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  مقدمه 

 توسGGط واحGGداين بولتن ششه ماھه در مورد حفاظت افراد ملکی در درگيری ھای نظامی در افغانسGGتان کGGه  .١
 را تحGGت پوشGGش قGGرار ٢٠٠٩جGGون  ٣٠تGGا حقوق بشر يونامGGا تھيGGه شGGده، دوره شGGش ماھGGه از اول جنGGوری 

عناصGGر ميدھد. بولتن به دو عرصه مربوطه؛ يعنی مھمات منفجره تعبيه شده و حم2ت انتحGGاری از سGGوی 
ايGGن دو ادعGGا ميشGGود کGGه . ، و حم2ت ھوايی از سوی نيرو ھای طرفدار دولت توجه نموده اسGGتدولتضد 

جنگ در افغانستان زندگی می  مناطق در حال در ار زيادی از افراد ملکیشم تا ھنوز عامل کشتار روش
 کنند، است.

  
) شGGورای امنيGGت ملGGل متحGGد، واحGGد حقGGوق بشGGر يونامGGا يGGک سلسGGله ٢٠٠٩( ١٨۶٨در پيGGروی از قطعنامGGه  .٢

فعاليت ھا را روی دست ميگيرد تGGا حفاظGGت افGGراد ملکGGی در درگيGGری ھGGای نظGGامی را بGGاZ ببGGرد. بGGه گونGGه 
ت مسGGتق2نه و بيطرفانGGه خGGود را از حGGوادثی کGGه بGGه تلفGGات جGGانی يGGا جراحGGت مثال، حقوق بشر يوناما نظGGار

 ١، انجGGام ميدھGGد. ضGGميمه افراد ملکی و ھمچنان تخريGGب و ضGGرر زيGGر سGGاخت ھGGای ملکGGی منجGGر ميگGGردد
روش بکار رفته توسط کارمنGGدان حقGGوق بشGGر يونامGGا را جھGGت جمGGع آوری معلومGGات، ارزيGGابی و گGGزارش 

 خ2صه نموده است. تأثير درگيری ھای نظامی بر افراد ملکی  دھی حوادث تلفات ملکی و
  

    ٢٠٠٩جون  –روند کلی: جنوری 
  
و  دولGGتدرگيری ھای نظامی در افغانستان ھمراه با حم2ت شورشيان و عناصر ضGGد  ٢٠٠۵بعد از سال  .٣

گسGGترش و عمليات نيرو ھای طرفدار دولت به بيشتر نقاط کشGGور نفGGوذ نمGGوده و شGGدت يافتGGه اسGGت. بعGGد از 
، حGGاZ تقريبGGأ يGGک سGGوم کشGGور ٢٠٠٩و سGGال  ٢٠٠٨، ٢٠٠٧عميقتر شدن درگيری ھا در طول سال ھای 

بطGGور خGGاص در مستقيمأ از فعاليت ھای شورشی با شGGدت متفGGاوت متGGأثر ميگGGردد. درگيGGری ھGGای نظGGامی 
آرام  قGGب2کGGه مناطق جنوب، جنوب شرق، شرق، مرکز و غرب کشور متداول است. در ضمن به مناطقی 

 بوده نيز پخش ميگردد، مانند شمال و شمال شرق.
  

نيز بيشتر ميشود، درسGGت ھمانگونGGه کGGه بر افراد ملکی آن اثرات سنگين  جنگ،و گسترش فتن گربا شدت  .۴
بدينسو نشان ميدھد.  ٢٠٠٧و مير ثبت شده افراد ملکی توسط واحد حقوق بشر يوناما از سال  مرگ نزامي

را ثبت نموده کGGه در مقايسGGه بGGا مورد مرگ افراد ملکی  ١٠١٣يوناما حدود ، ٢٠٠٩در شش ماه اول سال 
ايGGن بسGGيار زيGGاد مGGی باشGGد.  ٢٠٠٧مورد مرگ در سال  ۶٨۴و  ٢٠٠٨مورد مرگ در شش ماه اول  ٨١٨

 ٢٠٠٩درصGGد افGGزايش تلفGGات ملکGGی در شGGش مGGاه اول  ٢۴نماينگر  ٢٠٠٨رقم  در مقايسه با شش ماه اول 
و ھمچنان نيGGرو ھGGای طرفGGدار دولGGت دربرابGGر کشGGتار و تلفGGات ملکGGی  دولتر ضد مي2دی می باشد. عناص

مسئول ھستند. ارقام واحد حقوق بشر يونامGGا نشGGان ميدھGGد کGGه نسGGبت بGGه نيGGرو ھGGای طرفGGدار دولGGت، بيشGGتر 
درصGGد افGGراد ملکGGی  ۵٠، ٢٠٠٩کشGGته شGGده انGGد. در شGGش مGGاه اول  دولGGتافراد ملکGGی توسGGط عناصGGر ضGGد 

درصد توسط نيرو ھای طرفدار دولت کشته شGGده انGGد. ايGGن نشGGان دھنGGده  ٣٠٫۵و  لتدوتوسط عناصر ضد 
درصGGد کشGGته  ۴١است که در آن زمان نيرو ھای طرفدار دولت در برابر  ٢٠٠٧يک تغيير نسبت به سال 

 درصد تلفات ملکی مسئول بودند. ۴۶در برابر  دولتشدگان و عناصر ضد 
  
شده از سوی نيروھای طرفدار دولت باعث افزايش شمار تلفGGات  بدينسو عمليات ھای انجام ٢٠٠٧از سال  .۵

در سالھای اخيGGر کGGاھش  دولتعناصر ضد توسط ھم کلی مرگ افراد ملکی سدر حاليکه ملکی شده است. 
تلفات می باشد، اما تعداد واقعی مرگ افراد ملکی ھنGGوز  يافته که عمدتأ به علت ت2ش ھای متمرکز کاھش

 ھم در حال افزايش است.
  
دولGGت افغانسGGتان و ھمپيمانGGان او در يGGک ت2GGش بGGرای سGGرکوب شورشGGگری و واکشGGن بGGه فعاليGGت ھGGای  .۶

شورشGGی در منGGاطق غيGGر نظGGامی فعاليGGت ھGGای بيشGGتری را در ايGGن منGGاطق سGGکونت غيGGر نظاميGGان بGGه راه 
انداختند. اين عامل ھا باعث افزايش شمار مGGرگ و جراحGGت افGGراد غيGGر نظGGامی و تخريGGب زيGGر سGGاخت ھGGا 

 شمول منازل و دارايی ھا گرديد که برای زنده ماندن و حفظ معيشت مھم و ضروری بودند. ب
  
نيرو ھGGای طرفGGدار دولGGت بخGGاطر کGGاھش شGGمار تلفGGات ملکGGی در واحد حقوق بشر يوناما ياد آور گرديد که  .٧

تغييGGر درگيری ھای نظامی اولويت اساسی به اين مسئله داده است. به مثابه يGGک بخشGGی از ايGGن ت2GGش ھGGا، 
تکتيک ھا تسوط نيرو ھای آيساف و نيGGرو ھGGای امريکGGايی مسGGتقر در افغانسGGتان بررسGGی گرديGGد کGGه شGGامل 
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گرديد.  ٢٠٠٩و باز ھم در ماه جوZی  ٢٠٠٨طرح مجدد دستورات تکتيکی در ماه ھای سپتمبر و دسمبر 
ايجGGاد يGGک ارگGGان  در ضمن بخش بررسی تلفات ملکی در ماه سپتمبر در داخل آيسGGاف ايجGGاد گرديGGد کGGه بGGا

مشابه در داخل نيرو ھای امريکايی مستقر در افغانستان بازتاب يافت. ھمچنان ساختار ھای فرماندھی نيز 
بررسGGی گرديGGد کGGه باعGGث ايجGGاد يGGک فرمانGGدھی واحGGد بGGرای نيGGرو ھGGای آيسGGاف و امريکGGايی مسGGتقر در 

با تعGGويض جنGGرال  ٢٠٠٩اه می گرديد. در م ٢٠٠٨افغانستان به سرپرستی جنرال مک کيرين در سپتمبر 
امريکا در افغانستان يGGک تغييGGر  –مک کيرين توسط جنرال مک کريستال در فرماندھی نيرو ھای آيساف 

 ايجاد شد. 
  
عليرغم ت2ش ھا از سوی نيرو ھای نظامی بGGين المللGGی جھGGت تطبيGGق پاليسGGی ھGGا و دسGGتور عمGGل ھGGا بGGرای  .٨

ملکGGی، حم2GGت ھGGوايی ھنGGوز ھGGم عامGGل اصGGلی تلفGGات زيGGاد عمليات ھای نظامی شان بر افGGراد تأثير کاھش 
. شGGدهبه نيرو ھای طرفدار دولت نسGGبت داده  ٢٠٠٩که در جريان شش ماه اول شمرده ميشود افراد ملکی 

ثبت نموده که در نتيجه اين حم2ت  ٢٠٠٩مورد حمله ھوايی را از آغاز سال  ۴٠واحد حقوق بشر يوناما 
ند. اجرای عمليات ھای ت2شی و دستيگری (بشGGمول ه اد را از دست دادغير نظامی جان خو ٢٠٠بيش از 

يورش ھای شبانه) نيز قابل نگرانی اسGGت و ھمچنGGان گGGزارش ھGGای مبنGGی بGGر انجGGام عمليGGات ھGGای مشGGترک 
که در اين عمليات استفاده از نيرو ھای زياد باعث مGGرگ رسيده ميان نيرو ھای نظامی بين المللی و افغان 

در شمار "رويداد ھای حفاظت نيرو" نيز کاھش آمGGده کGGه طGGی آن افGGراد ملکGGی  .ه استگرديدغير نظاميان 
بخاطر سرپيچی از دستور عمل ھا در زمان بيش از حد نزديک شدن به کاروان ھای نظامی، پايگاه ھGGای 

 نظامی يا پوسته ھا کشته شده اند. 
  
 دولGGتتکتيک ھای عناصGGر ضGGد  ٢٠٠٩ و در شش ماه اولتداوم اين روند ديده شده  ٢٠٠٨در طول سال  .٩

در جنگ با نيروھای طرفدار دولت از جنگ رويايی رويی يا کمين به نوع شورشی يا چريکی تغيير کرد 
که شامل حم2ت نامتقارن مانند مواد منفجره تعبيه شده، موتر ھای بمبگذاری شده و انفجارھای کنار جاده 

GGردد (ايGGی گGGر ای و سوء قصد ھای ھدف گيری شده مGGاد غيGGمار زيGGرگ شGGلی مGGل اصGG2ت عامGGه حمGGن گون
 نظامی می باشد)

  
نفGGر  ۵٩۵بGGه  دولGGت، شGGمار مGGرگ غيرنظاميGGان توسGGط عناصGGر ضGGد ٢٠٠٩بين ماه ھGGای جنGGوری تGGا جGGون  .١٠

تن آن در نتيجه حم2ت تعبيه شده و انتحاری بدون تشخيص ھدف صGGورت گرفتGGه  ۴٠٠رسيد که از جمله 
 ٣٩٫۵مGGی باشGGد کGGه برابGGر بGGا  دولGGتکGGل کشGGتار توسGGط عناصGGر ضGGد  درصد ۶٧است. اين رقم نشان دھنده 

بGGدون  دولGGتاسGGت. عمليGGات عناصGGر ضGGد  ٢٠٠٩مGGرگ غيGGر نظGGامی در نيمGGه اول سGGال  ١٠١٣درصد کل 
توجGGه بGGه اثGGرات آن بGGر تلفGGات يGGا جراحGGت و يGGا حتGGی تخريGGب زيربنGGا ھGGای غيGGر نظGGامی صGGورت ميگيGGرد. 

در مورد حوادث خاص نشان ميدھGGد کGGه عناصGGر ضGGد يوناما سوی واحد حقوق بشر انجام شده از حقيقات ت
در منGGاطق غيGGر نظGGامی مسGGتقر شGGدند و در نتيجGGه تفکيGGک ميGGان نظاميGGان و غيGGر نظGGامی را دشGGوار  دولGGت

ميسازند و اين به مثابه يک بخشGGی از پاليسGGی فعGGال آنھاسGGت تGGا حم2GGت نظGGامی را بGGه منGGاطقی بکشGGانند کGGه 
 دولGGتن گردد. ھمچنGGان شGGدت حم2GGت انجGGام شGGده توسGGط عناصGGر ضGGد باعث کشتار يا جراحت غير نظاميا

عليه و يا در مناطق غير نظامی مورد نگرانی واحد حقوق بشر يوناما می باشد. حقوق بشر يوناما به ثبت 
حم2ت مواد منفجره تعبيه شده در کنار جاده ھای مورد استفاده غير نظاميان، مناطق مسکونی و بازارھGGا 

احد حقوق بشر يوناما در بعضی مناطق بخصوص در جنوب شرق کشور ترور افراد غيGGر ادامه ميدھد. و
 نظامی را با استفاده از مواد منفجره تعبيه شده ياد آور شده است. 

  
و دولتGGی منجملGGه کارمنGGدان طبGGی و آمGGوزش بطGGور  دوسGGتانهبGGر کارکنGGان بشر دولGGتحم2GGت عناصGGر ضGGد  .١١

ی بشری بخصوص به مراقبت ھای صحی، غذا، سرپناه و ديگGGر فزاينده مانع دسترسی افغانھا به کمک ھا
اين مسGGئله بGGر زنGGان و کودکGGان سGGاکن در منGGاطق متGGأثر از جنGGگ تGGأثير  خدمات اساسی برای بقا شده است.

حياتی دارد. بخش ھای عظيم جنوب، جنوب شرق، جنوب غرب، غرب و مناطق مرکزی افغانستان ھنوز 
دوسGGتانه  "منGGاطق خطGGر و بحرانGGی" تشGGخيص داده شGGده انGGد. مکاتGGب ھGGم بGGرای فعاليGGت نماينGGدگی ھGGای بشر

بخصوص مکاتب دخترانه مورد حمله بيشتر قرار گرفتGGه کGGه باعGGث محروميGGت ھGGزارن شGGاگرد بخصGGوص 
مورد انفجار در داخل  ١۶دختران از حق آموزش آنھا ميگردد. بر اساس گفته ھای يونيسف طی شش ماه 

Zل مکاتب بوده. به گونه مثال در وGGاه اپريGGار  ٢٠٠٩يت غور در مGGر انفجGGب در اثGGک مکتGGنف در يGGدو ص
مGGی  ٢٧بدينسو اولين حمله بر مکاتب در اين وZيت مGGی باشGGد. بGGه تGGاريخ  ٢٠٠٧تخريب گرديد که از سال 

يک مکتب دخترانه در منطقه قلعه نو ولسوالی چرخ وZيت لوگر مورد حمله راکتGGی عناصGGر ضGGد  ٢٠٠٩
يGGاد آور شGGده ث تخريب در ورودی و چند پنجره آن شد. واحد حقوق بشGGر يونامGGا قرار گرفت که باع دولت
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که نامه ھای تھديد آميز عليه مکاتبی کGGه قGGرار بGGود بGGرای انتخابGGات بخصGGوص در منGGاطق شGGرقی و جنGGوب 
 شرقی مورد استفاده قرار بگيرند، پخش شده بود.

  
البان در ی" اع2م شده توسط رھبری طبشمول " عمليات آزاد دولتفعاليت ھای روز افزون عناصر ضد  .١٢

از سوی اداره امريکا و انتخابGGات رياسGGت جمھGGوری و شGGورا ھGGای وZيتGGی تGGاريخ  پاسخ به افزايش نيرو ھا
اگسGGت، باعGGث پGGيش بينGGی تشGGديد حم2GGت در افغانسGGتان گرديGGد. بGGا توجGGه بGGه شGGکل و نحGGوه مبGGارزات تGGا  ٢٠

 ھای آينده ميرود. کنون، احتمال افزايش تلفات غير نظامی در ماه 
  

يوناما تا ھنوز نگران ميزان باZی تلفات غير نظامی در اثر ادامه جنگ در افغانستان است و باز ھم تأکيد  .١٣
می نمايد تا تمام طرف ھای درگير بخصوص مخالفين مسلح بايد سGGعی نماينGGد تGGا در عمليGGات ھGGا و فعاليGGت 

نيروھای طرفدار دولت مسئول تلفGGات غيGGر نظGGامی ھای خود تلفات غير نظاميان را کاھش دھند.  ھر چند 
ناشی از عمليات ھای شان ھستند، اما مGGرگ غيGGر نظاميGGان در اثGGر حم2GGت ھGGوايی ھنGGوز ھGGم يGGک نگرانGGی 

ھنوز ھم با بی پروايی به تلفات غير نظاميان از عمليات نامتقGGارن  دولتجدی شمرده ميشود. عناصر ضد 
به تمام طرف ھای درگير تعھدات شان در برابر وق بشر ملل متحد کار ميگيرند. يوناما و کمشنر عالی حق

حفاظت غير نظاميان را تحت قوانين بين المللGGی، حقGGوق بشGGر بGGين المللGGی و قGGوانين ملGGی افغانسGGتان يGGاد آور 
 ميشوند. 

  
   ٢٠٠٩جون  –تلفات غير نظامی: جنوری 

  
ر افغانستان و در شش مGGاه اول سGGال در سراس ٢٠٠٨قب� ذکر شده، درگيری ھای نظامی در سال چنانچه  .١۴

شدت گرفته که از افزايش تلفات غير نظاميان و تخريب فضا ھای بشردوسGGتانه نيGGز خبGGر داده شGGده  ٢٠٠٩
ثبGGت نمGGوده  ٢٠٠٩جGGون  ٣٠تلفGGات ملکGGی را از اول جنGGوری تGGا  ١٠١٣است. واحGGد حقGGوق بشGGر بGGه تعGGداد 

مGGی باشGGد کGGه  ٢٠٠٨قايسه با ھمين دوره در سال درصد افزايش تلفات در م ٢۴است. اين رقم نشان دھنده 
غير نظامی کشته شده بود. اکثر مرگ ھا در جنوب، جنوب شرق، شGGرق، غGGرب و منGGاطق  ٨١٨آن زمان 

درصGGد ايGGن مGGرگ ھGGا توسGGط عناصGGر  ۵٩يا  ۵٩۵مرکزی کشور اتفاق می افتد. بر اساس گفته ھای يوناما 
يGGا  ١٠٨بGGين المللGGی و افغGGان بGGوده اسGGت. بGGه تعGGداد  درصد آن توسط نيGGرو ھGGای ٣٠٫۵يا  ٣١٠و  دولتضد 

 درصد باقيمانده آن به ھيچ يک از طرف ھای درگير مربوط نمی شود. ١٠٫۵
  

واحGGد حقGGوق بشGGر يونامGGا شGGمار زيGGاد مGGرگ و جراحGGت  ،٢٠٠٩بجز از ماه فبروری در شش ماه اول سال  .١۵
بيشتر بود. اين پديده را نمی تGGوان  ٢٠٠٨ غير نظاميان را به ثبت رسانيد که در مقايسه با ھمين دوره سال

فعاليت ھای عناصGGر ضGGد  ٢٠٠٩و اوايل  ٢٠٠٨با استناد به اين واقعيت که گويا در سراسر زمستان سال 
وجود داشته، توجيه کرد (برخ2ف آن در سال ھای قبل درگيری ھGGا نسGGبتأ آرام بGGود). عوامGGل ديگGGر  دولت

، عمليGGات دولتمناطق مسکونی، حم2ت پيچيده عناصر ضد بشمول رشد حوادث عمليات ھای نظامی در 
ھای نظامی در مرز با پاکستان که منجر به عقب نشينی جنگجويان به داخل افغانستان شGGده، افGGزايش نيGGرو 

باعث گرديد تا واکGGنش ھGGای ھا توسط نيرو ھای نظامی بين المللی و پاليسی آيساف و نيرو ھای امريکايی 
ی در سراسر ماه ھای زمستان و ھمچنان عمليات ھای شديد در ماه ھای می و نظامی در برابر شورشگر

 جون شدت گيرد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 واحد حقوق بشر يوناما در افغانستان 

     ٢٠٠٩ – ٢٠٠٧تلفات غيرنظامی ثبت شده بين ماه ھای جنوری تا جون  ١جدول نمبر 
 

 
  

تGGن آن توسGGط عناصGGر ضGGد  ۴۴( سانيد مرگ غير نظامی را به ثبت ر ١٢٧، يوناما ٢٠٠٩در ماه جنوری  .١۶
که نشان دھنGGده تن ديگر آن مشخص نشده)  ٢٠تن آن توسط نيرو ھای طرفدار دولت و عامل  ۶٣و  دولت
نفGGر  ۵۶مGGی باشGGد کGGه کGGل تلفGGات ملکGGی در آن زمGGان  ٢٠٠٨درصد افزايش در مقايسه با ماه جنوری  ١٢٧

تن ديگGGر آن  ۴ھای طرفدار دولت و عامل  تن آن توسط نيرو ١۵و  دولتتن توسط عناصر ضد  ٣٧( بود
مGGرگ غيGGر  ١٠۴در مقايسGGه بGGا  درصGGد افGGزايش  ٣٣نشان دھنده  ٢٠٠٩مشخص نشده). ارقام ماه جنوری 

می باشد. در ماه جنوری بطور فزاينده بيشتر تلفات ملکی به نيرو ھای  ٢٠٠٨نظامی ثبت شده در دسمبر 
تGGن توسGGط عناصGGر ضGGد  ۴۴نيرو ھای طرفGGدار دولGGت و تن توسط   ۶٣طرفدار دولت نسبت داده ميشود ( 

کشته شده)، که اين خود نشان دھنده يک برگشت در مقايسه با روند معمول ماه ھای قبلGGی مGGی باشGGد  دولت
 عامل بيشتر تلفات ملکی بوده اند.  دولتکه در آن عناصر ضد 

درصGGد آن  ۵۴تGGن يGGا  ٨٠ مرگ غير نظامی توسط يوناما به ثبت رسGGيده کGGه ١۴٩، ٢٠٠٩در ماه فبروری  .١٧
 ٢٣درصد آن توسط نيرو ھای طرفدار دولت کشته شده و عامل  ٣١تن يا  ۴۶و  دولتتوسط عناصر ضد 

 ١١١افGGزيش در مقايسGGه بGGا درصGGد  ٣۴مGGرگ نشGGان دھنGGده  ١۴٩درصد آن مشGGخص نيسGGت. ايGGن  ١۵تن يا 
مرگ غير نظامی  ١۶٨ درصد کاھش در مقايسه با ١٢٫۵مرگ گزارش شده در ماه جنوری می باشد، اما 

شامل کGGل  ٢٠٠٨می باشد. شمار زياد تلفات غير نظامی در ماه فبروری  ٢٠٠٨ثبت شده در ماه فبروری 
تلفاتی می شود که در اثر يک حمله انتحاری در جريان سگ جنگی در ولسوالی ارغنGGداب وZيGGت قنGGدھار 

 کشته شدند.  ۶٧می گردد که در جريان آن 
 

درصGGد آن  ۶٠تGGن يGGا  ٨١مرگ غيرنظGGامی را بGGه ثبGGت رسGGانيد. (  ١٣۴ ٢٠٠٩مارچ يوناما در جريان ماه  .١٨
تن  ٢٠درصد آن توسط نيرو ھای طرفدار دولت کشته شده و عامل  ٢۵يا  ٣۴و  دولتتوسط عناصر ضد 

 ١۴٩درصد کاھش در شمار تلفات ملکی در مقايسGGه بGGا  ١٠ديگر آن مشخص نيست). اين رقم نشان دھنده 
 در ماه فبروری می باشد. کشته گزارش شده 

  
تن يا  ٧٩يوناما گزارش شد که به ناشی از درگيری نظامی  غير نظامی ١٢٩، مرگ ٢٠٠٩در ماه اپريل  .١٩

درصد آن به نيرو ھای طرفدار دولت نسبت داده شده  ٢۵تن يا  ٣٢و  دولتدرصد آن به عناصر ضد  ۶١
تن در مGGاه اپريGGل کGGه  ۶٢کشته شدن   درصد آن مشخص نشده بود. با گزارش ١۴تن يا  ١٨و عامل مرگ 

تGGن  ١٠تGGن آن توسGGط نيGGرو ھGGای طرفGGدار دولGGت و عامGGل مGGرگ  ١٢و  دولGGتتن به دست عناصر ضGGد  ۴٠
 ديگر آن مشخص نشده، جنوب کشور ھنوز ھم يک منطق به شدت متأثر از جنگ شمرده ميشود. 

  
درصGGد  ۶٢تGGن يGGا  ١۶٣انيد کGGه غير نظامی را به ثبت رس ٢۶١زمانی که يوناما  مرگ  ٢٠٠٩در ماه می  .٢٠

درصد آن بGGه نيGGرو ھGGای طرفGGدار دولGGت نسGGبته داده شGGده و عامGGل  ٣١تن يا  ٨١و  دولت ضGGGدآن به عناصر
ی افزايش يافت. طور قابل م2حظه به درصد آن مشخص نبود، شمار زياد تلفات ملکی  ۶تن يا  ١٧مرگ 

GGه در مقايسه با ماه ھای قبلی بيشتر افراد ملکی در مناطق جنGGدند کGGته شGGامی از  ٩۴وب کشGGر نظGGرگ غيGGم
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آنجا گزارش شده بود. افزايش تلفات ملکی در ماه می به ترکيب عوامGGل ذيGGل ماننGGد بGGی ثبGGاتی در پاکسGGتان، 
افزايش نيرو ھای بين المللی و عوامل فصلی نسGGبت داده ميشGGود. در منGGاطق غربGGی تلفGGات ملکGGی بGGا مGGرگ 

درصGGد آن بGGه نيGGرو  ٩٣تن يGGا  ۶۶که  قابل م2حظه ی داشت (غير نظامی ثبت شده توسط يوناما رشد  ٧١
 ۶درصد آن نا مشخص می باشد) اين رقGGم بGGا  ٧تن يا  ۵ھای طرفدار دولت نسبت داده شده و عامل مرگ 

درصGGد آن بGGه نيروھGGای  ۶٧تن يGGا  ۴مغايرت دارد ( که  ٢٠٠٩مرگ ثبت شده در اين منطقه در ماه اپريل 
درصGGد آن نGGا مشGGخص مGGی باشGGد). افGGزايش قابGGل  ٣٣تGGن يGGا  ٢و عامل مرگ  طرفدار دولت نسبت داده شده

م2حظه کشتار غير نظاميان به علت حادثه باZ بلوک وZيت فراه می باشد که در اثر يک حمله ھGGوايی بGGه 
 زن و کودک جان خود را از دست دادند.  ۶٣ ٢٠٠٩می  ۴تاريخ 

  
غيGGر نظGGامی در اثGGر  ٢١٣يونامGGا نشGGان ميدھGGد کGGه ، مدارک ثبت شده واحد حقوق بشGGر ٢٠٠٩در ماه جون  .٢١

مGGرگ غيGGر  ١٧٢درصGGد افGGزايش در مقايسGGه بGGا  ٢۴درگيری ھای نظامی کشته شدند. اين رقم نشان دھنGGده 
می باشد و با افزيش قابل م2حظه مرگ غير نظاميان در مقايسه بGGا سGGال ھGGای  ٢٠٠٨نظامی در ماه جون 
تGGن آن  ١۴٨، ٢٠٠٩مGGرگ ثبGGت شGGده در جGGون  ٢١٣از جمله  .مھستياين روند فزايش قبل ھنوز ھم شاھد ا
تGGن ديگGGر زنGGدگی  ١١تن آن توسط نيرو ھای طرفدار دولت کشته شGGدند و  ۵۴و  دولتتوسط عناصر ضد 

شان را در شرايطی از دست دادند که عاملين آن را نمی توان مشخص نمود.  وقتی با تلفات ثبت شGGده مGGاه 
کشGGته شGGده  دولGGتتGGن توسGGط عناصGGر ضGGد  ٧٨به تعGGداد  ٢٠٠٨در جون  مقايسه می کنيم ( که ٢٠٠٨جون 

درصGGد  ٩٠ ٢٠٠٩در جون  دولتبود)، معلوم ميشود که شمار کشته ھای غير نظامی توسط عناصر ضد 
درصGGد  ٢۴افزايش يافته، در حاليکه شمار تلفات ملکی در اثر عمليات ھGGای نيGGرو ھGGای طرفGGدار دولGGت بGGه 

غير نظامی توسط نيرو ھGGای طرفGGدار دولGGت کشGGته شGGده  ٧۴به تعداد  ٢٠٠٨سقوط نمود ( که در ماه جون 
درصGGد کGGاھش يافGGت ( کGGه در مGGاه  ۴۵بود). اما شمار کسانی که به عوامل نا مشGGخص کشGGته شGGده بودنGGد تGGا 

کشGGته غيGGر  ۵۴از جملGGه  ٢٠٠٩در مGGاه جGGون غيGGر نظGGامی مشGGخص نبGGود).  ٢٠عامل مGGرگ  ٢٠٠٨جون  
درصد کل کشته شدگان توسط نيرو ھای  ٧۴(يا  تن ۴٠ ،وھای طرفدار دولتعمليات نير نتيجه نظامی در

از دسGGت زنGGدگی خGGود را در اثGGر حم2GGت ھGGوايی درصد کل تلفات ملکی در اين مGGاه)  ١٩طرفدار دولت و 
درصGGد کGGل تلفGGات  ١درصد کل کشته شدگان توسGGط نيGGرو ھGGای طرفGGدار دولGGت و  ۴(يا  تن ديگر ٢دادند و 

کشGGته توسGGط  ١۴٨جGGان خGGود را از دسGGت دادنGGد. از جملGGه ر نتيجGGه تشGGديد درگيGGری ھGGا دملکی در اين مGGاه) 
درصد کل تلفات  ۶٫۵و  دولتدرصد کل کشته شدگان توسط عناصر ضد  ٩تن (يا  ١۴ دولتعناصر ضد 

درصد کل کشGGته شGGدگان توسGGط  ۶۵تن (يا  ٩۶ملکی در اين ماه) قربانی حم2ت انتحاری شدند که طی آن 
درصد کل تلفات ملکی در اين ماه) در نتيجه بمب ھای کنGGار جGGاده ای و حم2GGت  ۴۵و  تدولعناصر ضد 

درصGGد  ٧درصد کل کشته شدگان توسط نيرو ھای طرفدار دولGGت و  ١٠تن (يا  ١۵انتحاری کشته شدند و 
کل تلفات ملکی در اين ماه)  در نتيجه شليک ھاوان، راکت يا حمله با نارنجک کشGGته شGGدند. در مGGاه جGGون 

مرگ گزارش شده ھنوز ھم بيشGGترين تلفGGات ملکGGی را بGGه خGGود اختصGGاص داده  ٩٢جنوب کشور با  ٢٠٠٩
مرگ بيشترين تلفات را بGGه خGGود اختصGGاص  ١۶مرگ و شرق با  ۵٠که به دنبال آن جنوب شرق کشور با 

 داده اند. 
  ت و نيرو ھای طرفدار دول دولتتوسط عناصر ضد تلفات غيرنظامی ثبت شده  ٢جدول نمبر 

     ٢٠٠٨جنوری تا جون 
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  و نيرو ھای طرفدار دولت  دولتتلفات غيرنظامی ثبت شده توسط عناصر ضد  ٣جدول نمبر 
     ٢٠٠٩جنوری تا جون 

  

 
  
  

  تلفات غيرنظامی ثبت شده در اثر حوادث اتفاقی     ۴جدول نمبر 
  ٢٠٠٨جنوری تا جون 

 

  
  
  

        دولتتعبيه شده و حمKت انتحاری از سوی عناصر ضد  مواد منفجره
  

ھنوز ھم مسئول سھم بزرگ تلفات ملکی شمرده ميشوند. استفاده از مواد منفجره تعبيGGه  دولت. عناصر ضد ٢٢
افGGزايش يافGGت. بGGر اسGGاس  ٢٠٠٩سGGال  شده که بر اساس ماھيت تشGGخيص ھGGدف نمGGی توانGGد، در جريGGان چنGGد مGGاه

تGGن در  ١٫١۶٠بGGه  ٢٠٠٧تGGن در سGGال  ٧٠٠از  دولGGتمرگ غير نظاميان توسGGط عناصGGر ضGGد افزايش گزارش 
غيGGر  ۵٩۵ دولGGتعناصGGر ضGGد   ٢٠٠٩درصد افزايش می باشد. در شGGش مGGاه اول  ۶۵نشان دھنده  ٢٠٠٨سال 

 ھدميديه شده و حم2ت انتحاری بوده. اين رقم نشان تن آنھا در نتيجه مواد منفجره تعب ۴٠٠نظامی را کشتند که 
غيGGر  ١٠١٣درصGGد کGGل مGGرگ  ٣٩٫۵کشGGته شGGده کGGه  دولGGتدرصد کل غيرنظاميان توسGGط عناصGGر ضGGد  ۶٧ که

  نظامی در اين دوره می باشد.   
  
  
  
  

     ٢٠٠٩تلفات غيرنظامی از جنوری تا جون  
  در اثر حوادث اتفاقی 
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  ٢٠٠٩١جون  -. جنوری دولتتلفات ملکی منسوب به عناصر ضد  - ۵

  

2ت انتحاری و مواد منفجره تعبيه شده توسط طرفھای درگير بيش از ساير تاکتيکھای ديگر منجر به . حم٢٣
تلفات افراد ملکی گرديده است. ھرچند ھدف اين گونه حم2ت در اکثر موارد کاروان ھای نظامی و منسوبين 

به قتل و جرح گسترده ای ی است، اما اين گونه حم2ت در مناطق مسکونی و با بی اعتنايی کامل نسبت دولت
که اين گونه حم2ت به مردم ملکی وارد می سازد، انجام می گيرد. به طور مثال در منطقه مرکزی، بخش 

 ۴٢ثبت نموده است که از آن جملله  ٢٠٠٩تن از افراد ملکی را در اولين ماه سال  ۵٩حقوق بشر يوناما مرگ 
ن انسان، عراده جات و مواد منفجره تعبيه شده عادی جانھای تن آنان در نتيجه مواد منفجره تعبيه شده در بد

  شان را از دست داده اند.

.  حم2ت انتحاری و حمله با مواد انفجاری تعبيه شده  در تخطی از معيار ھای حقوق بين الملل صورت ٢۴
بدون تبعيض است، می گيرند.  شيوه جنگ با حم2ت انتحاری و با استفاده از مواد منفجره تعبيه شده يک شيوه 

حتی در مواردی که ھدف فقط اشيای نظامی باشد، ماھيت اين مواد منفجره طوری است که ھمه افرادی که در 
آن حوالی قرار دارند از خطر مصون نيستند، که يا مجروح و يا کشته می شوند، که در اکثر موارد خسارات 

  ارد.وارده مردم ملکی بر خسارات وارده بر نظاميان افزونی د

در اغلب موارد کوشش می کنند با استفاده از حم2ت انتحاری و مواد منفجره تعبيه  دولت. عناصر مخالف ٢۵
شده، آنعده از افراد ملکی را که برای نيرو ھای نظامی بين المللی ، شرکت ھای ساختمانی قرار دادی با تيم 

ھای کاZ ھای نظامی نيرو ھای بين المللی که ھای محلی کار می کنند، و نيز کاروان  دولتھای پی آر تی  و 
توسط قراردادی ھای خصوصی انتقال داده می شوند، را ھدف قرار دھند. در نتيجه کارگذاری مواد منفجره و 
يا در نتيجه حم2ت انتحاری دارايی ھای مکاتب آسيب ديده و يا تخريب می گردند، شاگردان، معلمان و ساير 

  اشته و يا کشته می شوند.کارکنان مربوطه زخم برد

.  بکارگيری گسترده و دوامدار مواد منفجره تعبيه شده باعث ايجاد فضای ترس و وحشت گرديده که ٢۶
 عواقب ناگوار مھمی را بر مردم ملکی افغانستان به خصوص از ناحيه از دست دادن جان و مال شان در پی

مزمان با حم2ت انتحاری مورد استفاده قرار می گيرند. دون تبعيض و احيانا ھدارد. مواد منفجره تعبيه شده ب
ھدف قرار داده می شوند. بخش  دولتحمايت می کنند، و يا نيرو ھای طرفدار  دولتافراد ملکی ايکه از 

حقوق بشر يوناما موارد متعددی از کارگذاشتن مواد منفجره تعبيه شده  در بيرون از محل اقامت افسران 
کار می کنند، و يا از آن حمايت می کنند و  دولتخدمات ملکی، و سايرينی که برای  پوليس ملی، کارمندان

يک بمب  ٢٠٠٩ماه می  ١٩ھمچنين منسوبين جامعه بين المللی را ثبت نموده است. به طور مثال در 
 کارگذاری شده در زير موتر رئيس امور زنان در وZيت خوست منفجر شد که اين کار آشکارا به قصد ارعاب

وی انجام شده بود. اين حادثه مرحله اوج تھديداتی بود که در ماه ھای قبل از اين انفجار عليه وی صورت می 
  گرفت.

                                                
کت انداز، کمين گرفتن، حم2ت بزن و بگريز، تير اندازی از خفا است که شامل حمله با را دولتتاکتيھای ديگر عناصر ضد   ∗

  باعث مرگ افراد ملکی می گردد.
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. حقوق بشر يوناما ھمچنان تعدادی از حوادث کارگذاری مواد منفجره به قصد ترور مقامات وZيتی را ثبت ٢٧
وره و زخمی شدن راننده موتر وی توسط مواد نموده است که به عنوان نمونه قتل ولسوال ولسوالی لعل پ

می  ۴را می توان ذکر نمود. ھمچنان به تاريخ  ٢٠٠٩فبروری  ٧منفجره کنترل شده از راه دور به تاريخ 
در وZيت لغمان شاروال مھترZم با شش تن ديگر از افراد ملکی توسط يک يک حمله انتحاری با مواد  ٢٠٠٩

د انتحاری به قتل رسيدند که در آن حادثه ده نفر ديگر نيز زخم برداشتند. به منفجره جابه جا شده در بدن فر
والی کندز توسط يک بمب کنترل شده از راه دور در قريه چشمه شير ولسوالی تالقان  ٢٠٠٩می  ٢٩تاريخ 

  جراحت برداشت.

ر کرده است ظھو ٢٠٠٩. بخش حقوق بشر يوناما ھمچنين يک شيوه جديد را که در ماه ھای می و جون ٢٨
ثبت نموده که در آن بمب ھای مقناطيسی که به عراده جات چسپانيده می شود، برای ھدف قراردادن افراد 

افغانستان ويا نيرو ھای بين المللی کار می کنند، به کار گرفته می شود. در ماه می  دولتمختلف که عمدتا با 
گذاری شده مقناطيسی که به موتر وی يک نامزد عضويت در شورای وZيتی توسط يک بمب کار ٢٠٠٩

  چسپانيده شده بود، به در شھر خوست به قتل رسيد. 

. مواد منفجره تعبيه شده در مناطق مسکونی مزدحم و مناطق تجارتی مانند مارکيت ھا، دکان ھای فروش ٢٩
کنند منافی  وسايل موسيقی و يا دکان ھايی که چنين ديده می شود که اشيايی را که برای فروش عرضه می

يکی از اين قبيل  ٢٠٠٩اپريل  ١٢اخ2ق باشد، مانند ديسک ھای دی وی دی و غيره کارگذاشته می شوند. در 
بمب ھا در يک کراچی دستی که توسط يک پسربچه رانده می شد، کارگذاشته شده بود که قبل از وقت  و در 

در نتيجه آن پسرک مذکور جانش را از متری دفتر وZيت در شھر ايبک سمنگان منفجر شد که  ١۵فاصله 
ی حاکی از اين بود که اين دست داد و يک زن که در آن نزديکی ھا ايستاده بود جراحت برداشت. تحقيقات بعد

  دون آگاھی آن پسرک در کراچی دستی وی کارگذاشته شده بود.بمب ب

حاری طی شش مدت شش ماه به .  حم2ت ھمزمان با استفاده از مواد منفجره تعبيه شده و حم2ت انت٣٠ 
صورت روزافزونی شکل پيشرفته و مغلقی را به خود گرفته اند. اين تاکتيک که در آن تعدادی از بمب ھای 
حمل شده توسط انسان و بمب ھای تعبيه شده در عراده جات مورد استفاده قرار می گيرند، به ھدف آماج 

می شوند که ھدف از آن وارد آوردن بيشترين تلفات ممکن  قراردادن ھمزمان اماکن متعدد دولتی انفجار داده
است که قربانيان اين گونه حم2ت را اکثراً غير نظاميانی تشکيل می دھند که در آن نزديکی ھا مشغول کار 
ھستند. و استفاده از اين تاکتيک در حال افزايش است. مانند حمله سازماندھی شده عليه وزارت عدليه و 

 ٢٠٠٩فبروری  ١١حابس شھر کابل، حمله به وزارت معارف و رياست امنيت ملی در رياست مرکزی م
تن از غير نظاميان شد. در رابطه با حادثه مذکور يوناما گزارش ھايی را مبنی  ٢١منجر به کشته شدن حد اقل 

ت نمود. با بر اينکه تعدادی از کارمندان عدليه از ديگران جدا شده و با ضرب گلوله کشته شدند، را درياف
 وصف اينکه آنان کام2 غير نظامی بودند.

 بررسی موردی

يک موترسايکل سوار واسکت مملو از مواد منفجره اش را که می خواست با آن  ٢٠٠٩می  ٧بتاريخ 
شک ولسوالی نھر سراجی وZيت ھلمند نيرو ھای نظامی بين المللی را ھدف قرار دھد، در بازار گر

تن ديگر مجروح گرديدند. اين پنجمين  ١٧فرد غير نظامی کشته و  ٢٣منفجر ساخت که در نتيجه آن 
مورد از اين دست در بازار گرشک در طی شش ماھی بود که مخالفين نيروھای نظامی بين المللی و 

انيان اصلی مردم بيدفاع غير نظامی بودند: دو تن نيرو ھای امنيتی افغان را ھدف قرار می دادند اما قرب
 ٣۵تن ديگر شان زخم برداشتند در مقايسه با غير نظاميان که  ۵از منسوبين پوليس ملی کشته شده و 

  مجروح داشتند. ۵٠کشته و 
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مخالفين مسلح به مخاطره انداختن غير نظاميان به شمول کودکان با استفاده از مواد منفجره  و گرايش .  ميل٣١

به متوجه مردم ملکی می شود.  آنانبه تلفاتی است که در نتيجه اعمال  ايشانتعبيه شده بيانگر بی اعتنايی کامل 
دور از اينکه ايشان تدابيری را برای به حد اقل رساندن تاثير منفی اعمال شان بر مردم غير نظامی اتخاذ کنند، 

دون تبعيض مانند به ه استفاده از تاکتيک ھای جنگی ببخش ھايی از مخالفين مسلح حتی به شکل عمدی ب
ه توسط يکی از قوماندان ھای تحت امر کارگيری مواد منفجره تعبيه شده روی می آورند. اظھارات بيان شد

در اين بيانيه آمده است که جنگجويان بايد خود را ، مايه نگرانی ويژه است. ٢٠٠٩م2 محمد عمر در ماه جون 
در ميان مردم ملکی جا بزنند و مردم ملکی نيز بايد آماده مرگ باشند چون اين کار باعث می شود که نيروھای 

اکنش نشان دھند و اين امر باعث از بين رفتن حمايت مردم از حضور نيروھای بين عليه مردم و دولتطرفدار 
المللی و به صورت عموم  از جامعه جھانی در افغانستان می شود. اما با آنھم ھريک از افراد دخيل در 

اقل آن بدين  مخالفت مسلحانه مکلف است که به موازين قانون بين المللی بشردوستانه پايبند بماند، و اين در حد
معنا است که بايد در عمل مردم ملکی را ھدف قرار ندھند، و به اصول فرقگذاری و حفظ تناسب در اجرای 

  عمليات ھای شان توجه داشته باشند البته اين به ع2وه پايبندی شان به قوانين افغانستان است.

 حمKت متعدد بر دفتر و'يت خوست
وست بيست و يک تن به ، در نتيجه يک حمله بسيار پيچيده بر تعمير وZيت خ٢٠٠٩می  ١٢به تاريخ 

فرد ملکی زخم برداشتند. حوالی ساعت  ٢٢تن ديگر به شمول  ٢۵شمول سه فرد ملکی کشته شدند و 
به صورت ھمزمان بر دفتر وZيت و قوماندانی امنيه  دولتقبل از ظھر گروھی از عناصر ضد  ١١

ح ھای سبک و سنگين وZيت خوست حمله بردند. حمله کنندگان در اين حمله از مواد منفجره و س2
استفاده نمودند. حمله باZی تعمير وZيت توسط يک موتر بمبگذاری شده انجام شد و در قدم بعدی فردی 

می پوشيد خود را منفجر ساخت. قوماندانی امنيه  برقعکه مواد منفجره را در تن خود جابجا کرده بود  
حمله قرار گرفت که در اولين قدم به پوليس ملی از استقامت تعمير شاروالی وZيت خوست مورد 

تصرف مخالفين در آمده بود. به اساس گزارشھا تعدادی از جنگجويان (انتحاری) در ھمان روز در 
مرکز شھر پراکنده شده بودند. آنھا توسط نيرو ھای آيساف و نيروی ھای امنيت ملی که مرکز شھر را 

ند. تعمير شاروالی ھمچنان در تصرف مخالفين در محاصره خود قرار داده بودند ھدف قرار می گرفت
باقی ماند. از ساعت يک بعد از ظھر به بعد جنگ شديدی ميان نيروھای مخالف دولت، آيساف  و نيرو 
ھای امنيت ملی ادامه داشت. قرار گزارش ھا از نارنجک ھای دستی س2ح ھای سبک و سنگين 

گوش رسيد (که احتماZ ناشی از مواد منفجره تعبيه استفاده به عمل می آمد. و چندين انفجار شديد به 
شده در بدن انسان بود). حوالی ساعت چھار بعد از ظھرھر چند اوضاع رو به آرامی گذاشته بود، اما 
باز ھم صدای يک انفجار بزرگ در تعمير شاروالی صورت گرفت. در مصاحبه با شبکه خبری 

ی را تاييد نموده و ادعا نموده که به تعداد سی تن دولتالجزيره، ذبيح هللا مجاھد حمله بر تاسيسات 
انتحاری به شھر داخل شده بودند. وی اضافه نمود که آنھا به آن دليل خوست را مورد حمله قرار دادند 
که نيروھای بين المللی به پيمانه زيادی در آن وZيت مستقر شده اند. اما به ھر حال خسارات اين حمله 

  ن حضور غير نظاميان متوجه ايشان شد. بدون در نظر گرفت

 حمKت متعدد بر ساختمان ھای دولتی در کندھار
وZيتی در شھر قندھار صورت گرفت.  يک حمله متعدد بر ساختمان شورای ٢٠٠٩اپريل  ١به تاريخ 

يک موتر بمب گذاری در دِم دروازه شورا منفجر شد تا راه را برای ورود شش تن ديگر که واسکت 
ھای انتحاری پوشيده و ک2شينکوف در دست داشتند، ھموار نمايد. دو نفر ايشان با انفجار موتر از بين 

حوطه شورا شوند که در نھايت دو نفر از آنھا موفق به رفتند و چھار نفر باقی مانده توانستند وارد م
انفجار واسکت ھای شان شدند. به جز از ھفت حمله کننده، کسانيکه در اين حمله جان شان را از دست 
دادند عبارت بودند از سه کارمند دولت، چھار عضو شورای وZيتی و ھفت گارد از پوليس ملی. ع2وه 

ی ديگر جراحت برداشتند که از آن جمله ھفت تن آنان اعضای شورای غيرنظام ١٧بر اينھا حد اقل 
وZيتی بودند. در لحظه وقوع اين حمله در تعمير مذکور يک برنامه کارآموزی (تريننگ) در حال 

 اجراء بود.
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  دولت حمKت ھوايی توسط نيروھای طرفدار 

ايی در مناطق غير نظامی عامل عمده در فيصدی زيادی از تلفات غير نظاميان . استفاده از حم2ت ھو٣٢
دفتر يوناما  ٢٠٠٩نسبت داده می شود. بين ماه ھای جنوری و جون سال  دولتاست که به نيرو ھای طرفدار 

% ۶۴٫۵حادثه تلفات غيرنظاميان را که ناشی از حم2ت ھوايی بوده است، ثبت نمود. اين عبارت است  ٢٠٠
% از ٢٠است. و يا عبارت است از  دولتفرد ملکی کشته شده توسط نيروھای طرفدار  ٣١٠از مجموع تعداد 

 ٢٠٠٨مجموع افراد ملکی کشته شده طی اين مدت. اين فيصدی به صورت خفيفی از آن چه در طول تمام سال 
اد ملکی توسط حم2ت مورد قتل افر ۵۵٢ثبت شده بود کمتر است، چون در آن سال بخش حقوق بشر يوناما 

درصد از مجموع کشته شدگان غيرنظامی توسط نيرو  ۶٧ھوايی را ثبت نموده بود، رقمی که تشکيل دھنده 
  درصد از مجموع افراد ملکی کشته شده را تشکيل می داد. ٢٠و  دولتھای طرفدار 

  ٢٠٠٩جون  –جنوری  دولتتلفات ملکی منسوب به نيرو ھای طرفدار   - ۶

  
  
  

تن  ٢٣مورد حم2ت ھوايی را ثبت نمود که در نتيجه آن  ۴بخش حقوق بشر يوناما  ٢٠٠٩. در جنوری ٣٣
فرد ملکی  ٢١دو حمله ھوايی به ثبت رسيد که در نتيجه آن ٢٠٠٩غير نظامی کشته شده بودند. در فبروری 

له ھوايی را ثبت نموده است که جان ھشت تن سه حم ٢٠٠٩کشته شدند. بخش حقوق بشر يوناما در ماه مارچ 
تن از افراد ملکی  ١۶پنج حمله ھوايی ثبت گرديد که طی آن  ٢٠٠٩افراد غير نظامی را گرفت. در اپريل 
تن از افراد ملکی  ٨١حمله ھوايی بود که باعث تلفات  ۴شاھد  ٢٠٠٩جانھای شان را از دست دادند. ماه می 

تلقی شد. يوناما  ٢٠٠٩خونين ترين ماه از ناحيه تلفات ملکی در نيمه اول سال شد که به ھمين اساس اين ماه 
نسبت می دھد که در قريه  ٢٠٠٩می  ۴مورد از اين تلفات را به حم2ت ھوايی سرو صدا برانگيز بتاريخ  ۶٣

ماه جون فرد ملکی در نتيجه حم2ت ھوايی در  ۵١گرانی در ولسوالی باZ بلوک وZيت فراه به وقوع پيوست. 
از ناحيه حم2ت  ٢٠٠٩در شش ماه اول سال  هکشته شدند که اين ماه را دومين خونين ترين ما ٢٠٠٩سال 

فرد ملکی ديگر که در حم2ت جدا گانه که در مناطق مرتفع مرکزی  ١٨ھوايی قرار می دھد.  به شمول 
اد حم2ت مرگبار ھوايی ھمچنان صورت گرفت، کشته شدند. اين ارقام بيانگر اين واقعيت است که ھرچند تعد

در باZبلوک  ٢٠٠٩می  ۴کم است، اما وقتی که اتفاق می افتند تلفات زيادی را در پی دارند، چنانچه در حادثه 
 ٢٠٠٩جون  ۵فرد ملکی به تاريخ  ۵مشاھده شد. در يک حادثه نگران کننده ديگر به يوناما گزارش رسيد که 

باZ دشت ولسوالی کرجان وZيت دايکندی در مناطق مرتفع مرکزی جان در نتيجه يک حمله ھوايی در قريه 
جون صورت گرفت  ١۴ھای شان را از دست داند، که به تعاقب آن يک حمله ديگر نيز در عين قريه به تاريخ 

نفر ديگر از جمله ھشت کودک را نيز گرفت. اين اولين حمله ھوايی ثبت شده در اين منطقه از  ١٣که جان 
است بدينسو و نمايانگر روند رو به گسترش ناآرامی به  ٢٠٠۵وت گرفته ناآرامی ھا در آنجا از سال زمان ق

  در آنجا رو به ازدياد است. دولتمناطق آرامتر است که نفوذ عناصر ضد 

تلفات ملکی بر اساس نوع حادثه 

 ٢٠٠٩جون  -جنوری 
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. از حم2ت ھوايی معموZ در مواردی استفاده می شود که اھداف خاصی مورد نظر باشد و يا در حاZت ٣۴
)troops in contact از آن کار گرفته می شود. بخش حقوق بشر يوناما دريافته است که تعداد تلفات ملکی (

کمتر بوده است. با آنھم گاھی اوقات برای ھدف  TICحم2ت ھوايی از پيش پ2ن شده نسبت به حالت ھای 
ر گرفته اند و افراد ملکی قراردادن قوماندانان طالبان رده باZ و رده متوسط مح2ت مزدحم مسکونی ھدف قرا

جنوری در ولسوالی دره  ٩در آن تلف گرديده اند. حقوق بشر يوناما حادثه ای را ثبت نموده است که بتاريخ 
ه خانه شان ھدف قرار گرفته بود در بين قربانی ھا بودند که از جمله يک تن پيچ وZيت کنر افراد ملکی ک

يک تن از کارمندان محلی يکی از  ٢٠٠٩اپريل  ٢کشته و چندين تن ديگر زخمی گرديده بودند.  بتاريخ 
سازمان ھای غير دولتی در حاليکه خانه يکی از خويشان وی به طور اشتباھی در حم2ت ھوايی نيم شبی 

دو  ٢٠٠٩اپريل  ٢٧قرار گرفته بود، در قريه ای در ولسوالی برکی برک وZيت لوگر کشته شد. بتاريخ ھدف 
ی دولتفرد ملکی در نتيجه سقوط خانه شان در اثر انفجار بمبی که در اثنای جنگ ميان آيساف و عناصر ضد 

  در نزديکی خانه شان افتاده بود، کشته شدند.

امون حم2ت ھوايی توسط بخش حقوق بشر يوناما اشاره به اين دارد که .  معلومات گردآوری شده پير٣۵
و به خصوص زمانی که اينگونه   TICبخش اعظم تلفات ملکی در نتيجه پشتيبانی نزديک ھوايی در حاZت 

عمليات در قريه ھا و مناطق مزدحم مسکونی انجام می شوند، رخ می دھد. مردم ملکی در برخی حاZت که 
خواسته می شود و در حاZتی که جنگجويان تعميرات را در تصرف می گيرند (بدون در کمک ھوايی 

نظرداشت اينکه آيا مردم ملکی در آن ھستند يا خير)، از ھمه بيشتر در معرض خطر ھستند. و يا اينکه بر 
اين ملعومات اساس معلومات استخباراتی (که در اکثر مواقع، شواھد و مدارک بعد از حادثه نشان می دھند که 

يا دروغ و يا گمراه کننده بوده است) که گويا يکی از سران طالبان در ف2ن منطقه مسکونی حضور دارند و يا 
اينکه گويا مردم مسکونی را سپر انسانی قرار داده اند حم2ت ھوايی صورت گيرد. در چندين مورد که توسط 

ه بنا به فرھنگ قوی مھمان نوازی و عدم توازن يوناما تحقيق صورت گرفته است، اين موضوع روشن است ک
اعم از قوماندانان و يا افراد آنھا  دولتقدرت ميان مردم ملکی در قريه جات مردم نمی توانند به عناصر ضد 

از اين فاکتور ھا استفاده می کنند و خانه ھای مردم  دولتپناه ندھند. معلومات نشان می دھد که عناصر ضد 
ايجاد  دولتپناھگاه انتخاب می کنند تا يک بازدارندگی در مقابل حم2ت نيرو ھای طرفدار  ملکی را به عنوان

کنند، و ھمچنان در صورت حمله (در مخالفت با قانون بين المللی بشردوستانه) از طرف نيروھای طرفدار 
  ، تعداد تلفات ملکی را به حد اکثر برسانند. دولت

 حمله ھوايی به ولسوالی گذره
فبروری نيرو ھای نظامی بين المللی عمليات ھوايی ای را در منطقه کورکاسه (کاريز سلطان)  ١٧به تاريخ 

در ولسوالی گذره وZيت ھرات انجام دادند که به اساس گزارش ھا در اين حمله دو بمب به قصد تخريب دو 
خانواده کوچی انداخته شده بود که در نتيجه آن به اساس  ١٣از موتر پارک شده در وسط محله متشکل 

تن از کوچی ھا جان باختند. اين حمله ھوايی به قصد از بين بردن قوماندان  ١٣معلومات واصله به يوناما، 
مشھور مخالف دولت غ2م يحيی سياوشانی انجام شده بود که بعدا معلوم شد که وی در آن حوالی حضور 

   نداشته است.
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. خطری که متوجه مردم ملکی است به خصوص با استفاده از مواد منفجره دارای حجم و وزن سنگين در ٣۶
مناطق مزدحم ابعاد گسترده تری به خود می گيرد. مردم ملکی ھمچنان در مواقعی که کاروان ھای نظامی 

لفين مواجه می شوند، با خطر نيرو ھای نظامی بين المللی و يا نيرو ھای امنيتی افغان در جاده ھا با کمين مخا
روبرو ھستند چون در اکثر موارد به طور اشتتباھی مردم ملکی با مخالفين اشتباه گرفته می شوند و يا فکر می 
شود که مخالفين خود را در بين آنھا جا زده اند، به خصوص وقتی که آنھا (مردم ملکی) در وسايط نقليه و يا 

سافرت باشند. خطرات متوجه مردم ملکی به صورت ويژه ای در جريان در قالب گروه ھای بزرگ در حال م
عمليات ھای شبانه و يا در اثنای وضعيت جنگی عمومی در يک قريه و يا در محيط ھای مشابه شديد تر است 
به اين دليل که با توجه به ساختار زندگی خانوادگی در اين کشور ممکن است افراد زيادی در زير يک سقف و 

يک محوطه زندگی کنند که می تواند زنان و کودکان زيادی را شامل باشد. قابل يادآوری است که در اين  يا در
حم2ت تنھا جان مردم ملکی در خطر نيست؛ بلکه خطرات جدی از ناحيه حم2ت ھوايی متوجه ام2ک و 

  ھا نيز ھست.  ساختار ھای زيربنايی مورد استفاده مردم ملکی، مانند خانه ھا، مکاتب، و کلينيک

. احساسات توام با خشم و نااميدی در بين عامه مردم افغانستان در حال شکل گرفتن و گسترش است که از ٣٧
ناشی می  دولتافزايش ميزان تلفات مردم ملکی از ناحيه عمليات ھای انجام شده توسط نيروھای طرفدار 

ی و حضور جامعه جھانی را به صورت شود، که اين وضعيت حضور دوامدار نيروھای نظامی بين الملل
عموم در کشور با مخاطره مواجه می سازد. پس از ھر ھمچو حادثه ای تظاھرات ھای مردمی يا بصورت 

ماه  ۴خودجوش و يا به صورت سازمان داده شده صورت گرفته است، مانند آنچه بعد از حادثه باZ بلوک در 
در تعدادی از بيانيه ھايش به روشنی اع2ن نمود که  صورت گرفت. آقای کرزی اين موضوع را ٢٠٠٩می 

افغانستان و حمايت عامه مردم از  دولتحم2ت ھوايی ای که تلفات ملکی را در پی داشته باشد به اھداف 
  نيروھای نظامی بين المللی لطمه وارد می کند.

  

 حمKت ھوايی در ولسوالی با'بلوک
در قريه گرانی ولسوالی با'بلوک و'يت فراه بيانگر تاثيرات سوء استفاده از حمKت  ٢٠٠٩می  ۴حادثه مورخ 

زن و کودک در نتيجه حمله ھوايی و يک دختر درنتيجه  ۶٣نفر ( ۶۴ھوايی در مناطق غير نظامی است که جان 
از بررسی قضيه نيرو ھای نظامی امريکا اذعان نمود که آنھا از رھنمود ھای نظامی فير متقابل) را گرفت. بعد 

داخلی شان تخطی نموده اند. در اين ارتباط، اين تحقيق بين حمله ھايی که در ساعات روز انجام می گيرد و حمله 
اين حمKت به ھمه ”ھای که شبانگاه انجام می گيرد فرق گذاشته شده است که بر اساس يافته ھای اين بررسی 

و نيات فرماندھان که در رھنمود کنترل گنجانيده شده است پايبند نبوده اند [...]" که "احتما'  رھنمود ھای خاص
(خKصه گزارش مرکز فرماندھی نيرو ھای امريکايی پيرامون نتايج منجر به تلفات مردم ملکی شده است." 

). اين بررسی ايا'ت متحده ھمچنين به ٢٠٠٩جون  ١٨و  ٢٠٠٩می  ۴بررسی تلفات ملکی در و'يت فراه در 
تن افراد ملکی در اثر اين حادثه جان باختند، ھرچند احتمال با' رفتن تعداد اين تلفات را  ٢۶اين نتيجه رسيد که 

ھم رد نکرد. اين گزارش ھمچنين به گزارش کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان نيز اشاره داشت که در آن 
 تن افراد ملکی در اثر اين حادثه رفته است.  ٨۶از کشته شدن  سخن

 
بر اساس معلومات بخش حقوق بشر يوناما، معلوم می شود که نيروھای امريکايی تدابير احتياطی 'زم قبل از 

حمله اجرای عمليات را نگرفته بودند. ارزيابی شان از اوضاع بايد اين نکته را نيز در بر می گرفت که آيا در اثر 
ما مردم ملکی به شکل غير متناسب زيان خواھند ديد يا خير، و يا اينکه آيا مناسب است در مناطق مسکونی از 
حمله ھوايی استفاده شود يا خير. حقوق بشر يوناما ھمچنان يادداشت نمود که حمله ھايی که در طول روز و 

يگر بوده اند. بعد از ختم عمليات زمينی چندين حمله ھايی که در شب انجام گرفته اند در شرايط مختلف از يکد
 حمله ھوايی در حوالی نماز شام انجام شد.

 
اين حادثه علی الرغم رھنمود ھای تاکتيکی صادر شده از سوی قوماندانی نيرو ھای آيساف و ايا'ت متحده به 

ھای سپتامبر و دسامبر وقوع پيوست که به قصد کاھش تاثير سوء عمليات ھای جنگی بر غير نظاميان در ماه 
صادر شده بود. از جمله چندين پيشنھادی که در گزارش ايا'ت متحده آمده بود، بازبينی رھنمود ھا  ٢٠٠٨سال 

تاکتيکی بود تا شامل رھنمايی ھايی در مورد پشتيبانی ھوايی نزديک برای سربازان برای عمليات ھای از پيش 
ت ھای دفاع از خود و غيره نيز باشد. اين رھنمود ھا بايد با پKن شده برای سربازن مشغول جنگ، در حال

 تريننگ نيروھای موجود و نيرو ھای جديد ھمراه باشد.
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ای مھم که به باور آنھا در . نيرو ھای نظامی بين المللی به منظور رسيدگی به يک تعداد از نگرانی ھ٣٨
تلفات افراد ملکی به خصوص ناشی از بمباردمان ھای ھوايی اند بعضی ابتکارات را روی دست گرفته اند. 

  ھمانطوريکه قب2ً اشاره شد، اينھا شامل جھت دھی و شفافيت فراتر ساختار ھای قومانده ميان آيسف و عمليات
ر افغانستان بوده، اين يک تا حد زيادی تحت قوماندان آيساف که در صلح متداوم/ نيرو ھای امريکائی مستقر د

راس نيروی ھای امريکايی در افغانستان نيز قرار دارد، فعاليت مينمايند. آيساف نيز يک ساختار پيگيری 
تلفات ملکی ( که با يک ساختار پيگيری مشابه در چوکات نيرو ھای امريکائی مستقر در افغانستان نيز وجود 

رد) را با ھدف رسيدگی به تمام واقعات تلفات افراد ملکی که به نيرو ھای آيساف و امرکايی مستقر در دا
  افغانستان نسبت داده ميشود را مطرح نموده است. 

  
ھا، بمباردمان ھای ھوائی و  نيرو. شايان ذکر است که رھنمود ھای تکتيکی تصفيه شده در محافظت ٣٩

برای نيرو ھای امرکايی  ٢٠٠٨ر گرديده و يک رھنمود تکتيکی در ديسمبر حم2ت شبانه برای آيساف صاد
از ميان مسايل ديگر باZی بمباردمان  ٢٠٠٨نيز فرستاده شده است. رھنود ھای تکتيکی تصفيه شده سپتمر 

دوباره  ٢٠٠٩ھای ھوائی ، منجمله اجرای حم2ت شبانه تمرکز مينمايد. رھنمود ھای تکتيکی آيساف در جون 
ھم برای آيساف و نيروی ھای امريکايی مستقر در افغانستان با زبان قويتر که  ٢٠٠٩جوZی  ٢رسی  و در بر

به مثابه يک قدم مثبت در کاھش تعداد تلفات ملکی محسوب ميگردد، مجدداًارائه گرديده است. رھنمود تکتيکی 
ی آيساف" را ارائه مينمايد که "راھبرد و قصد در استخدام نيرو به حمايت از عمليات ھا ٢٠٠٩جوZی  ٢

بوسيله آن از فرماندھان دخيل در ميدان جنگ انتظار ميرود تا با استفاده محدود از نيرو، منجمله حمايت دقيق 
ھوائی در موقع ھدفگيری مناطق مسکونی، تلفات افراد ملکی را کاھش دھند. ھرچند، تاثير آن را بايد انتظار 

مناسب سربازان خواھد بود که در ميدان عمليات قرار دارند، به خصوص در داشت، اما اين نيازمند آموزش 
روشنائی تعويض منظم نيرو ھا، و بررسی مناسب از واقعات مشخصيکه بوقوع ميپوندد تا عدم تطبيق رھنمود 
ھای تکتيکی و درس ھای عملی که به منظور کاھش تاثير آن در عمليات ھای بعدی باZی افراد ملکی و 

  ملکی را شناسايی نمايند.  ساختار
  

) تمايل زياد را ٢٠٠٨آگست  ٢٢(بعد از واقعه شيندند در  ٢٠٠٨. نيرو ھای نظامی بين المللی از سپتمبر ۴٠
در تامين بازجويی ھای منظم واقعات مشخص نشان داده اند. مثال آن بازجويی قومانده مرکزی است که در ماه 

مد. باوجود آن، استق2ل و شفافيت چنين بازجويی ھا تا اکنون نياز به در واقعه باZ بلوک به عمل آ ٢٠٠٩می 
پرسش ھا دارد. نبود مسئوليت پذيری نيرو ھای که تحت عمليات صلح متداوم قرار دارند برای يوناما يک 

  نگرانی به شمار ميرود. 
  

اف در رابطه با ، يک پذيرش آشکار توسط نيرو ھای نظامی بين المللی به خصوص آيس٢٠٠٩. در طول ۴١
واقعات مشخص و يک تمايل بيشتر جھت تصديق تلفات افراد ملکی و جزئيات واقعات که آنھا را از طريق 
اظھارات مطبوعاتی عامه صورت گرفت، نشان داده شد. ھرچند، در بعضی موارد، نگرانی ھای وجود داشته 

ناصر ضد دولتی ھمان طوريکه در که نيرو ھای امريکايی مستقر در افغانستان در مورد تکتيک ھای ع
بمباردمان ھای باZ بلوک رخ داد، از طريق اظھارات مطبوعاتی ادعا ھای گوناگون را ابراز نموده اند. چنين 
اظھارات بعداً غلط ثابت شدند بخصوص نظريه که شورشيان افراد ملکی را به قتل ميرسانند تا نشان داده باشند 

ظامی بين المللی صورت نگرفته است. در يک تحقيق بعدی، نظاميان اياZت که اين تلفات توسط نيرو ھای ن
  متحده تائيد نمودند که آنھا رھنمود ھای نظامی امريکا را در استفاده از قدرت ھوايی نقض نموده اند. 

  
 . باوجودپيشرفت ھا، مسايل معين به عنوان يک نگرانی باقی مانده اند. اين ھا شامل سطح شفافيت نيرو۴٢

ھای نظامی بين المللی و ظرفيت و تمايل شان ميباشند تا اط2عات را به يوناما ارائه نمايند. به خصوص در 
سطح قومانده منطقوی، زمانيکه حقوق بشر يوناما تحقيقات را در مورد واقعات مشخص تلفات افراد ملکی 

ا اط2عات Zزم را جھت روشن ساختن توسط نيرو ھای نظامی بين المللی براه می اندازد، اکثراً نميتوانند ت
مسئوليت قومانده برای يک عمليات خاص بدست آورند يا اط2عات موثق ديگر را که در روشن ساختن رويداد 

  ھا کمک ميکند، دريابند. 
  

. حقوق بشر يوناما مشخص نمودن نياز برای مساعدت به عنوان ھمدردی به قربانيان و فاميل ھای شان را ۴٣
ا معيار ھای استاندارد که شامل ميکانيزم ھای متساوی و قابل دسترس ميباشد پرداخته شوند، ادامه که بايد ب

ميدھد. در حال حاضر، کشور ھای مختلف کمک کننده نيرو برای چنين پرداخت ھا شرايط مختلف دارند. 
2فی به چه کسی يا کجا مراجعه قربانيان و خانواده ھای متاثر اکثراً نميدانند تا به منظور ارائه يک ادعا برای ت
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نمايند زيرا دسترسی به پايگاه ھای نظامی کار آسان نيست. سيستم فعلی پرداخت ھا به عنوان ھمدردی نيز 
  ميتواند منجر به پيامد خطری گردد که اين ميتواند تقلب در مطالبات تلفات افراد ملکی را تشويق نمايد. 

  
جون، کمشنر  ۴ضوع افراد ملکی متاثر از جنگ اند ادامه ميدھند. در . يوناما و اوچا به مطرح نمودن مو۴۴

عالی ملل متحد در امور حقوق بشر مبنی بر وضعيت افراد ملکی در جنگ مسلحانه نگرانی خود را ابراز و 
خواستار تحقيقات مستقل ھمه واقعات که موجب تلفات گرديده و ھمچنان عدالت و ت2فی برای تمام قربانی شده 

. يوناما از ت2ش ھای نظاميان بين المللی در رسيدگی به موضوع تلفات افراد ملکی استقبال نموده است. اند
ھرچند، به منظور تامين تطبيق کامل رھنمود ھای تکتيکی جھت کاھش تاثير جنگ باZی افراد ملکی و تامين 

نيز مھم است که نظاميان بين  آموزش مناسب سربازان دخيل در جنگ، بايد چيز ھای بيشتر صورت گيرد. اين
المللی سيستم ھای باز و شفاف را برای نظارت و تحقيق واقعات مربوط به تلفات افراد ملکی ايجاد نمايند. ھر 
واقعه که تلفات افراد ملکی را در پی دارد بايد از طرف يک تحقيق مستقل بررسی گردد و تجارب که بدست 

دند. بيشتر، اين ضروری است کسانيکه قوانين بين المللی حقوق بشر، ميآيد بايد در روش ھای بعدی مدغم گر
احکام، يا دستور ھای تکتيکی را نقض ميکنند بايد حسابده پنداشته شوند. تمام روش ھای آينده بايد اطمينان 

 حاصل نمايند که اجرای عمليات ھای نظامی شان خطر و تاثير حد اقل باZی افراد ملکی داشته باشد. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 واحد حقوق بشر يوناما در افغانستان 

 
  ١ضميمه 

  فشرده ميتودولوژی حقوق بشر يوناما برای جمع آوری اطKعات و تجزيه و تحليل تلفات افراد ملکی
ارقام تلفات افراد ملکی که توسط يوناما ثبت گرديده نتيجه تحقيقات وگزارشاتی است که از طرف کارمندان 

تھيه شده اند. حقوق بشر يوناما صرف  ١٨۶٨رت اوچا و شورای امنيت حقوق بشر در مطابقت با دستور نظا
نظر از اينکه کدام گروه، نھاد، يا مقام مسئول آنھا اند، تمام گزارشات تلفات افراد ملکی ناشی از جنگ ھای 

  مسلحانه را مورد تحقيق قرار ميدھد. 
  

استفاده از يک سلسله منابع وسيعتر و انواع حقوق بشر يوناما گزارشات تلفات افراد ملکی را تا حد امکان با 
اط2عات تھيه مينمايد. تمام منابع و اط2عات را که آنھا تھيه مينمايند، برای اعتبار و اطمينان مورد تجزيه و 
تحليل قرار ميگيرند. در اجرای تحقيق و تحليل از واقعات مشخص، حقوق بشر يوناما سعی ميورزد تا حد 

را از يک سلسله منابع، منجمله شھادت شھود و افراد متاثر، فعاZن نظامی ( به شمول امکان تمام اط2عات 
حکومت افغان و نيرو ھای بين المللی)، مقامات محلی، ولسوالی و وZيتی، رھبران مذھبی و مجتمعات، بازديد 

، شواھد منابع ھای مستقيم محل، عکسبرداری ھا و مدارک فلمی، بازديد ھا از شفاخانه ھا و تسھي2ت طبی
دوم، گزارشات رسانه ھا، و معلوماتی که توسط ملل متحد و انجو ھا جمع آوری ميگردند، تاييد و بررسی 

 متقابل نمايند. 
  

تا جايکه امکان دارد، تحقيقات به اساس شھادت ابتدائی متضررين و شھود از واقعه و تحقيقات محل صورت 
ھای امنيتی در ارتباط به دسترسی، اين سطح تحقيق ممکن ميگيرد. در بعضی مواقع، در اثر محدوديت 

نميباشد. در چنين موارد، بخش حقوق بشر يوناما به منظور بدست آوردن اط2عات از طريق شبکه ھای موثق 
و از طريق منابع معتبر، به يک سلسله تخنيک ھا توصل ميورزد. ھمانطوريکه اظھار گرديد، تمام گزارشات 

  د و اعتبار آن مورد ارزيابی قرار ميگيرند. برای قابليت اعتما
  

در جايی که قناعت حقوق بشر يوناما با شواھد و مدارک مربوط به يک واقعه مشخص فراھم نميگردد، 
موضوع مذکور گزارش نميشود. در بعضی موارد، تحقيقات قبل از رسيدن به يک نتيجه ممکن چندين ماه را 

که نتايج در مورد تلفات افراد ملکی که از يک واقعه مشخص ناشی  در بر گيرد. ممکن اين معنی را بدھد
ميشود، ممکن با به دسترس قرار گرفتن اط2عات جديد و تجزيه و تحليل اندکی تغيير پيدا کند. با اين ھم، 
زمانيکه معلومات نا معلوم ميباشد، تا وقتيکه مدارک ديگر قناعت بخش بدست نيايد، نتيجه آن اع2ن نخواھد 

 رديد، و يا قضيه بدون کدام نتيجه بسته شده و شامل گزارش احصائيوی نخواھد گرديد. گ
 

شايان ذکر است که در بعضی واقعات موقف غير رزمی قربانيان گزارش شده يک واقعه مورد مناقشه قرار 
ايی ميگردد و ميگيرد. در چنين قضايا، يوناما با معيار ھای قابل اجراء قوانين بين المللی حقوق بشری رھنم

بدون قضاوت فرض نميکند که افراد شامل در منازعه مردمان ملکی اند. بيشتر، چنين ادعا ھا به اساس حقايق 
مشخص که در مورد ھر واقعه قيد است مورد ارزيابی قرار ميگيرند. بنابر اين، در صورتيکه حاZت غير 

ن تلفات در رقم کلی تلفات افراد ملکی شامل رزمی يک يا بيشتر قربانيان مورد شک قرار داشته باشند چني
  نميگردد، پس امکان آن وجود دارد که تلفات افراد ملکی توسط يوناما بطور کامل گزارش نشود.  

  
 اصط2حات و اختصارات ذيل در اين اب2غيه مورد استفاده قرار ميگيرند: 

ABP پوليس سرحدی افغان :  
AGEsم افراد و گروپ ھای که در حال حاضر در نبرد مسلحانه بر : عناصر ضد دولت. اين ھا شامل تما

ھای نظامی بين امللی، ميباشد. آنھا شامل کسانی اند که به عنوان  نيروافغانستان قرار دارند ويا  دولتضد 
  طالبان و ھمچنان افراد و گروپ ھای که توسط يک سلسله اھداف و مطالب تحريک ميگردند. 

ANA ارتش ملی افغان :  
ANPپوليس ملی افغان :  

ANSF نيرو ھای امنيتی افغان. اين اصط2ح شامل پوليس سرحدی افغان، ارتش ملی افغان، پوليس ملی :
  افغان و امنيت ملی ميباشد. 

ASF نيرو ھای ويژه افغان. اين ھا بخش از ارتش ملی افغان اند و اکثراً بنام کمندو ھای ارتش ملی افغان ياد :
  بطور غير رسمی به نيرو ھای ويژه افغان منسوب ميشود.  OGAايا، شبه نظاميان ميگردند، در برخی قض

BBIEDمواد منفجره تعبيه شده در وسايط :  
Casualties:ممکن به دو بخش باشند :  
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• Direct )(تلفات که مستقيماً از اثر نبرد مسلحانه، منجمله آنھايکه در نتيجه عمليات ھای مستقيم :
دولت (نيرو ھای افغان و بين المللی) مانند واقعات تحفظی قوه، حم2ت  نظامی نيرو ھای طرفدار

ھوائی، رويداد ھای ت2شی و دستگيری، مبارزه با شورشيان، صورت ميگيرد. اين نيز شامل تلفات 
است که از اثر فعاليت ھای عناصر ضد دولت، مانند کشتار ھای ھدفگيرانه، مواد منفجره تعبيه شده، 

بيه شده در وسايط، يا درگيری مستقيم با نيرو ھای طرفدار دولت و غيره به عمل مواد منفجره تع
 ميآيد، بوجود می آيد. 

• Otherمواد منفجره جنگ،  : تلفات غير مستقيم ناشی از نبرد، منجمله تلفات که در نتيجه بقايای
وندد، و يا مرگ در زندان، مرگ ناشی از اوضاع طبی که در جريان عمليات ھای نظامی بوقوع ميپ

در صورتيکه دسترسی به مراقبت صحی تامين نميگردد و يا آماده نباشد. اين ھمچنان شامل تلفاتی 
ميگردد که از اثر واقعات به عمل آمده که تا حدود زياد مسئوليت آن بوضاحت تعيين شده نميتواند، 

فاتی ميباشد که از اثر مانند مرگ و زخمی ھايکه ناشی از تبادله آتش ميباشد، و سرانجام، شامل تل
 نبرد ھای نژادی و قومی صورت گرفته باشد. 

Civilian/Non-Combatantاند که در خصومت ھا نقش فعال نميگيرند. اين ھا عبارتند از تمام  ی: افراد
افراد ملکی و مامورين عامه ميگردد که برای مقاصد جنگی مورد استفاده قرار نميگيرند و شامل معلمين، 

صحی طبی، ساير اشخاص که در ارائه خدمات عامه مصروف اند و شخصيت ھای سياسی و عھده کارکنان 
داران اداری ميگردند. ھمچنان شامل سربازان و يا افرادی ميگردد که يا از اثر زخم برداشتن يا  به دليل اينکه 

د و يا افراد را گويند که در محاصر قرار گرفته اند يا برای ھر دليل ديگر در خصومت ھا سھم فعال نگرفته ان
ممکن پرسونل ملکی پوليس يا اعضای نظامی اند و از آنھا در عمليات ھای مبارزه عليه شورش استفاده 

  نميگردد، منجمله زمانيکه شامل وظيفه نميباشند. 
الی  ٠( به شمول اطفال سن ١٨: طبق کنوانسيون حقوق اطفال، از يک طفل به عنوان کسيکه تحت سن اطفال

سال) قرار دارد به شمول تعريف گرديده است. ارقام زيان جرائت اطفال اکثراً بطور کامل گزارش داده  ١٧
  نميشود زيرا معلومات در مورد سن برای افراد مجروح يا در دست نيست و يا گزارش نميشوند. 

COM-ISAF.قوماندان آيساف و نيرو ھای امريکايی در افغانستان :  
Force protection incidentsتی است که افراد ملکیZدر موقع نزديک شدن به کاروان ھای نظامی  : حا

توجه نه مينمايند و يا از ھدايات در پوسته ھای بررسی و اخطار ھای پرسونل نظامی پيروی نميکنند. 
نزديک  ھمچنين، واقعات حفاظتی قوه زمانی ميتواند به عمل آيد که افراد به پايگاه ھا و تاسيسات نظامی بسيار

  ميشوند و به اخطار ھای که از جانب پرسونل نظامی صورت ميگيرد، توجه نه مينمايند. 
GoA دولت (جمھور اس2می) افغانستان :  

Humanitarian space (ساحه فعاليت بشری) اين اصط2ح توسط رئيس قبلی دکتوران بدون رونی :
که در آن ما آزاديم تا ضروريات خود را ارزيابی  به مثابه يک ساحه آزادی، ١٩٩٠برومن، که آنرا در اواسط 

کنيم، از توزيع و استفاده اجناس کمکی نظارت کنيم، و با مردم گفتگو داشته باشيم، بوجود آمد. واژه نامه 
بشری دفتر ملل متحد در امور ھماھنگی بشری (اوچا) چيز مشخص برای ساحه فعاليت بشری ندارد، اما از 

ترادف برای محيط عملياتی بشری نام ميبرد: يک عنصر کليدی برای ادارات و اصط2ح به عنوان يک م
سازمان ھای بشری است که شامل ايجاد و حفظ يک محيط عملياتی بشری فراگير ميباشد. واژه نامه اظھار 
 ميدارد، که توافق با اصول کليدی عملياتی بيطرفی در عمليات ھای بشری از وسايل مھمی آن نمايندگی ميکند

که به اساس آن ھدف اصلی يعنی رسيدگی به مردم زمانيکه دچار مشک2ت ميگردند، بدست ميآيد. در نتيجه، 
حفظ يک تفاوت واضح ميان نقش و کار فعالين بشری نظامی عامل تعيين کننده ای در ايجاد يک محيط 

ند، به شمار ميرود. عملياتی که در آن سازمان ھای بشری ميتوانند وظايف خود را بطور موثر انجام دھ
به  ٢٠٠۵نويسندگان اوچا و ديپارتمنت عمليات ھای حفظ صلح در مورد راپور ماموريت واحد، که در سال 

نشر رسيد، گزارش ميدھد که اين کار نيز به ضرورت حفظ ساحه فعاليت بشری رسيدگی و روی تفاوت ميان 
که افراد ملکی حق دارند تا به وسايل حفظ و  افراد ملکی و نظامی تمرکز ميکند. ساحه بشری نيز تصوری را
  کمک ھای نگھداشتن حيات دسترسی داشته باشند، شامل ميباشد. 

IED مواد منفجره تعبيه شده. يک بمب ساخته و تعبيه شده است که در راه ھای غير متداول نظامی بکار :
فجره تعبيه شده در وسايط را بخود ميرود.مواد مذکور ھمچنين ميتواند شکل بمب ھای انتحاری مانند مواد من

  گيرد. 
Incidents نبرد مسلحانه را گويند که از اثر آن افراد ملکی تلف ميگردند. گزارشات تلفات که ناشی از :

  فعاليت ھای جنائی و غير ميگردند در راپور ھای تلفات افراد ملکی شامل نميباشند. 
IMF :زان خارجی اند که بخش از آيساف و نيرو ھای امريکايی ھای نظامی بين المللی شامل تمام سربا نيرو

مستقر در افغانستان که تحت قوماندان آيساف قرار دارند را تشکيل ميدھند. اين اصط2ح نيرو ھای که تحت 
 قوماندان آيساف فعاليت نميکنند به شمول نيرو ھا خاص را نيز دربر ميگيرد. 



 واحد حقوق بشر يوناما در افغانستان 

Injuries :متفاوت ميباشد. اندازه شدت زخم در ديتابيس حقوق بشر  شامل زخم فزيکی با درجات و شدت
 يوناما ثبت نميگردد. قضيه ھای جرات شامل شوک ھای عصبی و آسيب ھای روانی نمی باشد.

ISAF نيرو ھای کمکی امنيت بين المللی در افغانستان. آيساف تحت فصل سوم منشور ملل متحد يک :
وه ملل متحد نميباشد بلکه يک ائت2ف توام با رضايت است که از ماموريت تنفيذ صلح دارد. ھرچند، اين يک ق

، نظر به ٢٠٠٣تحت قيادت شورای امنيت ملل متحد در افغانستان اعزام گرديدند. در آگست  ٢٠٠١سال 
تقاضای ملل متحد و دولت جمھوری اس2می افغانستان، قومانده آيساف را ناتو به عھده گرفت. در حال حاضر 

تيم ھای  ٢۶کشور ناتو) و ھمچنان  ٢٨کشور (به شمول تمام  ۴٢سرباز از  ۶١،٣٠٠و شامل ھای نات نيرو
، قوماندان آيساف نيز به عنوان قوماندان نيرو ھای امريکايی مستقر ٢٠٠٨بازسازی وZيتی ميباشد. از نومبر 

  در افغانستان انجام وظيفه مينمايد، باوجود آن، سلسله فرماندھی از ھم جدا است. 
NATO .سازمان پيمان ات2نتيک شمالی. اعضای ناتو نيرو عمده کشور ھای کمک کننده به آيساف ميباشد :  

OEF ت متحد امريکا برای سھم گيری اش درZ(عمليات صلح متداوم) نام رسمی است که توسط دولت ايا :
فغان و امريکا ميباشد از جنگ افغانستان بکار ميرود. بايد تذکر داد عمليات صلح متداوم که عمليات مشترک ا

آيساف که يک عمليات ملت ھای ناتو به شمول آياZت متحده امريکا و ساير کشور ھای کمک کننده نيرو 
به اينطرف تحت عمليات صلح متداوم  ٢٠٠٨ھای امرکائی که از اکتوبر  نيروميباشند، جدا ميباشد. اکثر 

ستان مدغم گرديده و تحت قومانده جنرال مکرستل که فعاليت دارند در نيرو ھای امريکائی مستقر در افغان
ھای خاص تا ھنوز تحت قومانده جداگانه قرار  نيروفرمانده آيساف نيز ميباشد، قرار دارند. باوجود آن، بعضی 

  دارند. 
Pro-government forces (PGF)) :ھای طرفدار دولت) نيرو  

• Afghan Government Forcesھای که در عمليات ھای  نيرو. تمام : نيرو ھای دولت افغانستان
نظامی و نيمه نظامی اشتراک دارند، بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت کنترول دولت افغانستان قرار 

ھا عبارتند از اردوی ملی افغان، پوليس ملی افغان، پوليس سرحدی افغان و رياست  نيرودارند. اين 
 امنيت ملی . 

• International Military Forces (IMF) and OGA  )ھای نظامی بين المللی) نيرو 
PRTs يتی. اين ھای تيم ھای کوچک ملکی و نظامی اند که به منظور کمک در کارZتيم ھای بازسازی و :

قومانده منطقوی آيساف کار ميکنند. نقش شان اين است تا مقامات محل را در ارچوب بازسازی افغانستان در چ
  کمک نمايند. بازسازی و حفظ امنيت ساحه 

UNDSS .ديپارتمنت امنيت و حفاظت ملل متحد :  
US Forces Afghanistan: or USFOR-A عبارت از مرکز سوق و اداره فعاليت نيرو ھای :

امريکائی در افغانستان است. نيرو ھای امريکائی مستقر در افغانستان تحت قومانده جنرال مکرستل، که به 
نيز انجام وظيفه مينمايد، قرار دارد. تحت اين قرارگاه جديد که در برج اکتوبر عنوان قوماندان ناتو و آيساف 

فعال گرديد، نيرو ھای امريکائی که به عنوان بخش از عمليات صلح متداوم کار مينمايد، تحت اداره  ٢٠٠٨
مليات متداوم عمليات نيرو ھای امريکائی مستقر در افغانستان قرار گرفتند. سلسله مراتب فرماندھی آيساف و ع

صلح از ھم جدا باقی ميمانند، و قوماندانيت مرکزی اياZت متحد امريکا از عمليات ھای امريکايی مبارزه با 
 تروريزم و عمليات مربوط به بازداشت شده گان نظارت مينمايد . 

VBIED :مواد منفجره تعبيه شده در وسايط 
  


