمله توسط نيروهاي نظامي عليه يك هدف نظامي مشروع راه اندازي مي شود طورمثال : تحليل قانوني
عاً بر اين گونه حمالت حاكم بوده همانطوري كه برسائر جنگجويان، معيار هاي حقوقي بشر دوستانة بين المللي وسي

حمالت حاكم مي باشد، به شمول مقررات و اصول كه مربوط به بررسي هدف بوده، بايد هدف مذكور يك هدف 
زمانيكه نيرو هاي نظامي بين المللي . نظامي، متناسب و ضرورتهاي نظامي يعني احتياط دراجراي حمله را در بر داشته باشد

 حمله را برنامه ريزي ميكنند همه چيز بررسي شود و بايد هدف  نظامي باشد، وهم بايد بين ملكي ها و جنگجويان يك
  .تميزقايل شده و از حمله و هدف قرار دادن افراد ملكي خودداري صورت گيرد

  
   نيز اطالق ميشود" محافظت نيرو ها"وقايع مربوط به افزايش نيرو ها كه به وقايع 

افظت نيروها زماني رخ ميدهد كه دريور يك وسيلة نقليه اشارات نيروهاي طرفدار دولت را متوجه نشده و در مقابل وقايع مح
 36 كشتة و 36حقوق بشر يوناما . اخطاريه هاي آنها توقف كرده نتواند كه درنتيجه باعث كشته و زخمي شدن افراد ملكي ميشود

 فيصد مجموع 16اين رقم .   اتفاق افتاده است2010 نموده كه در شش ماه اول سال زخمي افراد ملكي را از اثر اين حادثه  ثبت
 فيصدي كشته شدگان ملكي را از اثر اين حادثه 125كشته شدگان ملكي توسط نيروهاي طرفدار دولت را نشان ميدهد و ازدياد 

  . بازگو مي كند2009نسبت به  شش ماه اول سال 
  

 واداشت تا طرزالعمل 2010مورد وقايع محافظت نيرو، نيروهاي نظامي بين المللي را در ماه فبروري تلفات ملكي و نگراني جامعه در
مرور نمايند و اين بخش از كمپايني هست كه تلفات ملكي ناشي  از اين ) 373معيار عملياتي طرزالعمل (خود در مورد اين حادثه 

معيار .  اپريل تجديد نظر گرديد19 فبروري نشر و بعداً به تاريخ 19 در معيار عملياتي طرزالعمل بار نخست. حادثه راخاتمه  دهد
عملياتي طرزالعمل در اين حادثه رهنمايي نموده و  توضيح ميدهد كه آيساف چگونه مي تواند در چنين حاالت پاسخ متناسب ارائه 
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ديده شده كه بسياري از وقايع افزايش خشونت بخاطري اتفاق افتيده كه راننده ها نمي دانند تا اشارات را مد نظر  بگيرند يا از 

با آنكه آيساف جهت آگاهي عامه شماري . يا اينكه نيروهاي نظامي بين المللي اشارات  مبهم صادركرده انداشارات بي اطالع بوده 
ازكمپاين ها را راه اندازي نموده تا اشارات مربوط به محافظت قوه را در سرتاسر مملكت منتشر سازد چون افراد ملكي بصورت 

  .دوامدار كشته و زخمي گرديده اند
  

. ا بخاطر دارد كه بسياري از همجون وقايع بصورت بسيار بدي، خانواده، اطفال و مسافرين را متاثر ساخته استحقوق بشر يونام
 مي نيرو هاي 10بتاريخ .  طفل كشته و يك طفل زخمي گرديده است5حقوق بشر يوناما ياد داشت نموده كه از اثر اين نوع حادثه  

 يك طفل دو ساله را در ساحه غند زرداد واليت لوگر در حالي بقتل رساندند كه نظامي بين المللي كه در يك قطار سفر داشتند
 اپريل يك طفل و چهار فرد ملكي ديگر در حالي كشته شدند كه وسيلة نقلية شان به قطار 19بتاريخ . فاميلش به كابل سفر ميكرد

  . ودنيروهاي نظامي بين المللي در ولسوالي گربز واليت خوست بسيار نزديك شده ب
  

 اپريل، نيرو هاي نظامي بين المللي مصروف  يك گزمة پاك كاري روزمرة خود بودند كه باالي يك موتر 12بتاريخ 
 نفر ديگر 18 فرد ملكي را بقتل رساندند كه يك دختر نوجوان هم شامل كشته شدگان بود  و 4سرويس آتش گشودند و 

گزارش هاي متضادي در مورد محل دقيق تير اندازي و . كندهارزخمي گرديدند در ساحه سنزري ولسوالي ژيري واليت 
 12اينكه آيا اشارات هشداريه صورت گرفته، داده شده بود آيساف بصورت فوري مسئووليت اين واقعه را كه به تاريخ 

شترك اپريل رخ داد به عهده گرفت و مطابق به بيانية مشترك قومانداني آيساف درهمين تاريخ،  يك تيم ارزيابي م
مطابق به اظهارات آيساف گزارشي در زمينه . آيساف و نيروهاي ملي افغان در ساحه فرستاده شد تا واقعه را بررسي نمايد

آيساف گزارش داد كه اقداماتي را روي دست دارد تا از تكرار . منتشر شد كه به دسترس حقوق بشر يوناما قرار نگرفت
 كه بايد اثرات 2009 جوالي 2به شمول تاكيد مكرر باالي رهنمود تكتيكي چنين وقايع در آينده جلوگيري بعمل آيد 

جنگ را باالي افراد ملكي به حد اقل رسانيده و كمپاين وسيعتر آگاهي دهي عامه را راه اندازي كرده تا عوام را دررابطه 
  .  دهدبه اين نوع حادثه، فهميدن اشارات آن و افزايش استفاده از اقدامات غير مهلك، آگاهي 

 
اقدامات روي دسـت گرفتـه شـده اي نيـرو هـاي نظـامي بـين المللـي در رابطـه بـه تحقيـق در مـورد ايـن نـوع حادثـه خيلـي ثابـت                                       
نمــي باشــد زيــرا مطــابق گــزارش تعــداد زيــادي قربــاني هــا  يــا خــانواده هــاي متــاثر را در ســردرگمي، عــصبانيت و رنجــش  رهــا  

ــادر يــك ســارنوال . كــرده اســت ــاريخ   در يــك انكــشاف ن  مــارچ 28 نظــامي، تحقيقــي را در يــك مــورد از ايــن نــوع حادثــه  بت
كــه در رابطــه بــه كــشتار يــك نفــر و زخمــي شــدن دونفــر ديگــر بــه شــمول يــك طفــل كــه در آن يــك ســرباز اردوي ملــي در   

ي در اوايــل جــوالي يــك ســرباز اردوي ملــ. پــسته تالشــي در ولــسوالي گــذره واليــت هــرات ذيــدخل بــوده اســت را آغــاز كــرد
  .   سال زندان محكوم گرديد20كه دخيل در واقعه بود به 
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استعمال نيروي كشنده توسط نيروهاي نظامي عليه افراد ملكي تحت قانون بين المللي بشر دوستانه و قانون : تحليل قانوني
بين افراد ملكي زمانيكه عمليات رزمي راه اندازي مي شود، جوانب درگير بايد . بين المللي حقوق بشر ممنوع ميباشد

منحيث اشخاص محافظت شده و آنهاي كه در مخاصمات بصورت مستقيم سهم ميگيرند فرق قايل شوند و باالي افراد 
چنين مقررات استعمال . خارج از حوزة رزمي، مقررات قانون بين المللي بشر دوستانه  تطبيق ميشود. ملكي حمله ور نشوند

  : دود ميسازدنيروهاي مهلك را تحت شرايط زيرين مح
i. دفاع خودي يا دفاع از ديگران عليه تهديد قريب الوقوع يا مرگ يا جراحت جدي . 

ii.  جلوگيري از جرم جدي شامل تهديد خطرناك به زندگي 

iii. ،ورد و يا درمقابل اولياي امور مقاومت ميكندĤگرفتاري شخصيكه چنين خطري را بار مي 

iv. براي رسيدن به اهداف ناكافي باشدجلوگيري ازفرار، فقط زمانيكه وسايل بي نهايت كم  . 

  .درهر واقعه، سالح نارية كشندة بين المللي فقط زماني استعمال شده ميتواند كه از زندگي محافظت نمايد
   

   هوائي حمالت
 شش در)  نفر زخمي45 نفر كشته و 69( فرد ملكي 114 واقعة حملة هوائي را مستند ساخته كه منتج به تلفات 22حقوق بشر يونما 

   26. گرديده است2010ماه اول 
 نفر زخمي گرديدند را 97 فرد ملكي كشته شدند و 191، كه در آن 2009اين يك كاهش سريعي را نسبت به  عين مدت در سال 

  . نشان ميدهد
ه  فيصدي كشته شدگان ملكي را كه توسط بمباردمان هوائي صورت گرفت64 اين رقم كاهش مهم 2009نسبت به  نصف اول سال 

هرچند حقوق بشر يوناما تعداد بسياركمي تلفات ملكي را كه از حمالت هوائي بوجود آمده ثبت نموده و در ماه . بود نشان مي دهد
فبروري يك افزايشي در تلفات ملكي بمشاهده رسيد و افزايش كوچكي هم در ماه جون ديده شد درحاليكه شماري از حمالت 

از اثر ) 39(مناطق جنوبي زيادترين رقم كشته شدگان ملكي .  عناصر ضد دولتي اجرا گرديدهوائي در جنوب و شرق عليه مظنونين
نفر ملكي را كه از اثر حمالت هوائي كشته شده بودند ) 22(حمالت هوائي ثبت كرده است، مناطق شرقي رقم بزرگ دومي را 

 شدن افراد ملكي گرديده در مقايسه  با تعداد مجموع درحاليكه شمار بمباردمان هوائي كه منتج به كشتار و زخمي. ثبت كرده است
حمالت هوائي كمتر بوده است، زمانيكه تلفات افراد ملكي اتفاق مي افتد منتج به مرگ تعداد زيادي از ملكي ها نسبت به ساير 

  .  تكتيك هاي استفاده شدة نيرو هاي طرفدار دولت، مي شود
  

اهگاه هاي مظنون عناصر ضد دولتي در ساحات پيري و كوهسين واليت پكتيا،  جون بمباردمان هوائي عليه پن18بتاريخ 
با شنيدن بمباردمان هوائي يك خانواده مقيم در موسي خيل، خانة . جوار ولسوالي موسي خيل واليت خوست انجام شد

باعث كشته شدن مادر خودرا ترك گفته و به زير يك درخت پناه  بردند كه مورد  اصابت بمباردمان هوائي قرار گرفت و 
در يك بيانيه، آيساف گفت .  سالة ديگر هم زخمي شد13 سال بودند گرديد، و يك پسر 12و پنج طفلش كه همه زير 

كه جزئيات عمليات  را مرور خواهند كرد باوجود درخواست ها به آيساف حقوق بشر يونا ما قادر نگرديد كه از نتايج آن 
  .معلومات حاصل نمايد

  
                                                 

 زمان مشخص رديابي ما فقط حمالتي را ثبت و تحليل وتجزيه مي نمايدكه تلفات ملكي را بار آوردو شمارة مجموعي حمالت هوائي را در يكا حقوق بشر يون 26
  . نمي كند
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ــشر ــارة تلفــات      حقــوق ب ــي هــاي خــودرا در ب ــار نگران ــدين ب  يونمــا در گــزارش قبلــي خــود در مــورد محافظــت ملكــي هــا، چن
قومانــداني آيــساف ســعي را بخــرج . ملكــي از اثــر حمــالت و بمباردمــان هــوائي توســط نيــرو هــاي طرفــدار دولــت ابــراز داشــت 

ازد، كــه درآن تــصريح گرديــده بــود كــه چــه   خودعنــوان ســ2009داد كــه ايــن نگرانــي را از طريــق رهنمــود تكتيكــي جــوالي  
ــراي تــصميم گيــري اتخــاذ گــردد     ــرده شــده ب ــار هــاي  بكــار ب ــه حمــالت هــوائي بايــد انجــام پــذيرد و معي ازآن . وقــت و چگون

زمــان تاحــال حقــوق بــشر يونامــا كــاهش قابــل مالحظــة را در كــشتارو زخمــي هــاي افــراد ملكــي كــه از اثــر بمباردمــان هــوائي    
ــاد د ــداني آيــساف را ترغيــب ميكنــد كــه رهنمــود تكتيكــي    بوجــود آمــده ي  را كــه 2010 آگــست 4اشــت كــرده اســت و قومان

ــصورت كامــل تطبيــق نمايــد    ــزايش شــفافيت در تحقيقــات و . در مــورد محــدود ســاختن بمباردمــان هــاي هــوائي مــي باشــد ب اف
 . ي هارا تقويت مي بخشدپاسخگوئي براي هر تلفات ملكي كه از اثر بمباردمان هوائي بوجود ميĤيد محافظت ملك

 

 
حقــوق بــشر يونامــا ســه حملــه هــوائي را كــه توســط نيروهــاي نظــامي بــين المللــي عليــه مواضــع عناصــر مــشكوك ضــد   

 فبــروري، يــك 11در .  خــانم و اطفــال گرديــد يــاد داشــت نمــوده انــد 18دولتــي در واليــت كنــر كــه منــتج بــه تلفــات  
واضــع عناصــر مــشكوك ضــد دولتــي در ســاحه كرنگــل، ولــسوالي  بمبــارد هــوائي توســط نيروهــاي بــين المللــي عليــه م 

ــل           ــه قت ــد ب ــع ميكردن ــوب جم ــت چ ــبح وق ــه در ص ــار زن درحاليك ــزارش چه ــق گ ــه طب ــت ك ــورت گرف ــانوگي ص م
ــة       . رســيدند ــساف واقع ــا آي ــشد كــه آي ــساف، واضــح ن ــداني ســاحوي آي ــا از قومن ــا م ــشر يون ــوق ب ــاوجود پرســش حق ب

  . متذكره را تحقيق كرد يا خير
  

ــاريخ ــشكوك ضــد      16 بت ــه مواضــع عناصــر م ــي علي ــين الملل ــوائي توســط نيروهــاي نظــامي ب ــارد ه ــروري، يــك بمب  فب
ــه قتــل       ــه اســاس گــزارش يــك خــانوادة هفــت نفــري ب ــسوالي شــيگل صــورت گرفــت كــه ب دولتــي در درة ســلطان ول

 يــك پرســش در پاســخي بــه. رســيد، بــه شــمول پــنج طفــل، كــه از پاكــستان بــه افغانــستان بــه حيــث پناهنــده مــي آمدنــد 
حقــوق بــشر يونامــا آيــساف اظهــار داشــت كــه بمــب رهبــري شــده بــاالي يــك گــروپ ده نفــري عناصرضــد دولتــي  در 
يــك ســاحه نفــوذي آشكارعناصــر ضــد دولتــي از پاكــستان، مطــابق بــه مقــررات درگيــري آيــسف پرتــاب گرديــده بــود  

م نيـست كـه آيـا بيانيـة را كـه آيـساف              معلـو . كه در نتيجـه هـر ده ايـشان كـشته  شـده و تلفـات ملكـي هـم نداشـته اسـت                        
  . منتشر ساخت نتيجة تحقيق شان درزمينه بوده ياخير

  
ــين  ــت        28-27ب ــروره والي ــسوالي م ــي در ول ــه عناصــر ضــد دولت ــي علي ــين الملل ــامي ب ــاي نظ ــات نيروه ــون در عملي  ج

نــازل مــسكوني يــا از كنــر، نيروهــاي نظــامي بــين المللــي حملــة هــوائي را عليــه عناصــر مظنــون ضــد دولتــي كــه  از بــين م
ــد    ــدازي نمودن ــي گــشودند راه ان ــسكوني آتــش م ــر    . يــك محوطــة م ــنج نف ــوائي پ ــة ه ــن حمل ــر اي ــق گــزارش از اث طب

 جــون بيانيــة 27بتــاريخ . ملكــي بــه شــمول ســه طفــل بقتــل رســيدند و باعــث زخمــي شــدن دو خــانم و ســه طفــل گرديــد
داماتي را روي دســت دارنــد تــا از خــسارات از طــرف آيــساف نــشر شــد كــه دران آمــده بــود كــه نيروهــاي مــشترك اقــ 

آيــساف بــه حقــوق بــشر . جــانبي جلــوگيري گــردد و آيــساف گزارشــي مبنــي بــر زخمــي شــدن افــراد ملكــي را نــدارد  
ــل        ــه منطقــه ســفر كــرده مگــر تاحــال گــزارش خــود را تكمي ــاتي ب ــدة تحقيق ــري كنن ــسر رهب ــه كــه يــك اف ــا گفت يونام

  .نكرده است
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ئي توسط مقررات عمومي قواعد بشر دوستانه بين المللي هدايت مي گردد كه درآن از جوانب حمالت هوا:  تحليل قانوني
درگير مي خواهد،  كه در همه اوقات، بايد بين مردم ملكي و جنگجويان فرق قايل شوند و اشخاص ملكي و ملكيت ايشان 

هدف از حمله بايد فقط هدف . يردنه جمعيت ملكي نه شخص ملكي بايد مورد هدف حمله قرار گ. را هدف قرار ندهند
بر عالوه، جوانب درگير و اعضاي نيروهاي مسلح آنها حق گزينة نامحدود شيوه و وسايل . قراردادن اهداف نظامي باشد

  . جنگي را به نحوي كه خسارات و زحمات غير ضروري را ببار آرد ندارند
  

قواي مسلح بايد تمام . تا مردم و اهداف ملكي مصئون باشنددر راه اندازي عمليات نظامي، توجه دائمي بايد مبذول گردد 
احتياط هاي عملي را روي دست گيرد  تا از وقايعي كه باعث تلفات تصادفي افراد ملكي، زخمي شدن و خسارت به 

ل و شيوه اهداف ملكي باشد جلوگيري نموده و آنرا به حد اقل برسانند و بايد تمام احتياط هاي عملي را در گزينه ها، وساي
  . ها  به نحوي روي دست گيرند تا از تلفات تصادفي افراد ملكي جلوگيري و نيز آنرا به حد اقل برسانند

  
تحت قواعد  بين المللي بشر دوستانه، جوانب بايد همه اقدامات عملي را انجام دهند تا ارزيابي نمايند كه آيا حملة  باعث 

مي شدن ايشان، خسارت به اهداف ملكي، يا تركيبي از آن را وارد مي سازد بميان آمدن تلفات تصادفي افراد ملكي، زخ
سرانجام جوانب درگير بايد هشدارهاي . كه از لحاظ فايده مستقيم و عيني نظامي طوريكه  پيش بيني شده  افراطي باشد

  .موثر قبلي حمله را كه ممكن مردم ملكي را متاثر سازد بدهند، جزء اينكه حاالت اجازه ندهد
  

  جبران خسارت براي مقتولين، مجروحين و اموال
 بدينسو، بازيگران حمايت كننده، به شمول كميشنر عالي ملل متحد براي حقوق بشر، لوئيس آربر در جريان ديدار 2008از سال  

يكه در جريان  از آيساف و ناتو خواست تا سيستم جبران خسارت همسان را براي افراد ملكي ا2007خود از افغانستان در سال 
 ماموريت ناتو و ماموريت هاي اضافي 2010 فبروري 26در . عمليات جنگي شخصاً يا ازنظر مالي متضرر مي گردند تصويب نمايند

ايكه در چوكات آيساف سهم دارند مرور پاليسي هاي رهنمودي غير اجباري خود را راه اندازي نمودند كه مقتضيات شيوه هاي 
هدف اين بود تا شيوه هاي جبران خسارت را در ميان ملت هاي كمك كنندة عسكر به آيساف كه  . دادجبران خسارت را شرح مي

  . ثابت  و كافي نبود را ساده و موثر سازند زيرا كه كشور هاي مختلف طرزالعمل و شيوه هاي گوناگون پرداخت خود را دارند
  

هنمود ها باالي تأئيد عاجل ملت هاي كمك كنندة عسكر به آيساف از تمركز ر. 27 جون، ناتو اين رهنمود ها را پذيرفتند11بتاريخ 
اين رهنمود از عساكر مي خواهد تا قضاياي ممكنه تلفات ملكي و . تلفات افراد ملكي يا خسارت به ملكيت ايشان مي باشد

و مساعدت  فعاالنه اي را  28خسارات به ملكيت ايشان را تحقيق و براي بخش رديابي تلفات ملكي آيساف معلومات فراهم ساخته
تطبيق بهنگام و موثر رهنمود ها بايد در اجنداي . براي افراد يا جامعه ارائه و شفافيت و پاسخگوئي درين روند را تأمين نمايد
  .  قومانداني آيساف و كشور هاي كمك كنندة عسكر بصورت فعال باقي بماند

 
 

                                                 
  . رهنمود هاي غير الزامي به وب سايت ناتو منتشر خواهد گرديد2010 آگست 6 بتاريخ  27
 بوجود آمد، اخيراً حقوق بشر يوناما مطلع شد كه بخش رديابي تلفات ملكي آيساف مصروف مرور فعاليتهاي 2008بخش رديابي تلفات ملكي آيساف در سپتمبر . 28

  .  شندخود مي با
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   تلفات ملكي در برابرپاسخ دولت افغانستان
ملكي و تاثيرعمليات نظامي باالي مردم ملكي توسط نيرو هاي طرفدار دولت و عناصر ضد دولت منحيث يك مسألة وخيم تلفات 

رئيس جمهور كرزي از نيرو هاي نظامي بين المللي بصورت مكرر . براي افراد ملكي افغان و دولت افغانستان باقي مانده است
در . را به دولت افغانستان منتقل سازند) محبس( را توقف  و كنترول توقيف خانه خواسته تا حمالت شبانه و بمباردمانهاي هوائي

، رئيس جمهور كرزي اظهار داشت كه ناتو بايد براي جلوگيري تلفات ملكي كار بيشتر 2010جريان گشايش پارلمان در فبروري 
 گرفته بويژه تلفاتي را كه از بمباردمان نمايد و همچنان اظهار داشت كه در زمينة كاهش تلفات ملكي پيشرفت هاي هم صورت

 از امريكا رئيس جمهور كرزي بار ديگر ختم حمالت شبانه را تقاضا 2010در بازديد خود در ماه مي . هاي هوائي بوجود ميĤيد
مي باشد  تلفات ملكي و حفاظت ملكي ها نگراني جدي " جوالي كنفرانس بين المللي كابل گفته شد كه 20دراعالمية نهائي . كرد

اشتراك كنندگان از كشته شدن هر . و اظهار گرديد كه بيشترين تلفات ملكي از اثر حمالت عناصر ضد دولت بوجود آمده است
فرد افغان و افراد ملكي بين المللي اظهار تأسف نمودند، و نيروهاي افغان و بين المللي به اهداف خود كه همانا كاهش مداوم تلفات 

   29.باشندملكي است متعهد مي 
ولسي جرگه و مشرانو جرگه افغانستان هردو مكرراً تلفات ملكي، عمليات عناصر ضد دولت و نيروهاي طرفدار دولت، ناتوانائي 

  .دولت و نيروهاي نظامي بين المللي در محافظت از ملكي ها و ضرورت تحقيق دقيق در وقايع تلفات ملكي ر ا بحث نموده اند
  

اين وقايع غالباً در سطح واليتي به راه انداخته شده . دي را در وقايع بزرگتر تلفات ملكي براه انداخته استدولت غالباً تحقيقات مجر
تحقيقات دولتي معموالً شامل شعبات مختلط ملكي و نيروهاي امنيتي دولت . و وسيعاً در وسايل اطالعات جمعي بازتاب يافته است

بعد ازينكه تحقيقي مكمل مي شود كميتة تحقيقاتي گزارشي .  وظيفه كرده استبوده و منحيث يك ماموريت حقيقت ياب ايفاي 
و يافته هاي خود را تهيه كرده و براي رئيس جمهور مي ) كه اغلباً همگاني نميباشد( را در يك مدت بسيار كم به نشر مي رساند 

دربعضي . ب و بعد ازآن چه اتفاقاتي رخ داده استفرستد و واضح نشده كه در جريان اين تحقيقات كدام طرزالعمل يا معيارها تعقي
از وقايع كه حقوق بشر يوناما ازآن نظارت كرده است، رئيس جمهور كرزي براي خانواده هاي متاثر از طريق صندوق احتياطي 

كند كه بايد براي افزايش  محافظت ملكي ها، حقوق بشر يوناما به دولت پيشنهاد مي. رياست جمهوري جبران خساره پرداخته است
برعالوه دولت . منظماً وقايع برجستة تلفات ملكي را بطور عموم نسبت  بصورت خاص موارد معياري را بكاربرده و تحقيق نمايد

بايد تصميم بگيرد تا طرزالعمل و معيارها را براي تحقيقات، ماموريت و اشخاصيكه درين تحقيقات ذيدخل مي باشند، همگاني 
  . در مورد هرتحقيقي به شيوة دقيق و مفصل، با اظهار نظر طب عدلي، و دسترسي مردم به گزارش فراهم كندساخته و گزارش نهائي 

  

  حساب دهي
تمام دولت ها به شمول دولتهاي كمك كنندة عسكر من حيث بخشي از آيساف يك تعهد عمومي بين المللي دارند تا تحقيقات با 

قض مقررات حقوق بشر يا حقوق  بشردوستانة بين المللي كه توسط اتباع آن كشورها و يا اعتبار، شفاف، و بيطرفانه را در رابطه با ن
تعهدات مذكور باالي دولتهاي قابل تطبيق مي باشد كه بصورت انفرادي يا منحيث . عساكر آنها ارتكاب مي يابد، راه اندازي نمايند

حقيقات نيازمند آن است كه از طرف دولت ها به شكل انفرادي چنين ت. بخشي از نيرو هاي چندين مليتي مانند آيساف عمل ميكنند
  . يا زمانيكه ساختارهاي كافي موجود باشد و توسط ميكانيزمي كه آنرا نيروهاي چندين مليتي تعيين مي نمايند راه اندازي شود

  
ت جنگ باالي افراد ملكي با آنكه آيساف اقدامات محسوسي را از طريق رهنمود ها و دستورالعمل هايش كه غرض تقليل اثرا

حقوق بشر يوناما به اين عقيده است كه شفافيت و حساب دهي بزرگتر براي هر تلفات . روي دست گرفته است، انجام داده اند
                                                 

  .   برگزار گرديد2010 جوالي 20 اعالمية كنفرانس كابل  در كنفرانس بين المللي افغانستان منتشر گرديد كه كابل بتاريخ  29



 ، محافظت افراد ملكي در جريان درگيري هاي نظامي2010   ماه اول سالششگزارش 
 

  
همچنان حقوق بشر يوناما ياد داشت نموده كه نيروهاي نظامي بين المللي غالباً در مورد فعاليتهاي نيروهاي خاص و ديگر نيرو هاي 

 در ساحات جنگ زده بهبود خواهد محافظت ملكي ها. مسلح طرفدار دولت كه منجر به تلفات ملكي ميشود گزارش علني نميدهند
حقوق بشر يوناما مطلع مي باشد كه بعضي از . يافت هرگاه تمام نيروهاي خاص تابع شفافيت و حساب دهي بزرگتري باشند

حمالت شبانه معلومات مفيدي را بدست داده كه مانع از انجام سائر حمالت گرديده است به هرصورت مردم از چنين نتايج بي 
به اساس تعداد كشته شدگان و زخمي ها كه هنوز هم از اثر حمالت شبانه .  و باعث رنجش دوامدار آنها گرديده استاطالع بوده

بوجود ميايد، حقوق بشر يوناما نگران است كه عدم توانائي در استفاده از اقدامات بديل كه ممكن نمايانگر احترام عميقتري به 
  .  جان بسياري انجاميده استمردم ملكي باشد، بصورت دوامدار به قيمت

  

 فبروري عليه يك قطار سه موتري در ساحه سوركي، شمال ولسوالي 21يك تحقيق امريكا كه در مورد حملة هوائي 
 نفر ديگر را زخمي نمودند  و 14 نفر فرد ملكي را كشته و 21چارچينو واليت اروزگان راه اندازي شده بود، كه كم ازكم 

 اشتباهات و غفلت هاي مرتكبين را برمال ساخت كه درآن  وسايط متذكره افراد ملكي را كه از تحقيق مذكور شماري از
جنرال مك . اثر زد و خورد قبلي متواري شده بودند دوباره به قرية شان يعني ساحة سوركي انتفال ميداد، هدف قرار دادند

 ، نيروهاي اياالت متحدة امريكا در افغانستان  مي29 فبروري معذرت خواهي كرد و 23كرستال از تلفات ملكي بتاريخ 
در ميان دريافته هاي تحقيقاتي مي بينيم . دريافته هاي تنظيم شدة تحقيقاتي امريكا را در مورد واقعة مذكوربه نشر رسانيد

مام  كه گزارش هاي غير مسلكي و نادرست به هواپيماي شكارچي بدين معني مي باشد كه براي قوماندان قواي زميني  ت
شواهد و تحليل هاي كه وسايط مذكور وسايط تهديد خصمانه نمي باشد، فراهم نشده بود يا اطالعات مبني بر اينكه اين 
كاروان مي تواند هرچيزي باشد تا يك قوه حمله كننده، اين موضوع نيز توسط طياره شكارچي مد نظر نگرفته شده بود و 

جنرال مك :  مطبوعاتي نيروهاي اياالت متحدة امريكا در افغانستانمطابق به كنفرانس. حمله مرگبار صورت گرفت
اين ياد داشت ها ( را به دو افسر ديگر صادركرد " يادداشت تنبيهي" را به چهار تن از افسران و "طرح توبيخ"كرستال 

 و نيروهاي  اياالت دولت افغانستان). اشكال مجازات غير قضائي در سيستم عدالت نظامي اياالت متحدة امريكا مي باشد
  . متحدة امريكا در افغانستان به خويشاوندان قربانيان جبران خساره پرداختند

تحقيقات جنائي را در ادعا هاي كه عساكر امريكائي را براي كشتار غير "نيروهاي اياالت متحدة امريكا در افغانستان 
طبق گزارش، عساكر مذكور مربوط دستة .  متهم كرده بود2010 مي 20 مطابق به بيانية "قانوني سه نفر افراد ملكي افغان

طبق گزارش رسانه ها پنج نفر عسكر متهم به قتل . دوم پيادة لواي پنجم ضربتي بودند، كه در كندهار عمليات ميكردند
  .عمد و دو نفرديگر متهم به حمله در سه واقعة جداگانه گرديدند
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  گروپ هاي مسلح طرفدار دولتحسابدهي نيروهاي امنيتي ملي افغان و سائر 
طبق گزارش رسانه ها در اواسط مي، يك مستنطق نظامي افغان حكم بازداشت يك افسر نيرو هاي خاص امريكائي را صادركرد 

  .  كه متهم شده بود كه فرماندهي يك گروپ مردان افغان را بعهده داشت كه بنام  نيروهاي ضربتي كندهار ياد مي شود
اعضاي اين . هاربخشي از گروپ مسلحي است كه توسط امريكائي ها آموزش ديده و معاش داده مي شودنيروهاي ضربتي كند

 يكتن از اعضاي گروپ خود را 2009 جون 29و آمرجنائي واليت كندهار را كه ميخواستند بتاريخ  گروپ قوماندان امنية كندهار
.  نفر افغان را در پيوند با اين واقعه گرفتار كردند41نيتي واليتي مقامات ام. كه توقيف بود رها سازند بضرب گلوله بقتل رساندند

.  نفر ديگررا محكوم به حبس طويل نمودند37محكمه جنائي ابتدائيه از مسئوولين قضيه، چهار نفر را محكوم به اعدام و متباقي 
ه درآن از وزارت خارجه درخواست مطابق به گفته رئيس رياست تحقيق سارنوالي، مكتوبي به وزارت خارجه ارسال گرديده ك

رئيس رياست تحقيق سارنوالي به حقوق بشر يوناما اطالع .بعمل آمده تا از افسر نيروهاي خاص امريكائي بايد تحقيق صورت گيرد
  . داد كه تا اكنون كدام پاسخي از وزارت خارجه دريافت ننموده است

  
. هي براي سوء استفاده ها توسط نيروهاي امنيتي ملي افغان كامالً نادر ميباشدبرطبق اسناد، حقوق بشر يوناما دريافته است كه حسابد

طورمثال، به تعقيب يك انفجار مواد انفجارية كنترول شده از راه دور باالي يك وسيلة نقليه كه  محافظين امنيتي خصوصي را 
. ايشان را كشت و يك نفر را زخمي ساخت مارچ در ولسوالي ترين كوت واليت اروزگان انتقال ميداد پنج نفر 13بتاريخ 

در جريان بسته نمودن سرك آنها يك راننده را در . محافظين نجات يافته، سرك را مسدود ساخته و به تالشي وسايط پرداختند
مطابق به گزارش حقوق بشر يوناما واقعه را با رئيس واليتي پوليس مطرح ساخت مگر هيچ . جريان يك مشاجره بقتل رساندند
  . تحقيقي درزمينه صورت نگرفت

  
 اپريل، يك الري به يك مواد تعبيه شدة انفجاريه اصابت كرده بود كه يك افسر را درولسوالي ترينكوت واليت اروزگان 4بتاريخ 

 طبق گزارشات معتبر، مردان مسلح كه توسط يك دالل قدرت محلي استخدام شده و وابسته اي  پوليس بودند به منزل. بقتل رساند
يك مرتكب مظنون رفته و وي را بقتل رسانده و يك نارنجك را در منزلش پرتاب و جسد وي را با الري كش نمودند و هم چنان 

درحاليكه حقوق بشر يوناما موضوع را با قومندان امنيه واليت و و دالل . خانوادة فرد مقتول را اخطار دادند تا ساحه را ترك نمايند
  .  مي هيچ تحقيقي درين باره آغازنگرديد25ه مطرح نمود مگر الي تاريخ قدرت محلي ذيدخل اين قضي

  
حسابدهي همگاني براي تلفات ملكي يك چيزي حياتي هست زيراكه قربانيان و خانواده هاي شان حق دارند بفهمند كه چرا 

راد ملكي را كشته و زخمي عمليات راه اندازي شده است، روي چه علت كشتار و زخمي صورت گرفته است و آيا آنهاي كه اف
نمودند مسئوول گرديدند يا خير؟ افغان ها بدليلي قهر مي باشد و تظاهرات رخ ميدهد كه عمليات نظامي باعث كشتارو زخمي 
شدن افراد ملكي گرديده و دنبال اين اند تا نا اميدي خود را در بارة فقدان معلومات در مورد عمليات به شمول حمالت شبانه ابراز 

در . شفافيت زياد به خشم و رنجش كمتر مردمان محلي مي انجامد و باعث پيشرفت محافظت افراد ملكي مي گردد. ايندنم
گفتگوي حقوق بشر يوناما كه همراه با بزرگان واليات لوگرو وردك صورت گرفت آنها گفتند كه اولويت هاي ايشان ختم 

اشد كه از اثر عمليات نظامي بوجود مي آيد وبرعالوه آنهاي كه فرهنگ مصونيت در كشتار و زخمي شدن افراد ملكي مي ب
  .      مرتكب سوء استفاده گرديده اند بايد پاسخ گو باشند
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 ضميمه 
  گراف هاي الحاقي در مورد تلفات افراد ملكي

  
  2010 و 2009، 2008، 2007سال ثبت  افراد ملكي كشته شده در شش ماه اول 
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2007: Total =  684 50 45 104 85 147 253

2008: Total = 818 56 168 122 136 164 172

2009: Total = 1054 141 149 129 128 271 236

2010: Total: = 1271 173 197 198 211 166 326

Jan Feb Mar Apr May Jun

  
  ه توسط جوانب درگير جنگ  و  ما2010سال  در شش ماه اول ثبت افراد ملكي كشته شده
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AGE: Total =  920 120 98 172 139 119 272

PGF: Total =  223 40 81 11 35 22 34

Other: Total =  128 13 18 15 37 25 20

Jan Feb Mar Apr May Jun
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 2010ثبت افراد ملكي كشته شده بر مبناي  منطقه  در شش ماه نخست سال 
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