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  افغانستان –کابل 

 ٢٠١٢فبروری

 هيئت معاونت ملل متحد برای افغانستان دفتر کمشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر



 

 



 

 

 يتمأمور

که توسط بخش حقوق  ٢٠١١مسلحانه در افغانستان برای سال  منازعاتدر  افراد ملکیمحافظِت  ساالنۀگزارش 
دسمبر سال  ٣١جنوری تا  ١بشر هيئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (يوناما) تهيه شده، دوره زمانی 

  را دربر می گيرد. ٢٠١١

 هشورای امنيت ملل متحد ب ٢٠١١سال  ١٩٧۴و بر اساس قطعنامه  اين گزارش در مطابقت با مأموريت يوناما
" نظارت بر وضعيت غيرنظاميان، هماهنگی تالش ها برای تضمين محافظت آنها، ترويج حسابدهی و هدف 

کمک در تطبيق کامل آزادی های بنيادی و مقررات حقوق بشری شامل در قانون اساسی افغانستان و معاهدات 
از حقوق زنان  مندی کامالمرتبط با بهره غانستان عضو آنها می باشد، بخصوص معاهداتی کهبين المللی که اف

   " تهيه گرديده است.باشدمی بشری شان

ی را با هدف کاهش اثرات جنگ بر غيرنظاميان به شمول موارد ذيل روی دست ييوناما يک سلسله فعاليت ها
ه در آن افراد ملکی کشته يا زخمی شده اند؛ فعاليت های گرفته اند: نظارت مستقل و بيطرفانه از حوادثی ک

انه برای تقويت محافظت غيرنظامياِن آسيب ديده از درگيری های نظامی؛ و فعاليت های که ترويجی و دادخواه
باعث رعايت بيشتِر مقررات حقوق بشر دوستانه بين المللی، حقوق بشر و قانون اساسی افغانستان در ميان تمام 

  درگيری می شود. طرفهای 

اين گزارش از سوی دفتر کمشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته و همکاری فنی 
  دريافت کرده است.

 

 

 

 



 

 

  واژه نامه
مهمات قابل شليک از طياره بشمول حمايت هوايی (حمايت برای واحد ها و نيروهای داخل تماس حمله هوايی: 

ار گرفته اند) توسط هواپيماهای با بال ثابت، حمالت جنگی نزديک به موقعيت جنگ که مورد تهديد عاجل قر
توسط هليکوپتر و حمالت با استفاده از وسايط جنگی هوايی بدون سرنشين يا طياره های بدون پيلوت که از راه 

  دور کنترول می شود.

ABP :پوليس سرحدی افغان.  

ALP :پوليس محلی افغان. 

ANA :غاناردوی ملی اف.  

ANP :پوليس ملی افغان.  

ANSF :که شامل پوليس سرحدی، اردوی ملی، پوليس ملی و رياست  ینيروهای امنيتی ملی افغان؛ اصطالح
  امنيت ملی ميگردد. 

APRP :برنامه صلح و ادغام مجدد در افغانستان.   

AXO: مواد انفجاری متروک.  

  به دو دسته تقسيم نمود:  را ن آنشامل کشته شده گان و زخمی ها می گردد و ميتواتلفات: 

 شامل تلفات برخاسته از عملياتتلفاتی که بطور مستقيم از درگيری های نظامی ناشی ميشود که مستقيم:  •
مانند رويداد های محافظت از  ،نظامی انجام شده توسط نيروهای دولتی و نيروهای نظامی بين المللی می گردد

و دستگيری، مبارزه با شورشيان يا عمليات ضد تروريزم. اين گونه تلفات  نيروها، حمالت هوايی، عمليات تالشی
شامل تلفاتی نيز ميگردد که در نتيجه فعاليت عناصر ضد دولتی مانند کشتار هدفمند، مواد منفجره جاسازی شده و 

 يا درگيری مستقيم با نيروهای طرفدار دولت انجام می شود. 

تلفاتی که بصورت غير مستقيم از درگيری ها ناشی می شود،  ردد:ساير عوامل که منجر به تلفات می گ •
بشمول تلفات ناشی از مواد منفجره باقی مانده از دوران جنگ، مرگ در زندان، مرگ تصادفی ناشی از وضعيت 
غير صحی که در جريان عمليات نظامی رخ می دهد و يا زمانی که دسترسی به مراقبت های صحی منع شده يا 

اين گونه تلفات می تواند مرگ ناشی از حوادثی را نيز شامل شود که عامل آن را به هيچ وجه نمی  شد.موجود نبا
 توان مشخص ساخت. مانند مرگ يا جراحت های ناشی از تبادل آتش. 

 اطفال بين سال (مشمول ١٨"طفل" به کسی گفته می شود که زير سن  کنوانسيون حقوق طفل،بر اساس اطفال: 
از سوی افغانستان نيز  ٢٠٠٣که در سال محکمۀ بين المللی جرايم روم درباره اشد. اساسنامه ) بسال ١٧-٠

سال در نيروهای مسلح دولتی و يا گروه  ١۵سن  خدمت اجباری يا شامل نمودن اطفال زير تصويب شده بود،
ده است. (به جزء های مسلح غير دولتی و استفاده از اطفال برای مشارکت مستقيم در خشونت ها را جرم شمر

)xxvi و جزء ( ٨) ماده ٢) فقره (ب) بندvii مراجعه شود) ٨ماده  ٢) فقره ِای بند  

کسانی را  مقررات حقوق بشردوستانه بين المللی تحت نام "غيرنظاميان"غيرنظاميان و مبارزين محافظت شده: 
يا عضو گروه های مسلح سازمان خطاب می کنند که مبارز نمی باشند (عضو نيروهای نظامی يا شبه نظامی) و 

افراد ملکی  نباشند. در صورتی که  1از شورش کننده گان عمومی یيکی از طرف های درگير يا بخش يافته
مانند همحافظت خويش را از دست دهند. ممکن است بطور مستقيم در درگيری های نظامی شرکت کنند 

                                                 
ه مفهوم ساکنين يک سر زمين اشغال نشده، يعنی کسانی که در برخورد ب. اصطالح قيام يا شورش عمومی که در کنوانسيون سوم ژنيو تذکر يافته: "  1

بل آنها مقاومت می کنند بدون اينکه وقت داشته باشد تا خود را در واحد های منظم با نيروهای مهاجم بی اختيار سالح در دست می گيرند و در مقا
 .۴) ماده ۶) و (١های (ه فقر "نظامی شامل سازند ولی نشان ميدهند که با حمل سالح قوانين و سنت های جنگ را رعايت می کنند، خطاب می گردد.

  



 

 

وح، مريض، اشخاص که کشتی شان متالشی می ( مجر غيرنظاميان، جنگجويان که از جنگ خارج شده، مثل
شود، توقيف يا تسليم می گردد) و يا کسانيکه مربوط به بخش های صحی يا دينی نيروهای مسلح باشند، بايد در 

   برابر حمالت محافظت شوند.

CIP: .برنامه محافظت از زير ساختهای اساسی  

COM-ISAF :نستان. فرمانده نيروی های بين المللی آيساف در افغا  

EOF Incidents که تحت عنوان "محاظت از نيروها" نيز ياد  از زورتدريجی  افزايش: حادثات مربوط به
: زمانی که افراد در نزديک شدن به کاروان های نظامی يا سبقت گرفتن از آن به هشدار افراد نظامی شده است

  چی نمايند، اين حوادث اتفاق می افتد. توجه نکنند و يا هم در پوسته های تالشی از دستورالعمل ها سرپي

ERW بقايای مواد انفجاری از دوران جنگ که به معنای مواد منفجر ناشده و مواد انفجاری متروک ياد می :
  گردد.

 IHL :حقوق بشر دوستانه بين المللی.  

IDP :بيجا شد گان داخلی.  

ICRC :کميته بين المللی صليب سرخ.  

IED: ده. يعنی بمبی که برخالف روش معمول نظامی ساخته و يا جاسازی شده باشد. وسيله انفجاری تعبيه ش
می تواند بصورت بمب انتحاری؛ يعنی جاسازی شده در بدن، کنترول از راه دور،  وسيله انفجاری تعبيه شده

ايان نم کنند،که در مقابل فشار عمل می جاسازی شده در موتر و يا بصورت بمب های جاسازی شده بشقاب مانند
 گردد.

Incidents :صورت می گيرد که افراد ملکی در اثر درگيری های نظامی تلف شود. گزارش  یحادثات زمان
 تلفات ناشی از فعاليت های جنايی شامل گزارشات تلفات افراد ملکی يوناما نمی شود. 

IM Forces :"شی از نيروهای نظامی بين المللی" شامل تمامِی سربازان خارجی می گردد که بخ نيروهای
آيساف و نيروهای امريکايی مستقر در افغانستان (بشمول نيروهای مربوط به عمليات تحکيم آزادی) که تحت 
فرماندهی فرمانده آيساف قرار دارند را تشکيل می دهد، در ضمن اين واژه آنعده از نيروهای را نيز در بر می 

  عملياتی ويژه ميباشد.  نيروهایاد نيروهای ويژه و گيرد که تحت فرماندهی آيساف عمل نکرده و شامل تعد

Injuries : به معنی جراحات جسمی با ميزان شدِت متفاوت. ميزان شدت جراحت ها در داتابيس بخش حقوق
  شامل شوک يا صد مه های غير فزيکی و روانی نمی گردد.  ،. جراحت هانمی شودبشر يوناما ثبت 

ISAF :منشور ملل متحد مأموريت  ٧للی در افغانستان. آيساف بر اساس فصل امنيت بين الم ینيروهای کمک
تأمين صلح را به عهده دارد. اين نيرو ها تحت صالحيت شورای امنيت ملل متحد اعزام شده است. در اگست 

نيروهای  ، ناتو بر اساس درخواست ملل متحد و دولت افغانستان فرماندهی آيساف را به عهده گرفت.٢٠٠٣
نيرو می گرديد که در شش  کشور مساعدت کننده ۴٩نفر از  ١٣٠٣١٣تقرييًا شامل  ٢٠١١دسمبر  ٨ آيساف تا

بدين سو، فرمانده  ٢٠٠٨نوامبر مقر عمومی آيساف در کابل مستقر می باشند. از  وسلسله فرماندهی منطقوی 
ليکه سلسله فرماندهی هر دو آيساف به عنوان فرمانده نيروهای امريکايی در افغانستان نيز خدمت می کند، در حا

شورای امنيت يکبار ديگر بر قطعنامه های قبلی در مورد تمديد   ٢٠١١نيرو جداگانه می باشد. قطعنامه 
  تأکيد می نمايد. ٢٠١٢اکتوبر  ١٣ماه ديگر الی  ١٢مأموريت آيساف به مدت 

MoI :وزارت امور داخله.  

NATO : عمده ترين کشورهای سهيم در آيساف می باشند. سازمان پيمان اتالنتيک شمالی. اعضای ناتو  

NDS :استخبارات دولتی افغانستان؛ رياست امنيت ملی افغانستان.  



 

 

NGO: سازمان غير دولتی.  

اين اصطالح تماِم افراد و گروه های مسلح و يا مخالفين مسلح گروه های مسلح غير دولتی، عناصر ضد دولتی: 
ظامی عليه دولت افغانستان و يا نيروهای نظامی بين المللی سهم دارند، را که در حال حاضر در درگيری های ن

در بر می گيرد. اين اصطالح همچنين به کسانی اطالق می شود که به عنوان " طالبان"، افراد و گروه های که 
بش با مشخصات يا هويت های مختلف مانند شبکه حقانی، حزب اسالمی، جن و تحريک شدهمختلفی در اثر اهداف 

  اسالمی ازبکستان، اتحاد جهاد اسالمی، لشکر طيبه و جيش محمد، فعاليت می نمايند.

Pro-Government Forces (PGF) :طرفدار دولت نيروهای  

ی نظامی و شبه نظامی که در عمليات ضد تروريزيم فعاليت ميکنند و تمام نيروهانيروهای دولت افغانستان:  •
نترول دولت افغانستان می باشند. اين نيرو ها شامل اردوی ملی، پوليس ملی، بطور مستقيم يا غير مستقيم تحت ک

پوليس سرحدی، نيروهای رياست امنيت ملی، پوليس محلی و ساير نيروهای محافظتی محلی ميگردد، اما محدود 
 به اين ها نمی باشد. 

  )OGAsنيروهای نظامی بين المللی و نمايندگی های کشور های ديگر ( •

SOP : معياریالعمل طرز.  

دولت و عناصر دولتی توسط از نيروی کشنده  و بطور قصدی ح شدهااز قبل طر ،عمدی ۀ: استفادکشتار هدفمند
يا عين کار توسط يک گروپ مسلح منظم در منازعه مسلحانه بر عليه فرد فعاليت مينمايند، در زير چتر قانون که 

د. هر چند در بسياری نرا کشتار هدفمند می گوي ،ته باشدکه آن فرد در تحت توقيف مرتکبين قرار نداش یمشخص
به از حاالت کشتار هدفمند حق حيات را نقض می کند، اما در شرايط استثنايی جنگ مسلحانه ممکن قانونی باشد. 

عمومی سازمان ملل، حاوی گزارش گزارشگر  مجمعبخش سوم اجندای گرد همايی چهاردهم شورای حقوق بشر 
آلستون تحت عنوان  ، و گزارش مکملۀ فليپبدون محاکمه خالصۀ اعدام هایقتل فرا قضايی، ل ويژه برای مساي
  مراجعه شود. ٢٠١٠می  ١٠مؤرخ  A/HRC/14/24/Add.6های هدفمند" شمارۀ "مطالعۀ کشتار

 UNDSS :.دفتر امنيت و مصئونيت ملل متحد  

UNAMA ملل متحد در افغانستانسازمان : هئيت معاونت.  

UNHCR :شنری عالی ملل متحد در امور مهاجرينکم.  

UXO ناشده منفجر: مواد. 
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  نی درمنازعات مسلحانه در افغانستادر مورد محافظت افراد ملک ٢٠١١گزارش ساالنه 

i 

  شناسی ميتودولوژی يا روش
که با  یلسله منابع وسيع و انواع اطالعاتبا اجرای تحقيقات در ساحات و نيز با يک س که امکان دارد یيوناما تا جاي

می  اطمينان و با اعتبار ارزيابی می گردد، رايزنی و مشوره نموده و گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی را تهيه
نمايد. در زمان تحقيق و بررسی هر رويداد، يوناما نهايت تالش های خود را بکار می برد تا اطالعات ارايه شده از 
منابع گسترده بشمول شواهد عينی، افراد آسيب ديده، فعالين نظامی (بشمول دولت افغانستان و نيروهای نظامی بين 

ن مذهبی و اجتماعی و اطالعات بدست آمده از طريق بازديد المللی)، مسئولين محلی، روستا و واليات، رهبرا
مستقيم، آزمايش فيزيکی اقالم و شواهد جمع آوری شده از محل حادثه، بازديد از شفاخانه و ديگر مراکز صحی، 

امنيت و مصئونيت ملل متحد و ديگر نمايندگی های آن، گفته های منابع دست دوم،  بخشتصاوير ويديويی، گزارش 
و  رسانه ها و اطالعات جمع آوری شده از سوی نهاد های غير دولتی و طرف های سوم را بررسی مجدد گزارش

  جمع آوری نمايد. 

 در جای که ممکن باشد، تحقيقات نخست بر اساس شهادت قربانيان، شواهد رويدادها و تحقيقات در محل می باشد.
های امنيتی وجود ندارد، اين گونه تحقيقات بخصوص جايی که دسترسی به علت محدوديت  ،در بعضی موارد

امکان پذير نيست. در اين گونه موارد، يوناما بر يک سلسله تکنيک ها برای جمع آوری اطالعات بخصوص از 
طريق شبکه های معتبر و باز هم از طريق يک سلسله منابع گسترده که اعتبار و واقعيت اش ارزيابی شده، اتکاء 

  می کند. 

ت مربوط به يک رويداد برای يوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت گزارش نمی شود. در هرگاه اطالعا
بعضی موارد، تحقيقات قبل از نتيجه گيری ميتواند چندين هفته را در بر گيرد. اين مسئله بدين معناست که نتيجه 

عات بيشتر و گنجانيدن گيری ها در يک گزارش در مورد تلفات ملکی ناشی از يک رويداد ميتواند با کسب اطال
آن در تحليل ها دوباره بررسی گرديده و اصالح گردد. هرگاه اطالعات واضح و روشن نباشد، در آنصورت تا 
زمان کسب مدارک قناعت بخش نتيجه گيری صورت نمی گيرد و يا بدون نتيجه گيری قضيه بسته می گردد و 

  انيده نمی شود. که از ارقام تذکر به عمل می آيد، گنج نيز در گزارش

در بعضی موارد وضعيت غير نظامی بودن قربانيان گزارش داده شده را نمی توان بطور قطعی مشخص ساخت 
و يا مورد اختالف می باشد. در اين گونه موارد، يوناما از معيار های قابل اعمال حقوق بشر دوستانه بين المللی 

اين گونه ادعا ها  ، بلکهنگ قرار دارند ملکی اند يا جنگجوج استفاده نموده و فرض نمی کند که مردان که در سن
بر اساس واقعيت های موجود در مورد يک رويداد مشکوک ارزيابی می شوند. هرگاه وضعيت يک يا چندين 

  قربانی نا مشخص باقی می ماند، در آنصورت مرگ آنها در شمار مجموع تلفات افراد ملکی گنجانيده نمی شود. 

 ميالدی ايجاد نمود تا تحليل ها و گزارش های خود در مورد محافظت  ٢٠٠٩اتابيس را در سال د يوناما يک
داتابيس بخاطر تسهيل جمع آوری اطالعات به شکل  در درگيری های نظامی را تقويت کند. اينافراد ملکی 

، عاملين، تاکتيک جنس ،منظم، تحليل و ارزيابی منسجم و مؤثر اطالعات منجمله تفکيک اطالعات بر اساس سن
  طراحی شده است.  بکار برده شده، نوع اسلحه و ساير کتگوری ها،

يوناما نهايت تالش می نمايد تا حد امکان طرِف مسؤل يک حادثه مشخص را معين نمايد، هر چند به علت 
ابع اوليه منمانند ماهيت مشترک بعضی از عمليات نظامی و عدم توانايی  ،محدوديت های ناشی از محيط عمليات

ها برای تشخيص دقيق يا تفکيک ميان فعالين مختلف نظامی، شورشيان يا زمانی که هيچ در بسياری از رويداد
به  درگيربر اساس طرف  را رويداد آنيک از طرف ها مسئوليت را به عهده نمی گيرند، يوناما مسئوليت 

  نيروهای طرفدار دولت و يا به عناصر ضد دولتی نسبت ميدهد.

حصول معلومات دقيق در رابطه با عمليات شب هنگام به خاطر عدم موجوديت اما خاطر نشان می سازد که يون
 نيروهایويژۀ ملی و بين المللی و  نيروهایشفافيت، تکرر و وسعت چنين عمليات توسط آيساف، اردوی ملی، 

رکت با هم ، دشوار ميباشد. عمليات ويژه، و ساير بخش های امنيتی و پوليس سرحدی، چه مستقل و چه در مشا
به اساس اظهارات آيساف معلومات در بارۀ ارقام عمليات شب هنگام و تلفات ملکی ناشی از آن بطور عموم 
محرم ميباشد. با در نظر داشت محدوديت های محيط عمليات و دسترسی محدود به معلومات، ممکن است يوناما 

  هنگام کمتر گزارش بدهد.ارقام ناشی از تلفات ملکی را در عمليات شب 
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 تعريف های متفاوت از تلفات ملکی

آوری و گزارش داده  اما خاطر نشان ميسازد که ممکن است ارقام تلفات ملکی که توسط ادارات مختلف جمعنيو
ميشوند، متفاوت باشد. تفاوت های ارقام تلفات و زخمی شده گان افراد ملکی در منازعه بين يوناما و آيساف نتيجۀ 

تفاده از ميتودهای متفاوت، دسترسی متفاوت به ساحاتی که واقعات تلفات ملکی در آن رخ داده، و پوشش اس
  متفاوت جفرافيايی ميباشد. 

  آيساف خاطر نشان می سازد که اين تباين ممکن ناشی از عوامل ذيل باشد:

نظارت نمی گردد. گزارش در نيروهای امنيتی افغان توسط آيساف توسط تلفات افراد ملکی  مربوط به ارقام" 
هست که  اتیو يا مبتنی بر گزارشات مورد تلفات افراد ملکی که مسبب اش شورشيان می باشد، مبتنی بر مشاهد

  2"؛ به اين دليل منتج به ارائۀ يک تصوير ناقص ميگردد.ميتواند توسط آيساف تأييد گردد

عريف های متفاوتی داشته و در رابطه با تصنيف و آيساف اضافه مينمايد که يوناما و آيساف از تلفات ملکی ت
عاملينی که سبب تلفات ملکی ميگردند، و اينکه واقعات و ارقام تلفات چگونه تأئيد ميگردد، از هم متفاوت 
ميباشند. آيساف اظهار مينمايد که آنها صرف افغان های ملکی را شامل احصائيه های خود ميسازند نه تمام فرد 

مانند افراد خارجی مسلح يا غير مسلح، افغان های غير مسلح مانند ترجمانان و افراد ملکی غير درگير را (
خارجی مانند سياحان). احصائيۀ آيساف همچنان تمام تلفات ملکی ای را شامل ميسازد که مشخص شده باشد که 

ت نموده، باشد. ارقام امنيتی افغان در صورتيکه با آيساف مشترکًا عمليا نيروهایعامل آن صرف آيساف و يا 
امنيتی ملی افغان ميگردد، چه گزارش شده باشد و يا خير، شامل ارقام  نيروهایديگری که مربوط به عمليات 

، دور ٣٠٢آيساف نميگردد. آيساف ميگويد که آنها وقايع و ارقام تلفات ملکی را از طريق طرزالعمل معياری 
  3تثبيت مينمايند. (JIAT)وسط تيم ارزيابی مشترک واقعه سوم قرارگاه مرکزی آيساف بعد از تفکيک آن ت

امنيتی ملی افغان، و عناصر ضد  نيروهایيوناما تلفات و مجروح شدن افراد را که در نتيجۀ عمليات آيساف، 
دولت واقع ميشوند، تعقيب نموده و شامل احصائيۀ خود ميسازد. همچنان يوناما بطور پيشگيرانه گزارشات قتل 

ملکی توسط طرف های درگير را به شمول قتل های هدفمند، نظارت و تفکيک مينمايد. يوناما بر طيف  های افراد
  وسيعی از منابع معلوماتی بخاطر تفکيک و تثبيت تلفات ملکی که در باال ذکر شد، اتکاء مينمايد.

سبب محدوديت هايی در  يوناما ادعا نمينمايد که احصائيۀ که پيش ميگردد کامل باشد؛ ممکن است که يوناما به
  4ساحۀ کاری خود تلفات ملکی را کمتر گزارش بدهد.

  مسلحانه مخاصمهمسئوليت های حقوقی طرف های درگير در 

جنگ افغانستان يک نبرد داخلی بوده که در آن دولت  / کميشنری عالی ملل متحد برای حقوق بشر،به نظر يوناما
للی ( که در اين گزارش و در داخل افغانستان به عنوان " نيروهای افغانستان با حمايت نيروهای نظامی بين الم

طرفدار دولت" به آن اشاره می شود) با گروه های مسلح غير دولتی (که در اين گزارش و در داخل افغانستان به 
 عنوان "عناصر ضد دولتی" به آن اشاره می شود که شامل طالبان، شبکه حقانی، حزب اسالمی و غيره ميگردد)

  درگير جنگ می باشد.

تأکيد مينمايد، حياتی است که تمام دول بايد نورم های  ١٣٢۵طوريکه شورای امنيت سازمان ملل در قطعنامۀ 
مربوط حقوق بشردوستانۀ بين المللی و حقوق بشر را بطور کامل در رابطه با زنان و دختران تطبيق نمايند، و 

                                                 
، همچنان به بخش تحقيقات آيساف و ٢٠١١خلص ارقام ربع سوم سال  . قرار گاه مرکزی آيساف، گزارش ربع وار تلفات ملکی،2

  نيروهای امنيتی ملی را دربارۀ تلفات ملکی مراجعه شود.
توسط آيساف و يوناما، توسط گروه   ٢٠١١ . گزارش معلوماتی قرار گاه مرکزی آيساف، مقايسۀ تلفات ملکی حمالت هوايی جوالی3

  .٢٠١١اکتوبر سال  ١٩لفات ملکی، ارزيابی افغان و تيم جلوگيری از ت
، اين گزارش شامل ارقام ماه های ٢٠١١جون  ١٩تا   ٢٠١١اپريل  ١. بخاطر مسدود شدن موقتی دفتر يوناما در شهر مزار شريف از 4

  را مربوط به ساحۀ شمال افغانستان شامل نميگردد. ٢٠١١مارچ تا جون سال 
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تنی بر جنسيت در جريان منازعۀ مسلحانه، اقدامات ويژه ای را بخاطر تحفظ زنان و دختران از خشونت های مب
  5روی دست بگيرد.

نظامی بين المللی و گروه های  نيروهاینيروهای مسلح افغان،  –گير در منازعۀ مسلحانه تمام طرف های در
  دارند.به اساس قوانين بين المللی در رابطه با تحفظ افراد ملکی مکلفيت های واضحی  –مسلح غير دولتی 

i. مکلفيت ها بر اساس قواعد حقوق بشر دوستانه بين المللی  
ژنيو، کمترين معيار هايی که طرف های درگير بشمول دولت و  ١٩۴٩مشترک در کنوانسيونهای چهارگانه  ٣ماده 

  ه است.فعالين غير دولتی درگير در يک جنگ مسلحانه داخلی بايد رعايت کنند را تعيين نمود

می باشد که در آن  ١٩٧٧6عضو پرتوکول الحاقی دوم سال  ژنيو و ١٩۴٩انسيونهای چهارگانه افغانستان عضو کنو
محافظت غيرنظاميان در درگيری های مسلحانه داخلی مشخص شده است. اين پرتوکول حمله عليه افراد 

  د. که موجوديتش برای نجات جمعيت غيرنظامی ضروری است را منع می نماي یغيرنظامی و حمله بر اهداف

و پرتوکول های الحاقی آن به بخشی از حقوق عرفی بين  ژنيو ١٩۴٩قواعد متعدِد در کنوانسيونهای چهارگانه 
مرتبط ترين اصولی که بر رفتار نيروهای مسلح افغان، نيروهای نظامی بين المللی و گروه  .7المللی تبديل شده اند

   خلی قابل اعمال می باشد، بدين شرح می باشند:های مسلح غير دولتی به عنوان طرف های درگير در جنگ دا

بايد در تمام  ] طرف ها [. 8: "جمعيت غير نظامی و همچنين افراد ملکی نبايد مورد هدف قرار گيرندتفکيک •
  9گحاالت جمعيت ملکی را از جنگجويان" و "اهداف ملکی را از اهداف نظامی" تشخيص دهند.

اتفاقی افراد ملکی، جراحت به غيرنظاميان، صدمه به اهداف ملکی و  که احتمال تلفات ای تناسب: " يک حمله •
آن باشد، منع  نظامی باشد و مستقيم دقيق شده، پيش بينی نفعيا ترکيبی از آنها وجود داشته باشد، که فراتر از 

  10ميباشد.

ومًا مصئون عم احتياط در حمله: " ...غيرنظاميان بايد در برابر هر گونه خطر ناشی از عمليات نظامی •
در زمان انجام عمليات نظامی، بايد هميشه دقت شود تا جمعيت غير نظامی و اهداف ملکی را  ".11باشند

تفکيک نمود" و از هر گونه احتياط ممکن کار گرفته شود تا از "هر گونه تلفات اتفاقی افراد ملکی، جراحت 
 ". 12ی موارد به حداقل رسانده شودبه آنها و صدمه به اهداف غير نظامی جلوگيری شده و يا در بعض

همه کشور های که در تشکيل نيروهای نظامی بين المللی در افغانستان سهم دارند، بشمول قوت های آيساف، 
عمليات ويژه که خارج از  نيروهاینيروهای ويژه امريکايی در افغانستان، اعضای ائتالف عمليات تحکيم آزادی و 

ژنيو می باشند. هرچند تمام  ١٩۴٩د، همه امضاء کنندگان کنوانسيونهای چهارگانه اين سلسله فرماندهی قرار دارن
نيستند، اما تمام  ١٩٧٧سال  ٢و پروتوکول الحاقی  ١ کشورهای کمک کننده نظامی امضاء کننده پرتوکول الحاقی

  مقَيد می باشند. اين نيروها به آن قواعد حقوقی مربوطه که بخشی از حقوق عرفی بين المللی را تشکيل ميدهد،

  

  

                                                 
5 .S/RES1960 (٢٠١٠) ؛ همچنان بهS/RES1820 (2008) ،S/RES1888 (2009) ،S/RES1889 (2009) و ،S/RES1960 
 مراجعه شود. (٢٠١٠)

  نافذ گرديد، تصويب نموده است.   ٢٠٠٩دسمبر  ٢۴که به تاريخ  ٢٠٠٩نوامبر  ١٠را به تاريخ  ١٩٧٧. افغانستان، پرتوکول الحاقی دوم سال  6
 CU P/ICRC, Cambridgeن المللی. جان ماری هينکارتز و لويس دوسوالد بک (. کميته بين المللی صليب سرخ، حقوق عرفی بشر دوستانه بي 7

2005(.  
  .١٣) ماده ٢، بند (٢پرتوکول الحاقی  . 8

که در  ۵٢) ماده ٢که در آن مقرر گرديده، افراد ملکی "نبايد مورد هدف قرار گيرند" و به بند ( ۵١) ماده ٢. به بند (۴٨، ماده ١. پرتوکول الحاقی  9
  فته شده "حمالت فقط بايد مواضع نظامی را هدف قرار دهد" مراجعه شود. آن گ

  در مورد احتياط در حمله مراجعه کنيد.  ۵٧. جهت اطالعات بيشتر به ماده ۵١) ماده ۵، بند (ب) فقره (١. پرتوکول الحاقی  10
  .١٣) ماده ١، بند (٢. پرتوکول الحاقی  11
  . ٢) فقره ii) و  بند های (الف) و (١، فقره (۵٧، ماده ١. پرتوکول الحاقی  12
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ii. مکلفيت ها بر اساس قواعد حقوق بشر بين المللی 

قواعد حقوق بشر بين المللی هم در زمان جنگ و هم در زمان صلح قابل اعمال می باشد. قواعد حقوق بشر بين 
   بطور مکمل و حامی يکديگر مرعی االجراء ميباشد. المللی همراه با حقوق بشر دوستانه بين المللی

، بشمول کنوانسيون بين المللی حقوق سياسی و 13تان امضاء کننده ی چندين معاهده بين المللی حقوق بشرافغانس
و اين اقدام، دولت افغانستان را متعهد به تأمين محافظت از اصول اوليه حقوق بشر به تماِم  مدنی می باشد

  شهروندانش در داخل سرحدات يا حوزه صالحيت آن می نمايد.

معيارهای حقوق بشر بين المللی به خصوص در رابطه با حوادث ناشی  ار دولت نيز مسئول نقضنيروهای طرفد
از استفاده از نيروی کشنده عليرغم غير نظاميان در طی عمليات اجرای قانون، مانند عمليات تفتيش و بازداشت و 

  افزايش تدريجی زور هستند.

نمی توانند بصورت رسمی  ،ول گروه های مسلح غير دولتیبشم ،غير دولتی در افغانستان در حاليکه گروه های
حکم اصول حقوق بشر دوستانه بين المللی بطور فزاينده  ،طرف معاهدات بين المللی حقوق بشر قرار بگيرند

مکلفيت های بين  تحت کنترول شان مکلف به رعايت مناطق درمانند طالبان،  ،که فعالين غير دولتی مينمايد
 .14ی ميباشند.المللی حقوق بشر

iii. مکلفيت ها بر اساس قواعد حقوق جزای بين المللی 

تصويب و قبول نمود. را محکمه جزای بين المللی  ميالدی اساسنامه روم در مورد ٢٠٠٣افغانستان در سال 
بنابراين افغانستان در برابر تحقيق و پيگيری جرايم بين المللی يعنی جرايم جنگی، جرايم عليه بشريت و کشتار 

عی در حوزه قضايی دادگاه شان مسئوليت اوليه دارد. در صورتی که افغانستان نمی تواند و يا نمی خواهد اين جم
کار را انجام دهد، در آنصورت محکمه جزای بين المللی با توجه به صالحيت شان می تواند بر قضيه که در 

   افغانستان صورت گرفته رسيده گی نمايد.

اساسنامۀ محکمۀ جزای بين المللی را تحت  (i) (e)) ٢( ٨د که تخطی های مواد بالخصوص، دولت ها مکلف ان
تحقيق و تعقيب عدلی قرارد دهند که حکم مينمايد که اجرای حمالت "بطور عمدی عليه باشنده گان ملکی و يا فرد 

ولتهايی که د بين المللی ميباشد." -ملکی که در منازعه سهم ندارد، در جمع جرايم جنگی در منازعات غير
 روم درنيروهای نظامی آنها در ميان نيروهای نظامی بين المللی درگير در جنگ در افغانستان هستند و اساسنامه 

اند، نيز مسئوليت تحقيق و تعقيب جرائم منتسب در چارچوب حکمه جزايی بين المللی را تصويب کردهمورد م
  فغانستان انجام شود.صالحيت محکمه که ممکن است به وسيله اتباع شان در ا

iv. مکلفيت ها بر اساس قوانين داخلی 

اعضای عناصر مخالف دولت بر اساس قوانين جزای افغانستان می تواند مورد پيگرد قانونی قرار بگيرد. 
اعضای نيروهای نظامی دولت افغانستان و نيروهای بين المللی نيز در برابر نقض قوانين ملی کشور متبوع شان 

  ی شوند.مسئول شناخته م

 

  
                                                 

. ميثاق بين المللی حقوق ١٩٨٣اپريل  ٢۴. افغانستان عضو کنوانسيون ها و معاهدات ذيل می باشد: ميثاق بين المللی حقوق سياسی و مدنی، مصوب  13
. کنوانسيون منع هر ١٩٨٣اگست  ۵صوب . ميثاق بين المللی محو هرگونه تبعيض نژادی م١٩٨٣اپريل  ٢۴فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مصوب 

. کنوانسيون منع شکنجه و انواع رفتار ظالمانه، برخورد يا مجازات تحقير آميز يا غير انسانی، ١٩٨٣مارچ  ۵گونه خشونت عليه زنان، مصوب 
در مورد فروش، هرزه . پرتوکول اختياری کنوانسيون حقوق کودک ١٩٩۴اپريل  ٢٧. کنوانسيون حقوق کودکان مصوب ١٩٨٧جون  ٢۶مصوب 

. و همچنين پرتوکول اختياری بر کنوانسيون حقوق کودک در مورد مشارکت کودک در ٢٠٠٢اکتوبر  ١٩گری و هرزه نگاری کودکان، مصوب 
  . منبع:٢٠٠٣سپتمبر  ٢۴درگيری های نظامی مصوب 

 http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html.   
 ١٨٨، پراگراف ٢٠١١مارچ  ٣١. در ادامه به گزارش هيئت از کارشناسان سرمنشی عمومی ملل متحد در بخش حسابدهی در سريالنکا، مورخ  14

ين المللی بازرسی سرمنشی عمومی ملل متحد در مورد تحقيق بر تماِم تخلفات از مقررات حقوق بشر مراجعه کنيد. همچنين به گزارش کميسيون ب
 مراجعه کنيد.  ٢٠١١جون  ١مورخ  A/HRC/17/44دوستانه بين المللی در جمهوری عربی ليبيا تحت عنوان 
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v. تعريف غيرنظاميان و جنگجويان محافظت شده  
با قوانين بين المللی  تطابقمرا بکار برده و تطبيق مينمايد که در  "يوناما يک تعريف مشخصی از "افراد ملکی

ميباشد. ساير عاملين و طرف های منازعۀ مسلحانه در افغانستان برای اصطالح "ملکی" تعريف های خاص خود 
  مايند که در بخش بعدی تذکر داده شده است.را طرح مين

 يوناما
يوناما تعريف "ملکی" را طوری بکار می برد که بتواند معيارهای حقوق بشردوستانه بين المللی را منعکس 
نمايد. هدف حقوق بشر دوستانه بين المللی از کلمه "ملکی" کسانی می باشند که جنگجو (اعضای نيروهای نظامی 

ا عضو گروه های مسلح سازمان يافته ای يک طرف از جناح های درگير نبوده و در ضمن به يا شبه نظامی) ي
. يک فرد ملکی موقف ملکی بودن خود را 15اشخاِص خطاب می گردد که بخشی از شورشيان عمومی نباشد

  بصورت مستقيم در خشونت ها سهم می گيرد. در آن زمان زمانی از دست می دهد که 

بين المللی برای طرف های درگير در يک جنگ ضرورت می دارد تا در زمان اجرای حقوق بشر دوستانه 
عمليات نظامی شان ميان افراد غيرنظامی و جنگجويان تفکيک قايل شوند. کسانی که ديگر شورشی نبوده و يا 

ملکی، ديگر در خشونت ها سهم نمی گيرد، مورد حفاظت بوده و نبايد هدف قرار گيرند. اما در کنار افراد 
جنگجويانی که ديگر از ميدان جنگ خارج شده (مانند زخمی، بيمار، آنهای که کشتی شان می شکند و درحال 
غرق شدن است و بازداشت يا تسليم شده اند) يا کسانی که مربوط به پرسونل مذهبی يا کارمندان صحی نيروهای 

  بر حمله يا هدف قرار گرفتن مصئون می باشند. مسلح اند همه اين ها تحت حقوق بشر دوستانه بين المللی در برا

اين گزارش حمالتی را عليه گروه های مختلف مردمی به ثبت رسانيده که شامل  ،اما در اين ارتباط در افغانستان
کارمندان ملکی، معلمين، کارمندان مراکز صحی و کسانی که در ارايه خدمات عامه سهم دارند، شخصيت های سياسی 

داری، کارمندان مؤسسات غير دولتی، پرسونل پوليس ملکی که وظيفه نظامی ندارند و در عمليات مبارزه و کارمندان ا
  . 16با شورشيان سهم ندارند، می گردد

  عناصر مخالف دولت/طالبان
طالبان به شکل همگانی اظهار نموده است که يک تعداد افراد خاص که بر اساس نورم های بين المللی در تحت 

يف "افراد ملکی" قرار می گيرند ممکن مورد حمله قرار بگيرند و اين مسئله با حقوق بشر دوستانه عنوان تعر
   بين المللی مغايرت دارد.

از کشتارهای هدفمند مقامات ملکی دولتی، بزرگان قوم، کارمندان  ی، طالبان مسؤليت تعداِد زياد٢٠١١در سال 
ن و ساير افراد ملکی را به عهده گرفتند و همچون افراد را در حکومتی، قراردادکننده گان، موتروانان، مترجمي

  17ليست عمومی که اهداف مشخص گنجانيده می شد و به کشتن و يا دستگيری شان اقدام می گرديد، شامل کردند
، اعالميه که در پاسخ به تشکيل لوی جرگه توسط طالبان منتشر گرديده بود، تعداد ٢٠١١در ماه اکتوبر سال 

از افراد ملکی که در لوی جرکه سهم گرفته بودند و يا به نحوی به حکومت ارتباط داشتند به عنوان اهداف وسيع 
  مشروع توسط طالبان تشخيص گرديده بود.

امارت اسالمی می خواهد که به تمام آنهای که به اين لوی جرگه مصطلح می خواهد اشتراک کند، اخطار دهد "
هدين امارت اسالمی در هر گوشه از کشور مورد تعقيب قرار خواهد گرفته و که همچون خيانتکاران توسط مجا

به واکنش شديد مواجه خواهد شد. عالمان امين کشور يک فرمان را در اين مورد تصويب نموده که در صورت 
دستگيری هر يکی از آنهای که در اين جرگه شرکت نموده به جرم خيانت مسؤل قلمداد خواهد شد. امارت 
                                                 

نيد. همچنين به " رهنمود های تفسيری در مورد مفهوم مشارکت کنوانسيون های ژنيو مقايسه ک اول به ١پرتوکول الحاقی  ۵٠ماده  ١پراگراف با .  15
  مراجعه کنيد.   ٢٠٠٩جوالی  ١" نوشته نيلز ميلزر، تاريخ حقوق بشر دوستانه بين المللی مستقيم در خشونت ها بر اساس 

م دارند. اين مسئله شامل حال پوليس ملی . يوناما آنعده از افسران پوليس را به عنوان جنگجو می پذيرند که بصورت مستقيم در خشونت ها سه 16
ما افغان، پوليس محلی و پوليس سرحدی که بصورت منظم عمليات ضد شورشگری را انجام ميدهند نيز می گردد، مگر اينکه خالف آن ثابت شود. يونا

  نقش نظم عامه ملکی را انجام ميدهد.   به عنوان غير نظامی، آنعده از پوليس ترافيک افغان و ديگر افسران پوليسی را در نظر دارد که فقط
اپريل  ٣٠) دستور العمل طالبان و بياينه طالبان در iv-viپراگراف( يوناما در مورد تلفات افراد ملکی مراجعه گردد،  ٢٠١١.  به گزارش نيم سال 17

دادند اعضای کابينه حکومت، اعضای پارلمان و که حمالت بهاری شان را اعالم نموده بود، ليست از اشخاص را که مورد هدف قرار می  ٢٠١١سال 
  شورای صلح را نيز شامل می گرديد.
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می هم چنان مجاهدين دلير و شجاع خويش را مخاطب قرار داده که هر محافظ امنيتی، شخص که در فکر اسال
  18مشارکت در اين جلسه هست و دعوت کننده گان براين جلسه را مورد هدف قرار بدهد.

وده که هدف قرار دادن و کشتار عمدی اينها و ساير افراد ملکی نقض نورمهای حقوق بشر دوستانه بين المللی ب
به شکل صريح در اين نورمها آمده است که تنها اهداف نظامی اهداف مشروع جهت حمله محسوب می گردد. 

  افراد ملکی اهداف مشروع نظامی نيستند مگر اينکه به شکل مستقيم در جنگ ها سهم بگيرد. 

  آيساف
 آيساف بنا به درخواست يوناما تعريف ملکی را به شرح ذيل ارايه نموده است:

حقوق بشر دوستانه بين المللی کلمه "ملکی" را به اشخاِص اطالق می کند که جنگجو (اعضای نيروهای نظامی يا 
شبه نظامی) يا عضو گروه های مسلح سازمان يافته ای يک طرف از جناح های درگير نبوده و در ضمن به 

قف ملکی بودن خود را زمانی يک فرد ملکی مو .اشخاِص خطاب می گردد که بخشی از شورشيان عمومی نباشد
از دست می دهد که بصورت مستقيم در خشونت ها سهم می گيرد. اما در صورت جراحت، مريضی، توقيف يا 
تسليم آن محافظت تعريف شده را دوباره بدست آورده چون به شکل فعال در جنگ سهم نمی گيرد. افراد ملکی 

با   (Civilian Casualty Mitigation Team)ملکیجهت تحليل و تجزيه توسط گروه کاهش تلفات افراد 
توجه به وابستگی های شان بيشتر تفکيک می گردد. توضيحات بيشتر در مورد وضعيت افراد ملکی بايد به 

   19ارجاع گردد. مشاور حقوقی

» اد ملکیگروه کاهش تلفات افر«تفکيک بيشتر افراد ملکی با توجه به وابستگی هايشان، و به منظور تحليل، توسط 
صورت می گيرد.

                                                 
  . ٢٠١١اکتوبر سال  ٢۶جرگه،  هدر مورد لوي طالبان. اظهار نظر سخنگوی 18
  .٢٠١٢جنوری  ٩ميلی يوناما با گروه کاهش تلفات افراد ملکی آيساف، ي. مکاتبه ا19



 نی درمنازعات مسلحانه در افغانستادر مورد محافظت افراد ملک ٢٠١١گزارش ساالنه 

1 

  خالصه
من يک صدای انفجار را در ساعت يازده و چهل و پنج دقيقه قبل از ظهر شنيدم. چند دقيقه بعد خانمم 

بسيار غمگين بود و برايم بسيارمشکل بود که صحبت هايش را تماس گرفت. وی به نمبر موبايلم 
ه انفجار صورت گرفت.  او بمن گفت ما مصروف خريدن يخ بود ک ۀسال ١۴بفهمم. وی گفت که پسر 

که من خون پسرم را در جاده ديدم اما در مورد خودش اطالع ندارم. من در شفاخانه رفتم. در ميان 
مجروحين در جستجوی پسرم بودم که جسد بی جانش را دريافتم. يک پارچه ی از مواد انفجاری در 

خانه منتقل شده بودم. پسرم از بين رفت و  بهسرش فرو رفته بود. من از هوش رفتم و توسط دوستانم 
  رفتن او برای من و خانمم مرگ هست. او تنها پسری بود که من داشتم. 

 ٢٠، منطقه دشت شوِر مزار شريف در واليت بلخ ،قربانِی حمله مواد انفجاری تعبيه شده يکپدر ــــ 
  ٢٠١١.20جوالی سال 

نه در افغانستان بار ديگر موجب تلفات بيشتِر افراد ملکی منازعات مسلحا ٢٠١١بعد از يک دهه جنگ، در سال 
به قتل  ٢٠١١فرد ملکی در سال  ٣٠٢١در مقايسه با سالهای قبل گرديده است. به اساس دريافتهای يوناما به تعداد 

 ٢٠٠٩درصد و در مقايسه با سال  ٨فرد ملکی کشته شده)  ٢٧٩٠(با  ٢٠١٠رسيده است که اين رقم نسبت به سال 
  21در صد افزايش را نشان می دهد. ٢۵فرد ملکی کشته شده)  ٢۴١٢ا (ب

منازعه افغانستان يعنی عناصر مخالف دولت، نيروهای  ، يوناما برای تمام اطراف درگير در٢٠١٢برای سال 
ملکی افزايش داده و تالش نمايند تا افراد را  اند تا تعهداتشدانضروری مینظامی افغانستان و قوت های بين المللی 

تا رقم کشته شده گان و مجروحين  برآورده ساختهمسؤليت های قانونی شان را بطور کامل  و را محافظت کنند
  افراد ملکی کاهش بيابد.

  

به قتل رسانيده که در مقايسه به سال قبل که  ٢٠١١فرد ملکی را در سال  ٢٣٣٢عناصر مخالف دولت به تعداد 
درصد از  ٧٧درصد افزايش را نشان می دهد و اين رقم  ١۴کشته بود،  فرد ملکی را ٢٠٣٨عناصر مخالف دولت 

  را تشکيل ميدهد.  ،مجموع کشته شده گان که به عناصر مخالف دولت نسبت داده می شود

                                                 
ر اثر انفجار مواد انفجاری تعبيه شده از دست داده بود مصاحبه نمود. اين انفجار در منطقه ساله که  پسرش را د ۵۵. يوناما با مرِد  20

نفر ديگر مجروح  ١۴جوالی صورت گرفت که چهار فرد ملکی را به قتل رسانيد و  ٢٠دشت شور مزار شريف از توابع واليت بلخ در 
  گرديدند.

نفر فرد ملکی  ١١٨۶۴به اينسو  ٢٠٠٧م تلفات ملکی را مستند ميسازد. از سال سال پنجمی است که يوناما در آن ازدياد ارقا ٢٠١١. 21
  در منازعۀ مسلحانه کشته شده اند.
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درصد کاهش را نشان می دهد. در  ۴به قتل رسيده که  22طرفدار دولت نيروهایفردملکی توسط  ۴١٠به تعداد 
دولت نسبت داده می شود. تعداد طرفدار موع کشته شده گان افراد ملکی به نيروهای درصد از مج ١۴، ٢٠١١سال 
درصِد تمام کشته شده گان را تشکيل می دهد به هيچ يکی از اطراف معيِن منازعه  ٩فرد ملکی کشته شده که  ٢٧٩

  نسبت داده نمی شود.

  

يراتی هست که در تاکتيک های جنگی عناصر تلفات اطفال، زنان و مردان افغانستان ناشی از تغي ثبت بی سابقه
بوجود آمده است. عناصر مخالف دولت از مواد انفجاری  ی طرف های منازعهمخالف دولت و تأثيرات تاکتيک ها

 ی،تعبيه شده به شکل مکرر و گسترده در سراسر کشور استفاده نموده، با حمالت انتحاری بزرگتر و کشتنده تر
با وجود کاهش آمار ذاشته و قتل های هدفمند و غير قانونی اش را نيز افزايش داده است. را بجا گ ینيان بيشترقربا

افزايش  ٢٠١١دولت کشته شده اند، در سال  طرفدار حمالت هوايی افراد ملکی که در اثر حمالت هوايی نيروهای
   23يافته است.

 ٢٠١١بخصوص در نصف دوم سال در عين زمان، توزيع جغرافيای تلفات افراد ملکی به شکل قابل مالحظه 
تغيير جهت داده است. چنانچه جنگ در جنوب به شدت تقليل يافته و در واليات مربوط به جنوب شرق، شرق و 

کلی  ياِددزا کهاز افراد ملکی در اين ساحات کشته و يا مجروح گرديده  زيادی تعداد ،شمال کشور شدت گرفته است
جنگ های  ٢٠١١طور مثال، در نصف دوم سال  .24کشور را تشکيل ميدهد تمام تلفات افراد ملکی در سراسر در

فرد ملکی شده که در مقايسه با سال  ٢٨٩طرفدار دولت سبب مرگ  نيروهایجبهه يی بين عناصر ضد دولت و 
تن ملکی کشته شده اند و نظر  ٧٢در صد کاهش را نشان ميدهد. به استثنای ساحات شرقی، که در آن  ٣٣ ،٢٠١٠
  را نشان ميدهد، تلفات ملکی ازين تاکتيک به سطح کشور تقليل يافته است. افزايشدر صد  ٢٩ ،٢٠١٠ل به سا

                                                 
  . نيروهای طرفدار دولت شامل نيروهای ملی افغان و نيروهای بين المللی که در افغانستان فعاليت مينمايند، ميباشد.22

مأموريت هوايی  ۴٨٩۶ای هوايی با مهمات در افغانستان به ثبت رسيده که شامل مأموريت حمايت ه ١۶٧۵، به تعداد ٢٠١١. در سال  23
 ۵١٠١مأموريت حمايت های هوايی به ثبت رسيده بود و  ١٨١۶که  ٢٠١٠ليک گرديده، می باشد. در مقايسه با سال که در آن مهمات ش

ست. به انتشار اخبار امور همگانی مرکزی قوت های مأموريت هوايی که در آن مهمات شيليک شده بود را شامل می شد، کاهش يافته ا
  مراجعه گردد. ٢٠١٢جنوری سال  ٢فرماندهی بخش هوايی قوت های مرکب"، منتشره  ٢٠١١تا   ٢٠٠٨هوايی امريکا، "آمار 

، ٢٠١١در سال  ٢٠١٠. بر اساس دريافت های دفتر امنيت و مصؤنيت ملل متحد در افغانستان،  رويدادهای امنيتی در مقايسه با سال  24
به  ٢٠٠٩و در سال  ١٩۴٠٣، به تعداد ٢٠١٠گزارش شده که در سال  ٢٠١١حادثه در سال  ٢٢٩٠٣درصد افزايش يافته است.  ١٨

درصِد حوادث را بخود اختصاص داده است،  ٣٢حادثه گزارش داده شده بود. جنوب و جنوب شرق افغانستان که هريک  ١١۵٢۴تعداد 
اين دو زون اتفاق افتاده است. معدل ميزان رشد ماهوار حوادث در اين دو زون باالترين افزايش را تشکيل  درصِد تمام حوادث در ۶۴

در صد رشد را نشان می دهد. هرچند زون جنوب يک کاهش نزولی را بعد از ماه سپتمبر  ٣٨، ٢٠١٠داده که هريک در مقايسه با سال 
دولت طرفدار ماه دسمبر را نيز در بر گرفته است، زيرا عمليات نظامی نيروهای  نشان می دهد که اين سطح حوادث پايين، ٢٠١١سال 

  از ماه سپتمبر به اين طرف در زون جنوب شرق و شرق تمرکز يافته است.



 نی درمنازعات مسلحانه در افغانستادر مورد محافظت افراد ملک ٢٠١١گزارش ساالنه 

3 

  

 عناصر ضد دولت و محافظت افراد ملکی
قتل و را بيشتر به در افغانستان ، افراد ملکی ٢٠١١تر در سال  تاکتيک های عناصر مخالف دولت با نتايج مهلک

اطفال، زنان و مردان  عامل کشتاربزرگترين  تنهايیجاری تعبيه شده به است. مواد انف مواجه ساختهجرح 
درصِد تمام کشته شده  ٣٢فرد ملکی، يا تقريبًا يک سوم يعنی  ٩۶٧که زندگی  بوده است، ٢٠١١افغانستان در سال 

که به گرديده  یجموع کشته شده گاندرصد از م ۴١ سبب گان جنگ را تشکيل می دهد. مواد انفجاری تعبيه شده
  25.منسوب ميگرددعناصر مخالف دولت 

، عناصر مخالف دولت استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده بشقاب ماننِد که با فشار وزن ٢٠١١در جريان سال 
از  عراده يک و يا عبور پا گذاشتن شخص با پرسونل عمل کرده وقربانی منفجر می گردد و مثل ماين های ضد 

را افزايش داده است. اين نوع مواد انفجاری تعبيه شده، بين اهداف نظامی و غير نظامی  ،باالی آن منفجر می گردد
ممنوع بشمار می رود. هرچند طالبان  و تشخيص کرده نمی تواند و همينطور از جمله سالح های غير قانونی

غير اسالمی و ضد ممنوع اعالم نموده و اين نوع سالح را  ١٩٩٨را در سال  ضد پرسونلاستفاده از ماين های 
را در قالب مواد انفجاری تعبيه شده  ضد پرسونلاما عناصر مخالف دولت اين ماين های  ،بشری قلمداد نموده بود

با تاکيد باالی افراد ملکی بجا گذاشته است. يوناما يک بار ديگر  یاستفاده نموده که تأثيرات مخّرب ٢٠١١در سال 
استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده ی بشقاب  ازتا اعضای شان را  اهدمی خو طالبان و عناصر مخالف دولت از

کشته و يا مجروح نموده اند،  ٢٠١١ماننِد که با فشار وزن منفجر می گردد و تعداد زياِد از افراد ملکی را در سال 
  منع نمايد.

ر افزايش يافته است. در ، کشته شده گاِن ناشی از حمالت انتحاری در افغانستان به شکل چشمگي٢٠١١در سال 
درصد  ٩٠، تقريبًا ٢٠١٠فرد ملکی در اثر حمالت انتحاری به قتل رسيده که در مقايسه با سال  ۴۵٠مجموع، 

که به  یدرصِد کشته شده گان ١٩اد ملکی و درصِد تمام کشته شده گاِن افر ١۵افزايش نموده است. حمالت انتحاری 
تعداد حمالت انتحاری در مقايسه با سال  در ا تشکيل می دهد. هرچندعناصر مخالف دولت نسبت داده می شود ر

قع انتحار ابعضی مو دراما ماهيت اين حمالت تغيير نموده، بسيار پيچيده گرديده، ،افزايِش رخ نداده است ٢٠١٠
را در برمی گيرد و طوری طرح می گردد که کشته شده گان و مجروحين بيشتِر را بجا  یکننده گاِن متعدد

 . ميگذارد

،  کشتارهای هدفمند افراد ملکی توسط عناصر مخالف دولت به شدت جريان داشته و در مقايسه با ٢٠١١در سال 
فرد ملکی در سراسر افغانستان  ۴٩۵افزايش نموده است. بر اساس دريافتهای يوناما به تعداد  ٢٠١٠ارقام بلنِد سال 

 افزايش يافته است. والی ها، ولسوالها، ٢٠١٠سال  با مقايسهدرصد در  ٣به شکل هدفمند به قتل رسيده است که 
هدف قرار داده و بزرگان قوم و مردم محل  و شورا های واليتی اعضای شورای صلح منسوبين و کارمندان دولت،

  .شده اند

                                                 
بم مواد تعبيه شدۀ منفجره يا منفجر و يا کشف شده  ٢٣. بخش امنيت و مصئونيت ملل متحد گزارش ميدهد که بطور اوسط هر روزه 25

  دو برابر ميباشد. ٢٠١٠که به تناسب سال است 
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پاليسی  ازيوناما  26را در مورد محافظت افراد ملکی به نشر رسانيد. ی، طالبان اعالميه های متعدد٢٠١١ در سال
اما اظهار ميدارد که همچون  ،نمايدمی  بالقاستاعالميه های رسمی طالبان در مورد کاهش تلفات افراد ملکی 

تطبيق گردد. با وجود پيام های رو به رشد طالبان در  ۀ عملمفهوم پيدا می کند که در ساح یدساتير و قواعد زمان
را از سوی طالبان که در مطابقت با حقوق  یونه پيشرفتگ چ، يوناما هي٢٠١١ال مورد محافظت افراد ملکی در س

بشر دوستانه بين المللی باشد و نيز کاهش تلفات افراد ملکی از سوی آنان را مشاهده ننموده است. طالبان مدام به 
مانند مواد انفجاری تعبيه شده بشقاب  بدون تفکيکسالح های  از شکل مستقيم افراد ملکی را هدف قرار داده و

  استفاده می نمايد. ، نند که با فشار وزن منفجر می گرددما

يوناما از رهبری طالبان دعوت می نمايد تا قواعد جنگی را به هدف محافظت از افراد ملکی طوريکه در اعالميه 
در مورد کاهش تلفات افراد  یمقرراتخويش بگنجاند و در اليحه ی  است، بيان شده ٢٠١١در سال  شانهای متعدِد 

که همچون قواعد بطور  حاصل کنند و اطمينان نمايندی در مطابقت با حقوق بشر دوستانه بين المللی اضافه ملک
ی يکامل توسط جنگجويان طالبان رعايت می گردد و نيز در صورت عدم پيروی از قواعد متذکره ضمانت اجرا

  وجود داشته باشد.

 طرفدار دولت و محافظت افراد ملکی نيروهای
گرديده  ٢٠١١حمالت هوايی باعث قتل بيشترين افراد ملکی در سال  طرفدار دولتتيک های نيروهای درميان تاک

درصدی را در مقايسه  ٩فرد ملکی توسط حمالت هوايی به قتل رسيده است که افزايش  ١٨٧.  در مجموع، 27است
  نشان می دهد.  ٢٠١٠با سال 

تنزيل يافته  ٢٠١١نفر در سال  ۶٣به قتل رسيده، به  دولت طرفدارافراد ملکی که درعمليات شبانه توسط نيروهای 
  .28درصد کاهش را نشان می دهد ٢٢، ٢٠١٠است که در مقايسه باسال 

فرد ملکی را درج نموده است که در جريان عمليات  ۴١، يوناما به تعداد ٢٠١١در ماه های جوالی تا دسمبر سال 
 ۶در صد را در مقايسه با ارقام  ١٩٢ته شده اند، که يک افزايش امنيتی ملی افغان کش نيروهایو عکس العمل های 

نشان ميدهد. يوناما تغييرات جزئی را در ميزان تلفات افراد ملکی در ساحاتی که پروسۀ  ٢٠١٠سال  ماه اخير
  انتقال در آن عملی شده است، مستند نموده است.

ايد که در هنگام پالن گذاری و تطبيق عمليات نظامی مسلح ملی و بين المللی تأکيد مينم نيروهایيوناما به تمام 
  خويش تدابيری اتخاذ نمايند که ميزان مرگ و يا مجروح شدن افراد ملکی را کاهش دهد.

 تأثيرات منازعۀ مسلحانه بر زنان و اطفال
اطفال که  منازعه مسلحانه متأثر گرديده است. تعداد زنان و هنان و اطفال يک بار ديگر از ضرب، ز٢٠١١در سال 
به قتل رسيده اند در مقايسه با سال گذشته بطور مشخص در مقايسه با نيمه دوم سال افزايش يافته  ٢٠١١در سال 

درصِد تمام کشته شده گان افراد ملکی  ٣٠را مستند نموده است که طفل  ٣٠۶زن و  ١۶۶ کشته شدناست. يوناما 
درصد  ٢٩، زنان کشته شده ٢٠١٠سال  قايسه با عين مدت. در متشکيل ميدهد ٢٠١١را بين جوالی و دسمبر سال 

  افزايش يافته است. ٢٠١١در صد در نصف دوم سال  ۵١و اطفال کشته شده 

                                                 
در مورد  رهبر طالبان: پيام تبريکی ۴ ، پاراگراف٢٠١١اپريل   ٣٠در مورد آغاز عمليات بهاری،  طالبان. اعالميه شورای رهبری  26

 .٢٠١١نوامبر  ۵در مورد فرارسيدن عيد اضحی،  رهبر طالبانو پيام تبريکی  ٢٠١١گست آ ٢٨فرارسيدن عيد فطر، 
http://www.shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6780:statement-of-

the-leadership-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inception-of-the-spring-
ope&catid=4:statements&Itemid=4.  

ط طياره های نظامی صورت می گيرد مانند حمالت که مهمات از طياره ها، . حمالت هوايی: حمالِت را تشکيل می دهد که توس 27
  هليکوپترها و طياره های بدون سرنشين پرتاب می گردد.

. معلومات دقيق در مورد ارقام عمليات شبانه و تلفات ناشی از آن مشکل هست که جمع آوری گردد زيرا همچون اطالعات بطور  28
ت در مورد ارقام حمالت شبانه که توسط طيِف از نيروهای نظامی افغان و بين المللی، نيروهای ويژه، عموم محرمانه می باشد. اطالعا

عمليات بوجود آمده به شکل همگانی قابل  تلفات که در نتيجه همچونيروهای عمليات ويژه و ساير مأمورين حکومتی انجام می گردد و نيز 
يات و تلفات ناشی از آن ناشی از محيط عملياتی و دست رسی محدود به اطالعات می دست رس نمی باشد. محدوديتها در مورد اين عمل

  باشد. يوناما ممکن تلفات ناشی از حمالت شبانه را به طور کامل گزارش نداده باشد.
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استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده در منازعه مسلحانه سبب عمده به قتل رسيدن زنان و اطفال می باشد. در نيمه 
د از تمام کشته شده گان طفل در اين دوره) که در مقايسه با سال درص ٣۶طفل (  ١١٢، به تعداد ٢٠١١دوم سال 

مواد انفجاری تعبيه شده به قتل  در نتيجۀ زن ۶٩درصد افزايش را نشان می دهد، به قتل رسيده است.  ۴۵گذشته 
 به قتل رسيده است) که در مقايسه با نصف دوم سال ٢٠١١درصد از تمام زنان که در نصف دوم سال  ۴١رسيده (
طفل را  ٣٠زن و  ۵حمالت انتحاری ، ٢٠١١از جوالی تا دسمبر سال . را نشان ميدهددرصد افزايش  ٣٠، ٢٠١٠

   .رقم کشته شده گان اين تاکتيک بيشتر از دوچند گرديده است ٢٠١٠که در مقايسه با عين مدِت سال  هبه قتل رساند

 ٢٠١١بطور مشخص در نصف دوم سال  ٢٠١٠در مقايسه با سال  طرفدار دولتحمالت هوايی توسط نيروهای 
ارقام زنان و اطفال که توسط  ٢٠١١زنان و اطفال را بيشتر به قتل رسانيده اند. بين ماه جوالی و دسمبر سال 

 ۴۵کشته که شامل  ۶۶، سه چند گرديده است( ٢٠١٠حمالت هوايی کشته شده اند در مقايسه به عين مدِت سال 
در صد از مجموع زنان و اطفال  ١۴حمالت هوايی قتل  ٢٠١١دوم سال  زن می گردد). در نصف ٢١طفل و 

  کشته شده را سبب گرديده است.

 تحول جفرافيايی منازعه
و بيرون شده در جريان سال، از والياِت زون جنوب که جنگ به شکل تاريخی در آنجا متمرکز شده بود منازعه 

هرچند که واليت کندهار و  ٢٠١١نصف دوم سال در  شدت گرفت.واليات زون جنوب شرق و شرق  چنديندر 
درصد  ٣٩کشته را بخود اختصاص داده است اما اين رقم  ٢٩٠هلمند بلندترين رقم کشته شده گان افراد ملکی يعنی 

  نشان می دهد.  ٢٠١٠کاهش را نسبت به عين مدت سال 

ند و واليات کنر و ننگرهار که در مقابل واليات خوست، پکتيکا و غزنی که مربوط به زون جنوب شرق می باش
فرد ملکی کشته شده را بخود اختصاص داده که در  ۴۴۶مربوط به زون شرق می گردند به طور کلی مجموعًا 

آمار کشته  ٢٠١١درصد افزايش يافته است. بين ماه جوالی و دسمبر سال  ٣۴، ٢٠١٠مقايسه با عين مدت سال 
درصد افزايش يافته است.  ٨٠نموده که در مقايسه با سال گذشته صعود  ٢٣٠به  ١٢٨شده گان در زون مرکز از 

نفر در  ٧١به  ٢٠١٠نفر در نصف دوم سال  ٢٣اين افزايش در واليت کابل جاييکه کشته شده گان افراد ملکی از 
حمله  ۶فرد ملکی کشته شده درنتيجه  ٧١نفر از مجموع  ۶٧افزايش يافت، برجسته بود. در اين مدت  ٢٠١١سال 
  تحاری جداگانه در کابل به قتل رسيده است.ان

کاهش يافته  ٢٠١١هرچند کشتار هدفمند توسط عناصر مخالف دولت در زون جنوب، مرکز و شمال شرق در سال 
 ٢۵۵در صد افزايش را نشان ميدهد. با بيشترين افزايش زون غرب ( ۶است اما همچون کشتار در سطح کشور 

  درصد) افزايش را بخود اختصاص داده است. ١٠٧و زون شرق ( درصد) ١١۴درصد)، زون جنوب شرق (

 ۵۴به تعداد در منطقۀ قبايلی در مجاورت با واليات کنر، ننگرهار و نورستان، کشته شدن ، يوناما ٢٠١١در سال 
در جريان عمليات ضد  نيروهای نظامی پاکستانباری گلوله را در نتيجۀ  )مجروح ٣۶کشته و  ١٨( فرد ملکی
بيجا نموده و دارائی در ننگرهار و کنر اين گلوله های پرتاب شده صدها خانواده را  29مستند نموده است شورشيان

  .از بين برده است مواشیافراد ملکی را به شمول خانه ها و 

 پوليس محلی افغان و محفاظت افراد ملکی
اتکاء نمودند، تا االی پوليس محلی افغان ، نيروهای امنيتی افغان و بين المللی ب٢٠١١پروسه انتقال در سال  آغازبا 

واحد های پوليس ملی افغان در ولسوالی های  30 دست خالی امنيتی را پر بسازند.کشور که در محالت دور 
                                                 

ان به قتل رسيده و ،  آنهای که بر اثر گلوله های سالح های نيروهای پاکست٢٠١١. يوناما در آمار مجموعی تلفات افراد ملکی در سال  29
آقای صادق سفير پاکستان در افغانستان ميگويد که به وزير خارجۀ افغانستان گفته است که:  يا مجروح گرديده بودند را شامل نکرده اند.

اطر پاکستانی اعضای تحريک طالبان را درين نواحی هدف قرار داده است، نه افراد ملکی را. ولی ما بخ نيروهای"من برايش گفتم که 
 تلفات افراد ملکی و زيان های ديگر اظهار تأسف مينمائيم. به اکسپرس ترايبيون مراجعه شود: 

http://tribune.com.pk/story/261277/cross-border-shelling-kabul-delivers-rebuke-to-pakistan-envoy/.  
 تيثبات حما یب یها یکردند تا از ولسوال جاديداخله ا افغان را در چارچوب وزارت یمل سيپول ٢٠١١و وزارت داخله درسال  سافيآ 30
را مساعد  نهيبهتر و انکشاف زم یحکومت دار یو برا دينما یرياز نفوذ عناصر ضد دولت جلوگ د،يساحات دور دست را حفظ نما د،ينما

) VSO اي Village Stability Operations Programmeها ( هيثبات قر ۀتحت برنام یمحل سيپول ساف،يسازد. به اساس اظهارات آ
ساختن مردم دربرابر نفوذ عناصر  جيخاص به منظور بس یها هيمتحده در قر االتيا ۀژيو اتيعمل نيروهای یکه برا ۀعمل نموده، (برنام
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خاصی ساخته شده است که در آن به تعداد کافی نيروی پوليس ملی افغان و اردوی ملی افغان حضور ندارد تا 
ين نمايد، و افرادی درين نيرو شامل ساخته شده اند که از بين مردم محل استخدام شده بتواند امنيت مردم محل را تأم

و در يک ساحۀ جغرافيايی محدود امنيت را تأمين مينمايند. در حاليکه هزينۀ آن به مراتب نسبت به تربيۀ پوليس 
ساحه توظيف شده اند و  ۵٧تن ميرسد که در  ١١٠۶۶ملی افغان و اردوی ملی کمتر ميباشد، شمار پوليس محلی به 

به  31 محل توظيف ميگردد، باال ببرد. ٩٩نفر که در  ٣٠٠٠٠به وزارت داخله صالحيت داده شده تا آن را به 
بين المللی کمکی آيساف، پوليس محلی افغان "بطور ثابت حضور نيروی امنيتی را  نيروهایاساس توضيحات 

وده و به سطح ملی مورد اعتماد بوده و از آن نظارت ميگردد" و تأمين نموده که از حمايت مردم محل برخوردار ب
امنيتی  نيروهایافغان جايگاه اساسی داشته" و "بطور جامع جزء شبکۀ  –"در جمع تالش های ضد شورش آيساف 

  32افغان می باشد".

ست. در اخير ارش های متفاوتی در بارۀ کارکرد و مؤثريت پوليس محلی بدست آورده از، يوناما گ٢٠١١در سال 
سال گذشته، مراجع زيادی گفته است که در محالتی که پوليس محلی توظيف شده است، امنيت بهتر شده است که به 
معنی اينست که پوليس محلی توانسته است از نفوذ شورشيان در آن ساحات جلوگيری نمايد. ولی نگرانی های 

ۀ ق افرادی را شامل ساخته که ناقضين شناخته شدديگری تا هنوز موجود است که پوليس محلی در بعضی مناط
 تزکيه، قومانده و کنترول، نظارت و حسابدهی آنان نيز ناکافی ميباشد.حقوق بشر ميباشند، همچنان امور بررسی و 

يوناما همچنان در بعضی مناطق تأثيرات سوء ازطرف زورمندان محل را باالی جذب پوليس محلی و اينکه  33
محلی در واليات پکتيکا و کندز باالی مردم محل ماليۀ غير قانونی وضع نموده است، در پکتيکا،  قوماندانان پوليس

فراه و ارزگان به شمول کودکان مردم را به جبر شامل پوليس محلی ساخته است، مستند نموده است. همچنان يوناما 
ها را و در ارزگان و سر پل در واليات کندز، بغالن و سر پل گزارش های تجاوز جنسی، خشونت و تهديد 

  گزارش های در مورد بيجا شدن اجباری مردم توسط پوليس محلی دريافت نموده است.

گفته است که با وزارت داخله کار  ٢٠١١بخاطر بهتر شدن کارکرد و نظارت پوليس محلی، آيساف در دسمبر سال 
آموزش داده و صالحيت های استفاده از  خواهد کرد تا به پوليس محلی در مورد جلو گيری از نقض حقوق بشری

نيروی شان را مشخص نموده، يک افسر ارشد پوليس ملی را در آيساف مقرر نمايد تا شموليت افغان ها را در 
نظارت و حسابدهی آنها اطمينانی ساخته و در عرصه واکنش ها و تخلفات پوليس محلی پاليسی ها و طرزالعمل ها 

ين اقدامات استقبال نموده و دريافت های اين گزارش از تطبيق عاجل و مکمل چنين را ايجاد نمايد. يوناما از
  34طرزالعمل ها قبل از وسعت دادن پوليس محلی حمايت مينمايد.

 تأثير منازعۀ مسلحانه بر افغان ها
 مردم عادی افغانستان تعدی های رو به رشد و مزاحمت های را در زندگی روزمره شان ،٢٠١١در جريان سال 

فرد افغان را در سال  ١٨۵۶٣٢بر اثر منازعات مسلحانه در کشورشان تجربه نمودند. جنگ و بی امنيتی به تعداد 
   35درصد افزايش يافته است. ۴۵، ٢٠١٠که در مقايسه با سال  استبيجا نموده  ٢٠١١

                                                                                                                                                 
از  یريگساختن مردم بخاطر جلو جيمتحده در بس االتيا ۀژيو اتيعمل نيروهایبا  ان)، هدف آن همزمدينمايرا مساعد م نهيضد دولت زم

افغان از طرف  یمحل سيپول ۀ. بودجابديبهبود  یانکشاف یو کارها یتا حکومت دار دينفوذ عناصر ضد دولت، با آن ها مساعدت نما
در نظر گرفته  ٢٠١۵سال  ینفر ال ٣٠٠٠٠ یکه برا گردديم ليموتافغان  یتيامن نيروهای یصندوق وجه قيمتحده از طر االتيدولت ا

 نيروهای یها هيثبات قر اتيکه توسط عمل برنديبسر م ینفوس در ساحات ونيليم ۴که تا اکنون در حدود  دارديار ماظه سافيشده است. آ
 .گردديافغان حفاظت م یمل سيمتحده و پول االتيا ۀژيو یاتيعمل

 یولسوال سيماندان پولها به قو یکه به سطح ولسوال دينما تيفعال یمل سيپول ۀتحت ساختار قوماند ديبا یمحل سيپول یواحد ها. 31
 يیرهنما ريو ز یکه در همکار شوديروز آموزش داده م ٢١ یمحل سيپول نيروهای. به باشديم هياثر قوماندان امن ريگزارش بدهد که ز

 یکيستلوژ تي. همچنان حماگردديافغان واگذار م یمل سيبه پول تيمسئول نيکه بعدًا ا گردديم قياالت متحده تطبيا ۀژيو اتيعمل نيروهای
  .رديگيمتحده صورت م االتيا ۀژيو اتيعمل نيروهایاز طرف  زيافغان ن یمحل سيپول
  .٢٠١٢ یکابل، جنور ساف،يآ یدفتر قرار گاه مرکز سيرئ یاتيعمل تيبا معاون و کارمندان معاون وناماي ديبازد. 32
 ر مورد محافظت افراد ملکی مراجعه گردد.يوناما د ٢٠١١و گزارش نيم سال  ٢٠١٠سال  به بخش پوليس محلی افغان در گزارش33
 AR 15-6-Credibility(سفارشات قرار گاه مرکزی نيروهای امريکايی در افغانستان، اظهارات در مورد ثبت، دريافت ها و . 34

Assessment of Allegations of Human Rights Violations in a Human Rights Watch Report( ،۶  دسامبر سال
٢٠١١. 

  .٢٠١١کمشنری عالی ملل متحد برای مهاجرين، احصائيه در مورد بيجا شده گان داخلی به اثر منازعه در سال  .35
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محدود و يا بکلی  بيشتر از هزارها افغان وسيله معاش و دارائی شان را ازدست دادند، آزادی رفت و آمد شان
گرفته شد و دسترسی شان به غذا، مراقبتهای صحی و تعليم در خطر افتاده است. تلفات افراد ملکی به شکل دوام 
دار همراه با تهديدات شايع تعداد زياِد از افراد ملکی را به شکل مستقيم و تعداد ديگر را غير مستقيم با شعله ور 

  خته است.ساختن بحران، وحشت و ترس متأثر سا

طرفدار گروپهای مربوط به عناصر مخالف و  فهميده می شود که با افزايشجنگ  یتغييرات جغرافياي با پيگيری
در ساحات متأثر از جنگ بيشتر از پيش آسيب پذير گرديده است. جاده ها توسط محالت بازرسی  ، مردمدولت

تهديد و اذيت به شکل زياد توسط اطراف درگير مشاهده بسته شده و يا مواد انفجاری تعبيه شده کاشته ميشدند و نيز 
  می گرديد. 

 پيشنهادات و نظرياتی که ميتواند در پروسۀ مذاکرات صلح مساعدت نمايد، مطرح گرديد.، ٢٠١٢در آغاز سال 
ت يوناما تأکيد می نمايد که همچون مذاکرات محافظت افراد ملکی را در منازعات مسلحانه به حيث باالترين اولوي

نيز در مورد اقدامات مؤثر و  بايد در خود جاداده و نتايجی را که منجر به راه حل جنگ باشد به دنبال داشته باشد و
  محکم در مورد کاهش تلفات افراد ملکی تأکيد جدی به عمل آيد.

و پيشرفت آن ذاکره کيد می نمايد که اعتبار و ارزش جريان مايوناما دراين موقع بحرانی برای مردم افغانستان ت
بخصوص در ساحات متأثر از  ،مهم تلقی ميگردد که با کاهش تلفات افراد ملکی و امنيت بهتر یبطرف صلح زمان

  همراه باشد. ،جنگ
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  پيشنهادات
  يوناما به منظور بهتر شدن محافظت افراد ملکی سفارشات ذيل را پيش مينمايد:

  به عناصر مخالف دولت
حمايت نموده  ی، از اصول تشخيص، تناسب و معيارهای احتياطرا رعايت نمايندحقوق بشر دوستانه بين المللی  

 .از حق حيات حفاظت نمايندو 

استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده بشقاب مانند که با فشار وزن منفجر می گردد، متوقف گردد. اعضاء در  
اين سالح خالی از تفکيک و غير قانونی را استفاده از آن منع شده و به شکل همگانی متعهد گردد تا استفاده از 

 متوقف نمايد. 

خاتمه داده و حمالت انتحاری بدون تفکيک را که به افراد ملکی، بشمول زنان را هدف قرار دادن افراد ملکی  
ند. تمام اوامر و هداياتی را که به کشتار و حمله بر افراد ملکی اجازه کنتوقف مو اطفال، صدمه ميرساند 

سازگار با حقوق بشر دوستانه بين  کهطوری تعريف شود  به اصطالح فرد ملکی بايدلغی قرار داده و ميدهد، م
 المللی باشد.

 حمالت بر محالت عبادت و مساجد را که به اساس قوانين بين المللی بشر دوستانه ممنوع ميباشند، توقف دهد. 

فات افراد ملکی را جلوگيری نموده بايد اجرا اليحه و رهنمود های که به اعضای طالبان هدايت می دهد تا تل 
 گردد، و آن اعضای که افراد ملکی را می کشند و مجروح مينمايند مسؤل و پاسخ ده تلقی گردد.

  به حکومت افغانستان
امنيتی افغان بطور دقيق و بر وقت نظارت و تعقيب  نيروهایبه منظور اينکه واقعات تلفات ملکی از طرف  

ه جهت تحقيق در مورد تلفات افراد ملکی مشابه با گروه کاهش تلفات افراد ملکِی آيساف بايد يک گرو گردد
 محافظت افراد ملکی و حسابدهی در مورد آن بهتر گردد.ايجاد گردد تا 

سيجرها، و، تخنيک ها و تمام پرزوراطمينانی سازد که تمام نيرو ها در استفاده از تاکتيک های ازدياد تدريجی  
آن از نيروی کشنده کار گرفته ميشود، تريننگ گرفته اند. خدمات آگاهی عامه را به منظور  بخصوص که در

بلند بردن آگاهی افراد ملکی در بارۀ طرزالعمل های درست پوسته های امنيتی و کاروان های نظامی تطبيق 
 نمايند.

لی وغيره) در مورد تمام (اردوی ملی، پوليس ملی، پوليس سرحدی، پوليس مح تمام نيروهای امنيتی افغان 
اصول حقوق بشر دوستانه و حقوق بشر بين المللی آموزش داده شود. اطمينان حاصل گردد که همچون آموزش 

 ها الزامی بوده و در برنامه های تعليمی نيروهای امنيتی افغانستان گنجانيده شود.

ی اطمينان حاصل گردد تا از نقض از ميکانيزم استخدام، بررسی، نظارت و مسؤليت پذيری مؤثر پوليس محل 
و جنايتکاری توسط آنها و ساير نيروهای دفاع محلی که در تحت کنترول حکومت افغانستان هستند،  رحقوق بش

  جلوگيری به عمل آمده و به آن پاسخ داده شود. 

  به نيروهای نظامی بين المللی
جهت  ، به ويژه حمالت هوايی،ليات نظامیتمام عم انجامهای خود را در طرح و طرزالعمل ها و رهنمودتمام  

 ملکی، بازنگری نمايد. دارايی هایتخريب  و گيری از تلفات تصادفی افراد ملکیجلو

فرمانده آيساف را در جهت جلوگيری  ارادۀکه  ٢٠١١دسمبر سال  ١رهنمود تاکتيکی عملياتهای شبانه، منتشره  
و محافظت دارائی آنها جنبه عملی می دهد را بطور کامل از تلفات افراد ملکی، کاهش مزاحمت به افراد ملکی 

اجراء نمايد. اطالعات بدست آمده را قبل، در جريان و بعد از عمليات شبانه با ارگان های حکومتی محلی و 
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که همچون عمليات را رهبری  نمايدافراد ملکی در ميان بگذارد. همچنان نيروهای امنيتی افغان را ترغيب 
 نمايد.

با افراد را  و ارتباط بهتر و حسابدهی را رشد داده، طرزالعمل های جبران خساره را بهتر ساخته،ت، شفافي  
 (JIAT)انتشار همگانی و عاجِل تمام کشفيات گروه مشترک ارزيابی حادثه  شده از طريقملکی و مردم متأثر 

 را تقويت ببخشد.  ،که افراد ملکی تلف شده است یدر رويداد

و نظارت در  عملکرد، نظارت و حسابدهی بخاطر بهبودت افغانستان اقداماتی را بطور عاجل با همکاری دول 
خارج از و تمام گروه های را که به عنوان نيروی دفاعی محلی که پوليس محلی افغان عملی نمايد  ساحۀ

 به زود ترين فرصت منحل نمايد.  ،کنترول حکومت افغانستان عمل می کند
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  افراد ملکیاز و محافظت عناصر مخالف دولت 
بيرون از تاکسی پرتاب نمود. من خون آلود شده بودم اما از به من و بعضی از مسافرين را انفجار 

هوش نرفتم. داکتران گفتند که قسمِت از سرم زخم برداشته است اما در معرض خطر قرار ندارم. من 
های آهن می باشد. تاکسِی که تنها در سراسر بدنم دارم که ناشی از ضربت پارچه  زخم های متعددی

وسيله معيشتم بود بطور کامل تخريب گرديده است. من نميدانم که چکنم. ممکن هست تا شخصی مرا 
کمک کند که تاکسی ام را دوباره ترميم کنم. من يک خانم و هشت تا طفل دارم که تمام اطفال زير سن 

ی دانم که حاال بايد چکنم. در عين زمان من هم سال قرار دارد و همه نياز به غذا دارند. من نم ١۴
دالر می گردد جهت معالجه خودم به مصرف رساندم. من می  ۴۴۴افغانی که معادل  ٢٠٠٠٠چنان 

خواهم به شورشيان بگويم که آنها بايد کشتن مردم بی گناه را متوقف نمايد و اين کشتار مخالف اصول 
  36و ارزش های اسالمی می باشد.

  .٢٠١١جون سال  ١٩ه با قربانی حمله انتحاری، شهر کندز، واليت کندز، تاريخ مصاحبــــ 

فرد ملکی مجروح را که به عناصر مخالف  ٣۶۴٩فرد ملکی کشته شده و  ٢٣٣٢، يوناما به تعداد ٢٠١١در سال 
ملکی فرد  ۵٩٨١دولت نسبت داده می شود را به ثبت رسانيده است.  مجموع اين کشته شده ها و مجروحين را 

درصد افزايش در کشته شده گان و مجروحيِن افراد ملکِی که به  ١٠، ٢٠١٠تشکيل می دهد که در مقايسه سال 
  عناصر مخالف دولت نسبت داده می شود را نشان می دهد.

 

که به شکل واضح  شده و حمالت انتحاری عليه اهدافی عناصر مخالف دولت استفاده از مواد انفجاری تعبيه
که  اهداف مورد نظر ظاهرًا اهداف نظامی بوده اما  خيلی افزايش داده است. در حادثاتیی هستند را اهداف ملک

برای حضور افراد ملکی نداشته و  د انفجاری بودند هيچ گونه احترامیآنهای که مسؤل کاشتن و انفجار  موا
صول تشخيص، احتياط و تناسب دال بر تشخيص ميان اهداف ملکی و نظامی ديده نشده است. بنابر اين ا کیمدر

 حقوق بشر دوستانه بين المللی نقض گرديده است. 

عناصر مخالف دولت، افراد ملکِی که در جنگ ها به شکل مستقيم دخيل نبودند را به شکل عمدی مورد هدف 
را حمايت می که حکومت افغانستان و نيروهای نظامی بين المللی  یقرار داده و به قتل رسانيده اند. اساسًا افراد

 کنند يا اينکه گمان می رود که آنها حمايت کننده هستند را مورد هدف قرار می دهد. 

                                                 
مصاحبه نمود. هدف اصلی اين حمله يک کاروان آيساف بود که در  ٢٠١١جون  ١٩. يوناما با موتروان تاکسی در شهر کندز به تاريخ 36

  ملکی مجروح و نيز دو نظامی آيساف زخم برداشته بودند. اثر آن دو فرد ملکی کشته شده و دوازده فرد 
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عالوه بر کشتارهای هدفمند، عناصر مخالف دولت کمپاين های ارعاب و تهديد شان را در قالب مسدود ساختن جاده 
های تهديد آميز و ارعاب عمومی افراد ها به شکل غير قانونی، قطع شبکه های تيلفوِن موبايل،  پخش شب نامه 

ملکِی که برای حکومت افغانستان يا نيروهای نظامی بين المللی، مؤسسات و شرکت ها کار می کنند يا گمان می 
رود که حمايت کننده ی آنها هستند را شدت بخشيده است. در بعضی از قضايا اين تهديد ها باعث گرديده که افراد 

 ٢٠١١شغل های شان را ترک نمايند. مثال های از اين نوع تهديد ها، اعالميه ماه اکتوبر سال تهديد شده خانه ها و 
طالبان راجع به لوی جرگه  که در کابل برگزار شده بود را شامل می گردد. در اين اعالميه، طالبان به افغان ها 

به واکنش شديِد مواجه خواهد شد.  اخطار داده بود که به اين جرگه شرکت ننمايند و آنهای که شرکت می نمايند
که  تگاه راديوِی متحرک نامهای اشخاصیبطور مشابه در سطح محلی مثًال در واليت کنر طالبان با استفاده از ايس

 37اهداف مورد نظر هستند را به شکل همگانی منتشر ساخت.

 
 

 

                                                 
. نظارت يوناما از ايستگاه راديوی"صدای شريعت" و تهديد ها عليه افراد و گروپ ها توسط اين راديو. عالوتًا  قومندان امنيه ولسوالی  37

ه قتل رساند و يوناما اين معلومات را با منابع متعددی به يوناما اطالع داد که طالبان خانمی را که اسمش در اين راديو منتشر شده بود را ب
  مورد تأييد قرار داده است. 
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  اعالميه های عمومی طالبان در مورد تلفات افراد ملکی

اعالميه عمومی را منتشر نمود. برخی از اين اعالميه ها بر موضوعات  ۵٧ان بيشتر از ، طالب٢٠١١در سال 
طالبان که قواعد  38بعضی از مقررات مشخص در اليحه عالوه برمرتبط به محافظت افراد ملکی پرداخته بود. 

لبان بود که جنگ را برای تمام جنگويان طالبان طرح می نمايد، اين اعالميه ها واضح ترين طرز گفتار طا
 نظريات شان را در مورد کاهش تلفات افراد ملکی به شکل عمومی بيان داشت.  

در مورد آغاز حمالت بهاری يا حمله بدر گفته شده بود که طالبان  ٢٠١١اپريل سال  ٣٠در اعالميه طالبان در 
از احتياط کار گرفته  که ماهيت نظامی دارند تمرکز خواهد کرد. دراين حمالت یبر حمالت شان باالی اهداف
که" با کار روی يک پالن خيلی دقيق نظامی، توجه جدی در جهت محافظت و  ه بودخواهد شد و تصريح نمود

  39سالمتی افراد ملکی در جريان عمليات بهاری بايد صورت بگيرد."

شان گفته شده ، در موقع عيد فطر، طالبان اعالميه ی را صادر نمود که به جنگويان ٢٠١١در ماه اگست سال 
بود که دستور العمل يا همان اليحه طالبان را مورد تطبيق قرار بدهد و هم چنان بيان شده بود که" حفظ حيات و 

  40مايملک مردم يکی از اهداف اصلی جهاد می باشد."

  گست هم چنان در موضوع مسؤليت فرماندهی به شکل ذيل تمرکز نموده بود:آاعالميه ماه 

ر مردم دستور نداده و نواهِی را بر مردم تحميل نکنيد مگر اينکه از سطح خودتان اوامر را ب
رهبری برای انجام يک کار به شما هدايت دهد يا فرماندهان واليتی برای انجام يک وظيفه به شما 
اجازه دهند.{...} به همين نحو، شما دستوراِت را مورد تطبيق قرار دهيد که آن دستورات با مشوره 

   41و عالمان مذهبی محلی صورت گرفته هست. مردم منطقه

را بر  شده باشد و الزامیاين را خاطر نشان بايد ساخت که اليحه طالبان بايد به تمام جنگجويان طالبان مواصلت 
تحت فرمان شان از  واليان نام نهاِد طالبان گذاشته باشد تا اطمينان حاصل گردد که  واليان و تمام جنگجوياِن

  42ه مطلع گرديده و بر اساس آن متعهد گردد.محتويات اليح

بود، منتشر ساخت. اين  43اضحیکه همزمان با فرارسيدن عيد  ٢٠١١ سالنوامبر  ۵را در  طالبان يک پيام ديگِر
پيام نماينده گی از واضح ترين دستورهای عمومی طالبان تا اين تاريخ می کرد که بر َاعمال طالبان در ارتباط 

می گرديد. اين اعالميه پياِم را تصريح می کرد که جنگجويان طالبان تالش نمايند تا تلفات  افراد ملکی ِاعمال
افراد ملکی را کاهش دهد و اظهار گرديده بود که" تمام آن تلفات افراد ملکِی که توسط طالبان صورت گرفته يا 

  گمان می رود که طالبان عامل آن بوده، بايد به مافوق گزارش داده شود." 
                                                 

) بر موضوعات ۵٨ – ۴٠بخش تقسيم می گردد. بخش هفتم اين اليحه(مواد  ١۴در  ٢٠١٠ماه می سال  ٣٠. اليحه يا دستور العمِل  38
حمله بر دشمن، قاعده حمالت انتحاری و راه حل منازعه  داخلی که شامل سلسله فرماندهی، تشکيل گروپهای جنگی، مشورت در مورد

) بر موضوعات مرتبط برمردم ارتباط می گيرد که بر محافظت مردم عادی ۶۶-۶٢می شود،  تمرکز نموده است. بخش يازدهم(مواد 
  تمرکز يافته است.

  راگراف چهارم در آدرس ذيل مراجعه گردد:.  به پا٢٠١١اپريل سال  ٣٠. اعالميه رهبری طالبان در مورد آغاز عمليات بهاری،  39
at http://www.shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6780:statement-
of-the-leadership-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inception-of-the-spring-
ope&catid=4:statements&Itemid=4. 

  
   .٢٠١١سال نوامبر  ۵پيام رهبر طالبان در مورد فرارسيدن عيد فطر،  . 40
  . ماخذ باال.41
ه . ماخذ باال، " کتابهای دستور العمل اليحه ی مجاهدين در تمام واليات و سنگرها رسيده است. بنابر اين تمام والی ها اين را بايد متوج42

  ت کتاب را فرا گرفته و بدان متعهد باشند. گرديد که مجاهدين تحت فرماندهی شان بطور کامل محتويا
  منتشر شده بود، به آدرس زير مراجعه گردد:  ٢٠١١نوامبر سال   ۴. به  پيام رهبر طالبان که با فرارسيدن عيد اضحی به تاريخ 43

http://shahamat-english.com/index.php?option=com_content&view=article&id=12530:message-of-
felicitation-of-the-esteemed-amir-ul-momineen-on-the-occasion-of-eid-ul-
odha&catid=4:statements&Itemid=4.  
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ابر قول مال عمر که می گويد تلفات افراد ملکِی ناشی از مواد انفجاری تعبيه شده، حمالت انتحاری و ساير بن
عملياتها جاييکه عمليات کننده گاِن طالبان از شموليت در يک حادثه انکار می نمايد اما شواهد طوری ديگری 

بايد مجازات  تلقی گرديد، آن شخصکار  نشان می دهد، مظنونين قضيه بايد تحقيق شوند و اگر شخصی مسامحه
گردد. در قضيه که عمليات کننده گان" بر غفلت کاری شان در مورد تلفات افراد ملکی پافشاری می کنند" 

بر آنها حکم گردد و عالوتًا مرتکب از وظيفه  برکنار گردد. اعالميه هم چنان تأکيد می نمايد که  یمجازات بيشتِر
منابع مختلف و از جاييکه تلفات افراد ملکی توسط جنگجويان طالبان صورت گرفته، بايد  را از یمقامات اطالعات
 .جمع آوری کند

طالبان را مخاطب قرار داده تا تحقيقات روزانه را در ساحات تحت کنترل  والی های نام نهاِدنوامبر اعالميه ماه 
ان مذهبی بايد استخدام گردد تا جنگجويان را در شان انجام دهد. هم چنان در اين اعالميه گفته شده بود که عالم

 حيات افراد ملکی موعظه نمايد. رد حفظمو

اما  .و ساير اعالميه ها که بر محافظت افراد ملکی تأکيد می نمايد، تشويق کننده هستنوامبر هرچند اعالميه ماه 
که تعداد  عبيه شده و حمالت انتحارِیتصديِق شموليِت طالبان در انفجار مواد انفجاری تنوامبر اعالميه ماه اين 

 به قتل رسانيده هست را انعکاس ميدهد. ٢٠١١از افراد ملکی را در سال  زيادی

يوناما در مورد محافظت افراد ملکی برجسته شده بود،  ٢٠١١اين، چنانچه در گزارش شش ماه اول سال  عالوِه
ر مردم ملکی گذاشته بود، نه بر اطراف درگير در اپريل طالبان مسؤليت محافظت افراد ملکی را ب ٣٠اعالميه 

کاروانها و مراکز دشمن دوری جويند  را هدايت می دهد که از محل تجمِع منازعه. اعالميه ماه اپريل افراد ملکی
  44و در اين صورت آنها در جريان حمله مجاهدين عليه دشمن ضرر نخواهد ديد.

  :ندمبر، طالبان اظهار نموددر ماه نو اضحیبه همين نحو در بيانيه عيد 

مردم عادی بايد جهت رفِع تلفات و رنج های افراد ملکی به مجاهدين کمک نمايد. آنها از حرکت "
کردن در مجاورت امريکايی ها که در قريه جات و روستاها گشت زنی می نمايند، بايد اجتناب 

در اين  را فعاالنه عملی نمايد ونموده و اقدامات احتياطی را که توسط مجاهدين اعالن گرديده است 
 45"صورت در جريان حمالت متجاوزين هيچ ضرری متوجه آنها نخواهد شد.

                                                 
: تمام مردم افغانستان ٧، پاراگراف ٢٠١١اپريل سال  ٣٠. اعالميه شورای رهبری امارت اسالمی در مورد آغاز عملياتهای بهاری، 44

و در اين صورت آنها در جريان حمله مجاهدين تجمِع کاروانها و مراکز دشمن دوری جويند  بايد اين را به خاطر بسپارد که از محل 
عليه دشمن ضرر نخواهد ديد. باال طوريکه معمول هست به تعقيب عمليات مجاهدين در صورت رعايت موضوعات متذکره از سوی 

  رس زير مراجعه گردد: افراد ملکی، ممکن نيست که دشمن انتقام بگيرد. جهت معلومات بيشتر به آد
http://www.shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6780:statement-of-
the-leadership-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inception-of-the-spring-
ope&catid=4:statements&Itemid=4. 

  
  . جهت معلومات بيشتر به آدرس زير مراجعه گردد: ٢٠١١سپتمبر سال  ۵، عيد فطرفرارسيدن  . پيام رهبر طالبان با 45

http://shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=10604:message-of-
felicitation-of-the-esteemed-amir-ul-momineen-on-the-occasion-of-eid-ul-
fitre&catid=4:statements&Itemid=4.   
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يوناما خاطر نشان می سازد که محافظت افراد ملکی يک مسؤليت جدی تمام اطراف درگير در منازعه می باشد. 
ه افراد ملکی در جريان عمليات نظامی آنها مسؤليت دارند تا به شکل خيلی جدی اين اطمينان را حاصل نمايند ک

آسيب نمی بيند. اين مسؤليت افراد ملکی افغانستان نيستند تا خود شان را از تأثيرات جنگ محفوظ نگه دارند. 
مسؤليت محافظت را بدوش افراد ملکی گذاشته که اين مخالف روح و اصول نوامبر اعالميه های ماه اپريل و 
  ی می باشد.حقوق بشر دوستانه بين الملل

  فعاليت عناصر مخالف دولت و طالبان
ميزان باالی تلفات افراد ملکی توسط عناصر مخالف دولت به شکل دوام دار، نشان دهنده ی اينست که بيانيه ها و 

. بی لفات افراد ملکی را کاهش داده می توانداعالميه ها به تنهای نه منتج به تقويت محافظت افراد ملکی و نه ت
ارقام بيشتِر تلفات افراد ملکی  منجر به اين شد کهمشهود در مقابل وضعيت محافظت شده ی افراد ملکی  اعتنايی

 عناصر مخالف دولت نسبت داده شود. در مقايسه با سال قبل به طالبان و ساير

فات افراد ملکِی که نومبر، تل ۴بطور مثال، نظارت حقوق بشر يوناما نشان می دهد که به تعقيب اعالميه طالبان به تاريخ 
مجروح می رسد که اين  ۶٨۴کشته و  ٣٣٢و دسمبر نسبت داده می شود به تعداد نوامبر به عناصر مخالف دولت در ماه 

مبر نو ۶طالبان يعنی به تاريخ نوامبر رقم مشابه به ماهای قبل از انتشار اعالميه می باشد. دو روز بعد از اعالميه  ماه 
در يک قريه  اضحیکه در حال ترک يک مسجد در جريان عيد  در ميان عبادت کننده گاِن يک حمله کننده انتحاری

هرچند که طالبان مسؤليت   46مجروح بجا گذاشت. ١٨به تعداد  سه کشته و  غالن بودند، خود را منفجر نمود کهواليت ب
 اين حملهمالت قبلی طالبان مشابه بود. حمله را بدوش نگرفت اما نظارت يوناما نشان می دهد که اين حمله با نمونه های ح

رهبری طالبان به  امايک محل محافظت شده هست،  بوقوع پيوست. درحاليکه عبادتگاه عليه افراد ملکی در عبادتگاه
طالبان که يکی از نوامبر محکوم نکرد. با وصف اينکه اين حادثه خيلی زود بعد از اعالميه ماه  اين حمله را شکل عمومی
اعالميه طالبان در مورد محافظت افراد ملکی بود، بوقوع پيوست. يوناما خاطر نشان می سازد که هرچند  قوی ترين

فرد ملکی را کشت و  ۵۶دسمبر را که  در يک مسجِد در کابل بوقوع پيوست و  به تعداد  ۶طالبان حمله انتحاری تاريخ 
يک گروپ شورشی پاکستانی که با طالبان يک اما  ،فرد ديگر را مجروح نمود، به شکل عمومی محکوم کرد ١٩۵

تالش نمودد که از دست داشتن درحمله خود شان را کنار و سپس ارتباط تاريخی دارد مسؤليت حمله را به عهده گرفت 
 47بکشد.

                                                 
  نومبر بوقوع پيوست که در نتيجه دو افسر پوليس کشته شد.  ۶. نظارت يوناما نشان می دهد که حادثه در 46
. طالبان در يک اعالميه ی شموليت در اين حمله را انکار کرد. بعد از محکوم نمون اين حمله به تمام مجاهدين هدايت داد تا به اضافه 47

ف در جهت جلوگيری از بوقوع پيوستن همچون حادثات توجه جدی نمايد. يک گروپ تروريستی معروف به لشکر جنگوی ی ساير وظاي
ماه دسمبر به نشر سپرد، به عهده  ٨که در پاکستان موقعيت دارد و با طالبان پيوند تاريخی دارد مسؤليت حمله را در اعالميه که به تاريخ 

  گرفت.
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که بر  بود، طالبان در مغايرت با تعريفی از حوادث که منجر به تلفات افراد ملکی گرديده عالوتًا در تعداِد زيادی
از فرد ملکی صورت گرفته، افراد ملکی را به حيث اهداف مشروع و  48ساس حقوق بشر دوستانه بين المللیا

قانونی معرفی نموده است. کشتن و هدف قراردادن افراد ملکی بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللی يک 
از رهبران مردم  یبيشماِر ، طالبان مسؤليت کشتن تعداِد٢٠١١جنايت جنگی محسوب می گردد. در جريان سال 

را به شکل عمومی به عهده گرفت.  ندو مقامات حکومتی که به عنوان دست نشانده گان حکومت خطاب می شد
بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللی همچون افراد به عنوان اهداف مشروع محسوب نشده و به حيث افراد 

 ملکی وضعيت محفوظ دارد. 

  رد تلفات افراد ملکیتحقيقات طالبان در مو
 اطالع ندارد که بر اساس آن يوناما در مورد هيچ قضيه یو قبل از آن، نوامبر از زمان نشر اعالميه چهارم ماه 

يافته ها به  . نشِرتحقيق نموده باشدطالبان راجع به تلفات افراد ملکِی که به جنگجويان آنها نسبت داده می شود، 
که صورت ميگيرد همراه با مجازات مرتکبين که با خالف کاری های شان شکل عمومی در مورد هر تحقيِق 

مجرم تلقی می گردد، تعهدات در قبال عموم مردم را تقويت می بخشد. يوناما خاطرنشان می سازد که هرچند 
 طالبان اظهار نموده که قضايا را تحقيق و جنگجويان مسامحه کار شان را مجازات می نمايد اما هيچ ميکانيزِم

 فراهم نشده تا افراد ملکی بدون ترس از انتقام و بدون هيج گونه احساس خطر شکايت نمايد.

  نتيجه گيری
، مطابقت با حقوق ٢٠١١با وجود اعالميه های طالبان با پيام های مکرر در مورد محافظت افراد ملکی در سال 

افراد ملکی نظر به رشد حمالت طالبان را  بشر دوستانه بين المللی از سوی طالبان تقويت نيافته و کاهش تلفات
بدون داده، حمالت انتحاريی  يوناما به ثبت نرسانيده است. طالبان بطور مستقيم مدام افراد ملکی را هدف قرار

مانند مواد انفجاری تعبيه شده ی بشقاب مانند، استفاده نموده  بدون تفکيکرا انجام داده و از سالح های  تفکيک
 است. 

بان در مورد جلوگيری تلفات افراد ملکی جدی می باشد، يگانه گام خيلی بزرگی را که رهبری طالبان می اگر طال
تواند بردارد اينست که اعضای شان را از استفاده ماين های زمينی مانند مواد انفجاری تعبيه شده ی بشقاب مانند، 

تحريم ماين های زمينی توسط مال عمر در هست و سالح های که بر اساس حکم  بدون تفکيکسالحهای که ذاتًا 
  49،  تحريم نمايد.اعالم شدغير قانونی  ١٩٩٨سال 

 
با ارزش تلقی می گردد که در ساحه ی جنگ مورد تطبيق قرار بيگيرد. اعالميه های طالبان  قواعد جنگی زمانی

افته است. پس اين معلوم نيست ان انعکاس ني، در اليحه ی طالبکه ميتواند قواعد رو به رشِد جنگی را پيشکش کند
که چطور بطور کامل رهبری طالبان قواعد را به تمام طالبان رسانده و از تطبيق آن توسط تمام عمليات کننده 

 گان طالبان در سراسر کشور اطمينان حاصل می کند. 

 ٢٠١١های سال  يوناما از رهبری طالبان دعوت به عمل می آورد تا قواعد جنگی را همان طوريکه در اعالميه
به نشر سپرده شده بود در داخل اليحه ی شان، به هدف محافظت افراد ملکی داخل نمايد و اطمينان حاصل گردد 

که هدفش محافظت افراد ملکی می باشد مطابق به حقوق بشر دوستانه بين المللی  50که هريکی از مقررات اليحه
                                                 

تانه بين المللی، فرد ملکی به شخصی گفته می شود که در جنگها به شکل مستقيم سهم نگرفته و اين شخص . بر اساس حقوق بشر دوس 48
محفوظ تلقی می گردد. تعريف طالبان از فرد ملکی در مطابقت با حقوق بشردوستانه بين المللی نيست .هم چنان به بخش مسؤليت های 

  قانونی اين گزارش مراجعه گردد.
بيان ميدارد که استفاده،  ١٩٩٨سپتمبر  ١٨ِع استفاده، ذخيره، توليد و انتقال ماين های زمينی و تخريب آنها، مصوبه .  کنوانسيون من49

توليد، انتقال و ذخيره کردن ماين های ضد نفر که با فشار وزن قربانی منفجر می گردد بر اساس معاهده تحريم ماين، منع شده است. مواد 
ب مانند بين اهداف نظامی و غير نظامی تشخيص داده نمی تواند و هم چنان يک سالح غير قانونی و ممنوعه و انفجاری تعبيه شده ی بشقا

طالبان استفاده، توليد، تجارت وذخيره کردن ماين های ضد نفر را تحريم کرد. به  ١٩٩٨وسايل جنگی ممنوعه بشمار می آيد. در سال 
  مراجعه گردد.  ١٩٩٨اکتوبر سال  ۶کالت ماين های زمينی منتشره ی اعالميه امارت اسالمی افغانستان در مورد مش

از تمام جنگجويان دعوت به عمل می آورد که:" مواظب  ٢٠١٠ماه می سال  ٣٠اليحه يا همان دستورالعمل طالبان منتشره  ۶۵. ماده  50
جهت جلوگيری از تلفات افراد ملکی اشاره  زندگی مردم عادی و مايملک شان باشد."هرچند به حمالت انتحاری به عنوان تنها ضرورِت

و اجزای آن بيان می دارد که: "چهار موضوع  ذيل در زمان حمالت استشهادی بايد خاطر نشان گردد: اول اينکه   ۵٧شده است (ماده 
اهداف مهم و بزرگ حمله کننده گان استشهادی قبل از انجام حمالت به شکل درست آموزش داده شود. دوم حمالت انتحاری بايد عليه 
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دد. و نيز اطمينان حاصل گردد که اين دستور العمل يا بوده و اين مطابقت تعريف فرد ملکی را نيز شامل گر
همان اليحه به تمام جنگجويان طالبان در ميدان جنگ توزيع گرديده و ضمانت اجرای در قبال آنهای که از اين 

 اليحه پيروی نمی نمايند، وجود داشته باشد.

  حمالت توسط مواد انفجاری تعبيه شده
روز بطرف کار ناوقت رفتم و نتوانستم در وسيله نقليه دفتر با  ميدانی که چه اتفاق افتاد؟ من آن"

. آنها فقط را هدف قرار داده و آنها را کشتهمکارانم يکجا به کار بروم. يک بمب اتوبوس آنها 
 افسِر پوليس همکارانم نبودند بلکه دوستانم بودند. اين مشکل هست که به حيث يک خانم به عنوان

که کشته شدند دوستانم بودند. ما با هم کار می کرديم، باهم غذا می  یخانم هايی وظيفه نمائی. آن ايفا
ساله هست و  ٩خورديم و همديگر را حمايت می کرديم. حاال آنها مرده اند و من تنهايم. دخترم 

هرروز قبل از اينکه خانه را به مقصد کار ترک نمايم، گريه می کند و می گويد" مادر کار نَرو. من 
  51"به خوردن ندارم.ضرورت 

مصاحبه با بازرس خانم که مربوِط پوليس سرحدی افغانستان در ميدان هوايی هرات می گردد، ــــ 
  . ٢٠١١سپتمبر سال  ٢٩

استفاده گسترده از مواد انفجاری تعبيه شده باعث شده که اين تاکتيک به عنوان بزرگترين عامل قتل و جرح افراد 
، مواد انفجاری تعبيه ٢٠١١دسمبر سال  ٣١از اول جنوری تا  شناسايی گردد. ٢٠١١ملکی در افغانستان در سال 

درصِد مجموع  ٣٢اين رقم  .فرد ملکی را مجروح ساخته است ١۵٨۶فرد ملکی را کشته و  ٩۶٧شده به تعداد 
 نشان می دهد. ٢٠١١تلفات افراد ملکی را در سال 

انفجاری تعبيه شده ملکی در افغانستان شده است همانا مواد  مواد انفجاری تعبيه شده که باعث قتل افراد اکثريت
هست که با فشار وزن قربانی منفجر می گردد. يوناما براين نظر هست که اين مواد انفجاری  ی بشقاب مانندی

چون اينها بين  تلقی می گردد.بدون تبعيض ن سالح تعبيه شده به حيث ماين های ضد نفر کار می کند و به عنوا
ف ملکی و نظامی تشخيص داده نمی تواند و نيز استفاده از آنها بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللی غير اهدا

قانونی می باشد. بر اساس گفته های آيساف چنين مواد انفجاری تعبيه شده ی که با فشار وزن قربانی منفجر می 
اين فغانستان همراش سروکار دارد نشان می دهد. گردد تقريبًا دو سوم از مجموع مواد انفجاری را که آيساف در ا

مواد انفجاری تعبيه شده ی که با فشار وزن قربانی منفجر می گردد، مواد انفجاری تعبيه شده نوع مواد انفجاری، 
ی بشقاب مانند و ساير انواع مواد انفجاری که بافشار وزن قربانی منفجر ميگردد را شامل می شود و تمام انواع 

  52محسوب می گردد.بدون تبعيض ز جمله سالح های اينها ا

 ١٠٠الی  ١٠با وزن بين  ن  طوری تنظيم شده است که زمانیمواد انفجاری تعبيه شده ی بشقاب مانند در افغانستا
بااليش عبور نمايد، منفجر می گردد. حد اکثر اين بمب  کيلوگرام  شخصی بااليش قدم می گذارد و يا موتری از

کيلوگرام مواد انفجاری دارد که بيشتر از دو برابر مواد انفجاری که در ساخت يک  ٢٠تان در حدود ها در افغانس
ماين معياری ضد تانک استفاده می گردد را دارا می باشد و درحاليکه با همان وزن ماين ضد نفر منفجر می 

ث يک ماين بزرِگ زمينِی ضد نفر گردد. اين بدين معناست که هر مواد انفجاری تعبيه شده ی بشقاب مانند به حي

                                                                                                                                                 
صورت بگيرد. اين اعضای دلير امت اسالمی نبايد عليه اهداف بی ارزش و کوچک استفاده گردد. سوم اينکه بيشترين تالش صورت 

 بگيرد تا در انجام حمالت استشهادی از تلفات افراد ملکی جلوگيری به عمل آيد. چهارم اينکه غير از آن مجاهديِن که توسط فرمانده با يک
رنامه ويژه تفويض صالحيت می گردد و برايش اجازه داده می شود، تمام مجاهدين ملزم هستند که از فرمانده واليتی در انجام حمالت ب

استشهادی اجازه گرفته و هدايت شوند." بنابر اين، اليحه عمليات را بر اهداف مشروع نظامی محدود نمی کند و ممکن کشتار هدفمند 
  دهد.  افراد ملکی را اجازه

با يک خانمی که به عنوان محافظ امنيت در ميدان هوايی واليت هرات کار می کرد.  ٢٠١١اکتوبر سال  ۵. مصاحبه  يوناما به تاريخ  51
در واليت هرات، در پل کاربر در شهر هرات، عناصر مخالف دولت يک موتر پوليس سرحدی افغانستان را  ٢٠١١سپتمبر سال  ٢٩در 

را به طرف ميدان هوايی هرات انتقال ميداد، مورد هدف قرار داد. آنها به عنوان پوليس بازرس استخدام شده بودند و  که کارمندان پوليس
فقط وظايف پوليس ملکی را انجام ميدادند. اين حمله سه فرد ملکی را بشمول دو خانم کشتند و ده نفر ديگر بشمول يک طفل، شش خانم و 

  سه مرد به شدت مجروح گرديد. 
  . ٢٠١٠جنوری سال  ٢٣. مکاتبه الکترونيکی يوناما با دفتر ضد مواد انفجاری تعبيه شده ی آيساف به تاريخ 52
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عمل نموده که توان تخريب يک تانک را دارا می باشد. افراد ملکی که باالی اين مواد انفجاری قدم بگذارد يا 
 53موتری از بااليش عبور نمايد هيچ دفاعی در مقابل آن نداشته و چانس اندکی  برای نجات دارد.

 ٢٠١١در سال  ،حيث يک تاکتيک جنگی توسط عناصر مخالف دولت با استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده به
درصد در انفجار مواد انفجاری تعبيه شده افزايش رخ داده است. بر اساس ثبت اداره  ۶، ٢٠١٠نسبت به سال 

عدد مواد انفجاری تعبيه شده  ٢٣هر روز به طور ميانگين  ٢٠١١امنيت و مصؤنيت سازمان ملل متحد در سال 
 ، دوبرابر را نشان می دهد.٢٠١٠کشف می گردد که نسبت به ميانگين روزهای سال  منفجر و يا

که افراد ملکی در جايی تجمع می  ی، مواد انفجاری تعبيه شده در ساحات عمومی معموًال زمان٢٠١١در سال 
ی گرديد.  نمودند، مثًال در بازارها، در اطراف مکاتب، دکان ها، ايستگاه های بس و دفاتر حکومتی منفجر م

مشخصًا آن مواد انفجاری تعبيه شده ی بشقاب ماننِد که با فشار وزن منفجر می گردد در جاده های  که حد فاصل 
و افراد ملکی را که با پای پياده، بايسکل، بس ها،  دها را تشکيل ميدهد، کاشته می شهبين پياده روها و شاهرا

. مثال های همچون حادثات در نمودنده و يا مجروح می ، کشتها و موترهای شخصی عبور می کردندتاکسی 
 قرار ذيل می باشند: ٢٠١١سال 

دسمبر، يک مواد انفجاری تعبيه شده عليه يک مينی بوس در واليت هلمند منفجر گرديد که حد اقل  ٧در  
 .کشت ،که شامل پنج طفل و هفت خانم می شدند را فرد ملکی ٢٠

موترسايکل  يک يت ارزگان مواد انفجاری تعبيه شده که درماه اگست در بازار اصلی وال ١۶در  
نفر ديگر را مجروح  ١٧و  هفرد ملکی را به قتل رسانيد ۵جاسازی شده بود، منفجر گرديده که به تعداد 

 .نمود

ماه سپتمبر در واليت کندهار يک مواد انفجاری تعبيه شده عليه يک مينی بوس منفجر گرديد که  ٢٣در  
 .و چهار نفر ديگر را مجروح نمود هطفل را کشت ٢مول فرد ملکی بش ٧

ماه می در شهر هرات يک مواد انفجاری تعبيه شده در يک ايستگاه بس که مملو از جمعيت  ٣٠در  
نفر ديگر مجروح گرديدند. يک  ٣٠فرد ملکی را کشت و بيشتر از  ۴بود، منفجر گرديد که به تعداد 

 هده گرفت.سخنگوی طالبان مسؤليت حادثه را به ع

ماه سپتمبر يک مواد انفجاری تعبيه شده در يک مکتب ابتداييه در  پل علم مرکز واليت لوگر  ٢٠در  
پسر بچه به قتل رسيدند و دو نفر ديگر مجروح  ٢جاسازی شده بود و منفجر گرديد که در اثر آن 

 گرديدند.

ولسوالی غورماچ واليت مواد انفجاری که در يک مرکب جاسازی شده بود در مبر نوماه  ١۵در  
ساله به قتل  ۶٠مرد  ٢ساله و  ١۵فرد ملکی بشمول يک پسر بچه  ۴فارياب منفجر گرديد که در اثر آن 

  طفل مجروح گرديدند. ۴فرد ملکی ديگر بشمول  ١٧و  هرسيد

  حمالت انتحاری
افزايش  ٢٠١٠به سال نسبت  ٢٠١١افراد ملکِی که در حمالت انتحاری به قتل رسيده اند بطور چشمگير در سال 

درصد  ٨١، ٢٠١٠فرد ملکی در اثر اين نوع حمالت به قتل رسيده اند که در مقايسه سال  ۴٣١يافته است. 
افزايش را نشان می دهد. بطور مثال افراد ملکِی که در اثر حمالت انتحاری در واليت کندز از بين رفته اند از 

  صعود نموده است. ٢٠١١نفر در سال  ١۴۵به  ٢٠١٠نفر در سال  ٨٣

درصد از مجموع کشته شده گان که به  ١٨درصد از مجموع افراد ملکی کشته شده و  ١۴حمالت انتحاری 
عناصر مخالف دولت نسبت داده می شود را تشکيل می دهد. انواع حمالت انتحاری که صورت گرفته است 

ی پوشيده يا موتِر مملو از مواد انفجاری شامل آن حمالِت می شود که اشخاص به شکل انفرادی جليقه های انتحار
 تحاری مرکب را که جنگجويان متعددیرا منفجر نموده است و يا هم انتحار کننده گان به شکل جمعی حمالت ان

 شامل می شدند را انجام داده اند. 

                                                 
  مصاحبه نمود. ٢٠١١. يوناما با دفتر ضد مواد انفجاری تعبيه شده ی آيساف در ماه جون سال  53
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ه حضور آشکار علي یموضوع اصلی که برای تمام انواع حمالت انتحاری وجه مشترک می دهد همانا بی اعتناي
از  می کند، می باشد. در تعداِد زيادیافراد ملکی در مکان که حمله کننده انتحاری مواد انفجاری شان را منفجر 

مناطِق که حمله انتحاری صورت گرفته است بطور واضح ساحات افراد ملکی بوده و هيچ گونه هدف نظامی 
که  یع بزرگان قوم و دفاتر حکومتی يا مکان هايوجود نداشته است. مانند فروشگاهای مملو از جمعيت، محل تجم

براساس حقوق بشر دوستانه بين المللی محفوظ تلقی می گردد که شفاخانه ها و مکانهای برای اجرای مراسم 
 مذهبی مانند زيارتگاه ها و مساجد را شامل می گردد.

ری خودش افراد ملکی را در دروازه مواد انفجا دهماه دسمبر يک حمله کننده انتحاری با منفجر نمو ۶به تاريخ 
فرد ملکی  ١٩۵فرد ملکی را کشته و  ۵۶ورودی مسجد ابوالفضل در شهر کابل مورد هدف قرارداد که به تعداد 

بدين طرف بشمار می آيد. يک گروپ  ٢٠٠٨را مجروح نمود. اين حادثه مهلک ترين حمله انتحاری از سال 
تالش بعدًا طالبان پيوند تاريخ دارد مسؤليت حمله را به عهده گرفت و  شورشی که در پاکستان موقعيت داشته و با

 .54نمود که از دست داشتن در حمله خود شان را کنار بکشد

  می باشد: ٢٠١١حمالت انتحاری در سال  هايی ازحادثات ذيل نمونه

زی در مرکاحصائيه اش را در داخل اداره  واسکتماه فبروری يک حمله کننده ی انتحاری  ٢١در  
 نفر را مجروح نمود. ٣۶نفر را کشته و  ٢٨ولسوالی امام صاحب منفجر نمود که به تعداد 

حمله نمودند. اين حمله نک در جالل آباِد واليت ننگرهار ماه فبروری اعضای طالبان بر کابل با ١٩در  
ر افراد ملکی فير با فيرهای سالح خفيفه شروع شده و وقتيکه اعضای طالبان در داخل بانک راه يافتند ب

فرد ملکی کشته  ١٩های انفجاری شان را منفجر نمودند. در مجموع به تعداِد  واسکتنمودند و سپس 
نفر ديگر مجروح گرديدند. يک سخنگوی طالبان مسؤليت حمله را به عهده گرفته و اظهار  ٩١شده و 

که دست نشانده گان می  مانیيت ملی در عمليات جالل آباد زپوليس و عناصر امن ١٠٠نمود" بيشتر از 
  55شده اند." زخمیرفتند تا معاش شان را بگيرند،  به قتل رسيده يا 

ماه جوالی حمله کننده گان متعدِد در قالب حمله انتحاری مرکب عليه دفاتر حکومتی در  ٢٨در  
شته شده طفل و سه خانم ک ١٠فرد ملکی بشمول  ١٩ترينکوت واليت ارزگان حمله نمودند که در اثر آن 

 نفر ديگر مجروح گرديدند. طالبان مسؤليت حمله را به عهده گرفت.  ٣۵و 

دسمبر يک حمله کننده ی انتحاری در حياِط يک مسجد در قريه نيشاگم واليت کنر داخل گرديده و  ٩در  
ورد ، ممی کردقومندان امنيه ولسوالی را که بعد از نماز جمعه با سايِر عبادت کننده گان مسجد را ترک 

حمله قرار داد. قومندان امنيه با دو پوليس و سه فرد ملکی به قتل رسيده و پنچ نفر ديگر مجروح 
گرديدند. يکی از مجروحين به يوناما گفت که" من يک جمعيت بزرگی از مردم را ديدم که از مسجد به 

فتم و چهره ام خون بيرون می آمدند. من يک انفجار عظيمی را بخاطر دارم و بعد خودم را مجروح دريا
افسر پوليس به  ١٠طالبان مسؤليت حمله را به عهده گرفته و اظهار نمود که در اين حمله  56آلود بود."

 57قتل رسيدند.

  

                                                 
  . ٢٠١١دسمبر سال  ٨. اعالميه لشکر جنگوی، 54

پوليس و عناصر امنيت ملی در عمليات جالل آباد زماِن که دست نشانده گان می رفتند  ١٠٠بيشتر از  ". امارت اسالمی افغانستان"  55
. جهت معلومات بيشتر به آدرس زير مراجعه ٢٠١١فبروری سال  ١٩تا معاش شان را بگيرند،  به قتل رسيده يا زخمی شده اند." تاريخ 

  گردد:
http://alemara1.com/english/index.php?option=com_content&view=article&id=5186:more-than-100-
policemen-and-agents-of-nds-killed-or-wounded-in-jalalabad-operation&catid=1:news&Itemid=2.  

  مصاحبه نمود. ٢٠١١دسمبر سال  ١٠. يوناما با قربانيان اين حمله در شفاخانه عمومی اسد آباد واليت کنر  به تاريخ 56
شکل همگانی گزارش دادند. آنها می گفتند که سخنگوی طالبان بنام ذبيح  . منابع متعدِد از رسانه ها مسؤليت حمله را دريافت نموده و به 57

  اهللا مجاهد مسؤليت حمله را با فرستادن يک پيام مختصر به عهده گرفته است. 
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  هدفمند افراد ملکی هایقتل
من يگانه فرزنِد که داشتم را در باالی ُپل ديدم. من به او گفتم که بيا در خانه اما او با يک فرد بيگانه "

بت می کرد. من بطرف آنها رفتم و از آن شخص ناشناخته سوال کردم که در اين منطقه چه ی صح
می کند. او بمن گفت که منتظر يک نفر هست. من خانه رفتم و بعد از پانزده دقيقه صدای انفجار را 
شنيدم. بطرف کوچه دويدم و موتر تخريب شده ی را ديدم که جسد مرده ی فرزندم نيز در کنار آن 

 اوی که قبل از حمله با فرزندم صحبت می کرد، فرد انتحاری بود. افتاده بود. آن فرد ناشناخته ا
  58اند."را به قتل برس منتظر آمدن آمر امنيت ملی بود تا او

صحبت های پدِر پسر بچه ی هشت ساله ی که در يک حمله انتحاری در شهر ميمنه واليت  ــــ
  کشته شد.  ٢٠١١اکتوبر سال  ١٧فارياب به تاريخ 

د ملکی هست که هدف اين کشتارها تاکتيک های طرح شده ی عناصر مخالف دولت همانا کشتارهای هدفمند افرا
عاب مردم ملکی و ضعيف ساختن حضور حکومت در مناطق مشخص می باشد. کمپاين کشتارهای هدفمند ار

 ٢٠١١يد، بدون کدام کاهشی در سال مشاهده می گرد ٢٠١٠عليه مقامات و کارمندان ملکی حکومتی که در سال 
به قتل رسيده و  ٢٠١١فرد ملکی به شکل هدفمند در سال  ۴٩۵دوام يافته است. بر اساس کشفيات يوناما به تعداد 

 درصد افزايش را نشان می دهد.   ٣، ٢٠١٠نسبت به سال 

در سايِر بخش های کشور  کشتار هدفمند افراد ملکی در زون های  جنوب، مرکزی و شمال شرق کاهش يافته اما
 ١٠٧درصد در زون جنوب شرق و  ١١۴درصد،  ٢۵۵خيلی زياد افزايش يافته است. مثًال در زون غرب 

  درصد در زون شرق افزايش را نشان می دهد. 

صعود  ٢٠١١نفر در سال  ٨١به  ٢٠١٠نفر در سال  ٢۴در زون غرب، کشتار هدفمند سه چند گرديده چون از 
فراه جاييکه طالبان چون پرچمن، بکوا و گلستان واليت  دوردستی یهارين اين کشتار در ولسواليبيشتنموده است. 

اين قربانيان را کارمندان مؤسسات غير دولتی،  دارد، صورت گرفته است. بيشتِر رسی و کنترليک مقدار دست
انستان تشکيل می دادند. اين بزرگان محل، قرارداد کننده گان امنيتی خصوصی يا مستخدمين جديِد پوليس ملی افغ

تغيير مکان شورشيان از جنوب به جنوب شرق و شرق و نيز افزايش قابل توُجِه  دليِل افزايش چشمگير ممکن به
 . باشدعمليات ضد شورشی در آن ساحات 

ف اين نوسان هم چنان نشان می دهد که کشتار غير قانونی افراد ملکی به عنوان يک تاکتيک کليدی عناصر مخال
دولت باقی مانده است. همسان با ساير زون ها، بيشتِر افراد ملکِی که از طرف عناصر مخالف دولت مورد هدف 

 قرار می گيرند، متهم هستند که برای حکومت و نيروهای امنيتی افغانستان جاسوسی و يا کمک می نمايند. 

نستان کار می نمايند و يا احساس می هستند که برای حکومت افغا راسر کشور اهداف اصلی مدام افرادیدر س
گردد که آنها حمايت کننده ی حکومت افغانستان هستند. کارکنان ملکی در تمام سطوح، بزرگان مذهبی و قومی، 
اعضای جامعه مدنی، چهره های سياسی و افراِد که به برنامه صلح و استقرار مجدد می پيوندند و اقارب شان و 

 ف دولت که در جستجوی يک جا شدن با مردم هستند، مورد هدف قرار می گيرند.اعضای فاميل آن عناصر مخال

                                                 
که در مصاحبه نمود. آمر امنيت ملی از جرِح  ٢٠١١اکتوبر سال  ٢٨. يوناما با پدر فرِد قربانی در شهر ميمنه واليت فارياب  به تاريخ 58

  اين  حادثه ور داشته بود، بعد از يک هفته از دنيا رفت. حمله کننده کشته شد و هفت نفر ديگر بشمول دو طفل در اين حمله مجروح گرديد. 
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، انفجار مواد انفجاری های غير قانونیترور، قتلکشتار هدفمند با روش های گوناگون صورت گرفته که شامل 
يس جمهور اتفاق افتاد که رئ سطح خيلی باال زمانیيک تعبيه شده و حمالت انتحاری می باشد. قتل هدفمند در 

توسط حمله کننده ی   ٢٠١١سپتمبر سال  ٢٠ربانی در  پرفيسورسابق افغانستان و رئيس شورای عالی صلح 
که بيانگر اين نوع  ده بود، به قتل رسيد. ساير حوادثیانتحاری که مواد انفجاری را در عمامه اش پنهان کر

 حمالت می باشد، قرار ذيل هست:

س سارنوالی ولسوالی گرشک را د دو مرد موتور سايکل سوار رئيماه اگست در واليت هلمن ٢١در  
 کشت که موصوف خانه اش را به مقصد دفتر ترک کرد. زمانی

واليت لغمان يک کارمند اداره واليتی وزارت آب و انرژی با مواد  ماه اکتوبر در شهر مهترالِم ١١در  
سيد. طالبان مسؤليت حمله را به عهده انفجاری تعبيه شده ی که از راه دور کنترل می شد، به قتل ر

کشته شد که برای نيروهای نظامی بين المللی  به اين خاطرگرفته و اظهار داشت که آن شخص 
 جاسوسی می کرد.

عناصر مخالف دولت يک خانم را در ولسوالی مروره واليت کنر به اتهام اينکه خانم نوامبر ماه  ١٩در  
 سوسی می کند، به قتل رساند.برای نيروهای نظامی بين المللی جا

اکتوبر در ولسوالی قيساِر واليت فارياب چهار مرد مسلح باالی دو مرد و يک دختر که بر موتر  ٢٨در  
سايکل سوار بودند و قرار بود که دختر را به يک شفاخانه ساحوی انتقال دهد فير نمود. يک مرد و 

که نجات يافته بود به يوناما گفت که" آنها  یو مرد دوم مجروح گرديد. مرد دختر متذکره کشته شدند
اول به سوی من فير نمود و من به زمين افتادم. سپس آنها باالی دختر فير نموده و آن را به قتل رساند. 

نده د. سپس حمله کنيکاکايم تالش نمود که فرار کند اما آنها بااليش فير نموده و او را نيز به قتل رسان
که ما همه کشته شده ايم، ساحه را ترک گفتند.  مطمئن شدندکه آنها  و زمانی گان باهم صحبت می کرد
ه آن شخص نجات يافته به يوناما گفت که براين عقيده می باشد که آنها ب  59دختر کاکايم پنج ساله بود.

خاطر مورد هدف قرار گرفتند که با يک فرمانده طالب که تالش کرده بود به برنامه صلح بی پيوندد 
 60تباط داشت.ار

                                                 
. ٢٠١١نوامبر سال  ١به تاريخ  . مصاحبه  يوناما با مرد مجروح در شفاخانه قيسار واليت فارياب 59 

 60. ماخذ باال
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رگان برجسته ی مردم بود يکی از بز که حامِل یدسمبر دو مرد موتور سايکل سوار بر موتِر ٢٧در  
 د که دراثر اين حادثه  فرد موصوف با پسر و نوه اش به قتل رسيد.فير نمو

ماه می پنج عضو يک گروپ که به برنامه صلح پيوسته بودند به شمول فرمانده اين گروپ توسط  ٨در  
کی از محافظين اين فرمانده در قريه کلباِد ولسوالی امام صاحِب واليت کندز به قتل رسيدند. اين گروپ ي

 به برنامه صلح پيوسته بود. ٢٠١٠در ماه دسمبر سال 

ندان  معروف به عبد الناصر خان زدران که به برنامه صلح پيوسته بود توسط اماه می يک قوم ٢در  
واليت تخار به قتل رسيد. بنابر گزارش اين مرد تهديدهای را از طرف  طالبان در ولسوالی ِاشکميش

با ده جنگجوی ديگر به برنامه صلح پيوسته   ٢٠١١طالبان دريافت کرده بود و در ماه فبروری سال 
 بود. 

  قتلهای که در يک نظام عدلی موازی صورت می گيرد :های غير قانونی در غرب افغانستان قتل

رسمی توسط  بِهِش یی را که در محضر عام به تعقيب محاکمهيها، يوناما افزايِش قتل٢٠١١وم سال در نيمه د
  عناصر مخالف دولت بخصوص طالبان صورت می گرفت را مشاهده نموده است.

که آنها خيلی زياد به ميکانيزم عدلی طالبان يا عناصر مخالف دولت اعتماد دارد.  ندمردم اين منطقه به يوناما گفت
نها تصاميم را سريع گرفته و آن را تطبيق می نمايد که در صورت مقايسه ميتوان گفت که در محاکم چون آ

 افغانستان تأخير، بی کفايتی و فساد گسترده وجود دارد.  

که در يک نظامی عدلی موازی صورت گرفته  ، يوناما پنج رويداد از مجازات هايی٢٠١١از ماه اگست سال 
 مقررات بين المللی و قوانين افغانستان را نقض می کند.  ،که اين روِش تحقق عدالت است را به ثبت رسانيده

اگست، اعضای طالبان چهار فرد ملکی را بعد از آنکه آنها به راهزنی متهم گرديده بودند در  ٧در  
 ولسوالی باالبلوِک واليت فراه  سر بريدند.

تهم گرديده بود، در ولسوالی پسابند واليت غور ماه نمومبر، يک فرد ملکی که به قتل برادرش م ٢٢در  
 توسط عناصر مخالف دولت در محضر عموم به قتل رسيد.

که به راهزنی متهم شده بود را در   فردی نومبر، عناصر مخالف دولت دست و پای يک ٢٣در  
 ولسوالی پسابند واليت غور قطع نمود.

يک مرد قاتل را به مرگ محکوم نمود  اگست در هرات شورای رهبری عناصر مخالف دولت ٣١در   
 و در محضر عموم موصوف را به قتل رساند. 

که  براين نظر نيستاز اين نوع را در غرب افغانستان تصديق می کند. يوناما  هرچند يوناما کشتارهای بيشتری
تاده است. حضور در مقايسه ساير زون ها در زون متذکره اتفاق اف یقتل های نظام عدلی موازی به ميزان باالي

ساحوی يوناما در واليت غور، بادغيس و فراه اين توانايی را می دهد که در يک حوزه وسيع قضايا را نظارت 
نموده و بررسی نمايد. همچون قضايا در جاهای ديگر نيز به ثبت رسيده است. بطور مثال يوناما گزارش های 

لِی دره پيچ واليت کنر دريافت کرده است که عناصر بيشمار و مشابهی را از بزرگان محل و شوراهای ولسوا
  مخالف دولت مردم محل را مجبور می سازند تا از محاکم طالبان استفاده نمايد. 

قدرت رو به  ،توانايی عناصر مخالف دولت در انجام دادن اين جرايم با توجه به موجوديت معافيت از مجازات
در توانايی حکومت جهت محافظت افراد ملکی،  و شکاف ث شدهوپ ها را در ساحات دور دست باعرشد اين گر

 حاکميت قانون و حکومت داری برای افراد ملکی اين مناطق را تشديد می بخشد. 
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  طرفدار دولت و محافظت از افراد ملکینيروهای 
يده است که فرد ملکی توسط نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان به قتل رس ۴١٠به تعداد  ٢٠١١در سال 

 درصد از مجموع کشته ١۴به تعداد  ،٢٠١١درصد کاهش را نشان ميدهد. در سال  ۴، ٢٠١٠در مقايسه سال 
شده گان افراد ملکی را به نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان ميتوان نسبت داد که در مقايسه سال 

ت نيروهای دولتی و همکاران بين المللی فرد ملکی در نيتجه عمليا ٣٣۵، يک درصد کاهش يافته است. ٢٠١٠
  درصد کاهش نموده است.  ١۶، ٢٠١٠شان مجروح گرديده اند که در مقايسه سال 

تيک های منسوب به نيروهای دولتی و همکاران بين المللی حمالت هوايی به عنوان يکی از تاک ٢٠١١در سال 
فرد ملکی توسط  ١٨٧د ملکی گرديده است. باعث کشته شدن بيشترين افرا ٢٠١٠و  ٢٠٠٩شان مشابه با سال 

گاِن که منسوب به اين نيروها هست را تشکيل می درصد از مجموع کشته شده  ۴۴ه که اين تاکتيک به قتل رسيد
دهد. واليت کنر که در زون شرق قرار دارد، يک سوِم کشته شده گان ناشی از حمالت هوايی را تشکيل می دهد 

  نشان می دهد.  ٢٠١١جنگ را از لحاظ جفرافيايی در سال که اين رقم تغييِر موقعيت 

، حوادث مربوط به عکس العمل تدريجی نيروهای نظامی در مقابل يک پديده مظنون منجر به ٢٠١١در سال 
فرد ملکی را به قتل رسانيده است. جنگ های زمينی و ساير  ۶٣فرد ملکی شده  و حمالت شبانه  ٣٨کشته شدن 

  نيروهای متذکره نيز قتل يک عده از افراد ملکی را به دنبال داشته است.  تاکتيکهای منسوب به

 

  تاکتيکی در مورد محافظت از افراد ملکیو رهنمودهای آيساف  یاعالميه ها
که برای گروه کاهش تلفات افراد  فات افراد ملکی با توجه به منابعیيوناما از توجه جدی آيساف جهت کاهش تل

و  مد نظر گرفتهجهت بازنگری و تجديد نظر در رهنمود های تاکتيکی که د، معيارهای را ملکی فراهم نموده بو
 .کند، استقبال مینيروهای شان را مطابق به آن آموزش می دادند

، فرمانده 61در مورد تلفات افراد ملکی ٢٠١١به تعقيب انتشار دو اعالميه فرماندهی آيساف در شش ماه اول سال 
) و ٢٠١١سال مبر نو ٣٠ه جنرال جان آلن دو رهنمود تاکتيکِی که به تلفات افراد ملکی(جديد آيساف معروف ب

                                                 
، فرمانده آيساف معروف به جنرال پتَريوس يک مکتوِب را به تمام کشورهای مساعدت کننده ی نيروی ٢٠١١ماه می سال  ١٢. در 61

ماه  ١۵نظامی که حاوی پيشنهادات در مورد آموزش نيروها قبل از مستقر شدن شان جهت کاهش تلفات افراد ملکی بود، ارسال نمود. در 
يساف در ارتباط به تلفات افراد ملکی را  به تمام اعضای آيساف در افغانستان می يک مکتوِب تحت عنوان دستور العمل فرماندهی آ

  در مورد محافظت افراد ملکی مراجعه گردد.  ٢٠١١فرستاد. به گزارش شش ماهه سال 
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) ارتباط می گرفت را به شکل همگانی منتشر ساخت. آيساف به يوناما ٢٠١١دسمبر سال  ١( انجام عمليات شبانه
أسيسات طبی ارتباط می اطالع داد که دو رهنمود تاکتيکِی داخلی را که به محافظت کاروان ها و داخل شدن به ت

 است.   صادر کردهگيرد را نيز 

در مودر تلفات افراد ملکی  ٢٠١١سال نوامبر  ٣٠های تاکتيکی قبلی فرماندهی آيساف، رهنمود همسان با رهنمود
بر اين تأکيد نموده است که" هدف فرماندهی آيساف اينست که  تلفات افراد ملکی که به آيساف نسبت داده می شود  

ر سراسر افغانستان محو نمايد و تلفات افراد ملکی در تمام ساحاِت که عمليات صورت می گيرد را با کاهش را د
 ظهور شان در معرض عموم و خنثی نمودن عمليات شورشيان، کاهش دهد. 

، يوناما تأکيد می نمايد که ٢٠١١با توجه به افزايش کشته شده گاِن افراد ملکی توسط حمالت هوايی در سال 
جهِت کاهش تلفات افراد ملکی توسط حمالت هوايی را مد نظر بگيرد. و نيز اطمينان معيارهای بيشتِر  آيساف

يافته های تحقيق و اقدامات که  ه ومناسب تحقيقات صورت گرفتو مفيد  اتحاصل گردد که بطور عاجل با اقدام
 صورت می گيرد به دست رس عموم قرار بگيرد.  

 

  حمالت هوايی
معلم هستم و قريه را به مقصد رفتن بطرف مرکز ولسوالی جهت اخذ معاش ترک گفتم.  من يک"

که بر می گشتم جنگ بين ارتش ملی، نيروهای آيساف و طالبان دوام داشت. يک طياره جت  یزمان
 در محل جنگ رسيد و موقعيت طالبان را بمبارد نمود اما آنها دو خانه را نيز مورد هدف قرار داد.

نفر ديگر را ديدم که در خانه مجروح  ١٣من بخاطريکه نزديک يک خانه بودم مجروح گرديدم و 
  اخانه ی در اسد آباد انتقال داد."را در مرکز ولسوالی اسمار و بعد در شفمردم، مگرديده بودند. 

  ٢٠١١اکتوبر سال  ٢٠صحبت های فرد ملکی، ولسوالی غازی آباد واليت کنر، تاريخ ــــ 

، حمالت هوايی به عنوان يکی از تاکتيک های منسوب به نيروهای دولتی و همکاران بين المللی ٢٠١١ال در س
فرد  ١٨٧شان بيشترين افراد ملکی را در مقايسه ساير تاکتيک های منسوب به نيروهای متذکره از بين برده اند. 

درصد افزايش  ٩رد ملکی کشته شده، ف ١٧١با  ٢٠١٠ملکی در حمالت هوايی به قتل رسيده که در مقايسه سال 
را نشان می دهد. اين افزايش در کشته شده گان افراد ملکِی ناشی از حمالت هوايی برعکِس آن  کاهشی هست  

که به نيروهای دولتی و همکاران بين  درصد از مجموع کشته شده گانی ۴۴و ديده شده بود  ٢٠١٠که در سال 
تشکيل می دهد. باوجود کاهش در رقم حمالت هوايی توسط   ٢٠١١ر سال المللی شان نسبت داده می شود را د
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 ٢٠١٠در سال  ١٨١۶( از که  آيساف يا عمليات تحکيم آزادی با استفاده از هواپيماهای با بالهای ثابت و چرخشی
  62کاهش يافته است)  در رقم کشته شده گان افراد ملکی افزايش صورت گرفته است.  ٢٠١١در سال  ١۶٧۵به 

 

را در اثر حمالت هوايی تجربه می کرد،  زماِن که زون غرب تلفات زيادی ٢٠١٠و  ٢٠٠٩برخالف سالهای 
 ٣۶با   ٢٠١١زون شرق بيشترين آمار قتل افراد ملکی را در اثر حمالت هوايی  بخصوص در نيمه دوم سال 

کتيک در زون جنوب شرق در نيمه فرد ملکی کشته شده  مشاهده نموده است. آمار قتل افراد ملکی در اثر اين تا
  رقم مقتولين دوچند گرديده است.  ٢٠١٠فرد ملکی رسيده که در مقايسه عين مدِت سال  ٢۴به  ٢٠١١دوم سال 

مجروح  ١۴کشته و  ٢٠با  ٢٠١١آمار کشته شده گان در اثر حمالت هوايی در زون جنوب در نيمه دوم سال 
فرد ملکی مجروح  ٢٧فرد ملکی کشته و  ٣٨به تعداد  ٢٠١٠سال  تهش را نشان می دهد چون در عين مدکا

فرِد ملکی که توسط حمالت هوايی کشته شده بود در واليت هلمند  ٣٨درصِد  ٨۶، ٢٠١٠گرديده بود. در سال 
فرد ملکِی کشته شده توسط حمالت هوايی در زون جنوب هم  ١١ ددرص ٨١، ٢٠١١اتفاق افتاده بود. در سال 

 ند اتفاق افتاده بود. چنان در واليت هلم

تغيير جنگ از جنوب به زون شرق و جنوب شرق ممکن ناشی از امنيت بهتر در زون جنوب بنابر نوسان 
نيروهای نظامی در آنجاست و نيز قوی شدن امنيت سرحد ممکن عناصر مخالف دولت را مجبور نموده باشد که 

در سال ج شدن نيروهای آيساف از سه پايگاه شان در ساير ساحات برود. بطور ويژه واليت کنر به تعقيب خار
 ه بود.شته به يک مکان مهم برای عبور عناصر مخالف دولت در داخل افغانستان مبدل شدگذ

در آمار قتلهای که توسط حمالت هوايی بخصوص در واليت کنر و نورستان صورت  ٢٠١١در نتيجه، در سال 
خالف دولت تمرکز شان را در اين ساحات افزايش داده که منجر گرفته بود، افزايش بوجود آمده است. عناصر م

به افزايش عمليات آيساف يا عمليات تحکيم آزادی و نيز منجر به جنگهای مسلحانه ی بيشتر در جاهاييکه از 
 حمالت هوايی استفاده می شد و تلفات افراد ملکی را در پی داشت، گرديد. 

نيروهای زمينی که  فقدانحمالت هوايی در زون های سرحدی ناآرام در  يوناما نگران هست که اعتماد بيشتر بر
که بيانگر اين رويداد  یبا عناصر مخالف دولت جنگ نمايد، ميتواند سبب افزايش تلفات افراد ملکی گردد. حوادث

 هاست قرار ذيل می باشد: 
                                                 

 مأموريت حمايت های هوايی نزديک با سالح های  طياره های با بال های ثابت و چرخشی در ١۶٧۵، به تعداد ٢٠١١در سال .  62
 ١٨١۶که  ٢٠١٠مأموريت هوايی که در آن مهمات شيليک گرديده، می باشد. در مقايسه با سال  ۴٨٩۶افغانستان به ثبت رسيده که شامل 

مأموريت هوايی که در آن مهمات شيليک شده بود را شامل می شد، کاهش يافته  ۵١٠١مأموريت حمايت های هوايی به ثبت رسيده بود و 
فرماندهی بخش هوايی قوت های مرکب"،  ٢٠١١تا  ٢٠٠٨امور همگانی مرکزی قوت های هوايی امريکا، "آمار  است. به انتشار اخبار

  مراجعه گردد. ٢٠١٢جنوری سال  ٢منتشره 
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نم و هشت طفل به در ولسوالی شمل واليت خوست در اثر يک حمله هوايی سه خا ٢٠١١جوالی  ۵در  
 قتل رسيدند که يکی از مقتولين يک طفل پنج روزه بود.

گست در ولسوالی نارنگ واليت کنر در پاسخ به يک حمله ی عناصر مخالف دولت با آ ١۵در   
سالحهای سنگين و خفيف عليه پاسگاه اردوی ملی، آيساف با مأموريت  حمايت هوايی نزديک پاسخ 

هدف مورد نظر اصابت ننموده و به دو اقامتگاه افراد ملکی برخورد نمود که داد. بعضی از گلوله ها به 
 فرد ملکی را بشمول ُنه طفل از طبقه اناث و دو طفل از طبقه ذکور را مجروح نمودند. ١٢

آيساف را در  گر، اردوی ملی حمايت هوايی نزديکیاگست، در ولسوالی برکی برک واليت لو ٢۵در   
کمپ يک عضو شورا که فرمانده طالبان و چهار عضِو طالبان را ميزبانی می  جريان يک عمليات عليه

  کرد، درخواست نمود. اين حمله هوايی يک خانم و چهار تا طفل موصوف را به قتل رسانيد. 

  عمليات شبانه
ساعت دوازدِه شب بود، بر اساس نوبت من بايد محصوالت را آبياری می کردم. من آماده شدم تا در "

رفته و کاکايم و بچه هايش را در انجام کار کمک کنم. يک چراغ دستی و بيل را با خود گرفتم.  بيرون
و چرا بااليم فير می  قرار گرفتم. من نميدانستم که کیبمجرد که دروازه خانه را بازکردم مورد حمله 

ستخوان را نمايد. من چهره هيج کسی را نديدم و از پشت سرم مرمی در رانم اصابت نمود. مرمی ا
  ر را شنيدم."شکستاند و من در زمين افتادم. من فقط صدای في

در جريان عمليات شبانه در يک کمِپ افراد ملکی در ولسوالی  ،جوالی ١٣ساله،  ٢۵يک دهقان ــــ 
  63ماتون واليت خوست.

، توسط يوناما به ثبت شبانه يا حمالت شبانه به قتل رسيده است که در نتيجه عمليات جستجو و توقيِف افراد ملکِی
فرد ملکی در اثر  ۶٣، ٢٠١١در سال  64روند نزولی داشته است. ٢٠١٠و  ٢٠٠٩رسيده و در مقايسه ی سال 

 درصد کاهش را نشان می دهد. ٢٢، ٢٠١٠اين نوع تاکتيک کشته شده که در مقايسه ی سال 

مالت شبانه به شکل مداوم باعث با وجود اينکه افراد ملکی در اثر اين تاکتيک کمتر کشته شده است اما ح
بيان داشته است  هکشمکش و خشم در ميان افغان ها در سراسر کشور شده است. هرچند فرماندهی آيساف هميش

حکومت  ،که عمليات شبانه نتايج تاکتيکی را بجا می گذارد که توسط ابزارهای ديگر بدست آوردنی نيست
م عمليات شبانه توسط نيروهای نظامی بين المللی بطور مشخص افغانستان مدت طوالنی نگراِن اينست که انجا

موضوعات فرهنگی  احترام نمی به حرمت خانه ها را نقض کرده، نقض حاکميت ملی افغانستان تلقی گرديده و 
 گردد. 

جود از عمليات شبانه باعث تلفات افراد ملکی نشده است. اما نگرانی های و ناما در يافته است که تعداد زيادیيو
که در عمليات عات ضعيف صورت می گيرد. نيروهايی دارد زيرا که بعضی از عملياتهای شبانه مبتنی بر اطال

های تاکتيکی و طرزالعمل قابل کتيکی شان را حفظ نموده و رهنمودشامل می باشد نمی تواند که بردباری  تا
 ردد. اعمال را تعقيب نمايد که اين منجر به متضرر شدن افراد ملکی می گ

را جهت کاهش تأثير عمليات شبانه بر افراد ملکی به شکل مداوم برداشته است. طرزالعمل  یآيساف قدم هاي
هدف  يات شبانه آيساف طرح شده استبرای عمل و ٢٠١١دسمبر سال  ١عملياتی که در رهنمود تاکتيکی 

ردد که آيساف و نيروهای امنيتی فرماندهی آيساف از عمليات شبانه را مفصل بيان داشته تا اطمينان حاصل گ
دهد که" مزاحمت برای زندگی روز مره ی افراد می افغان عملياتهای شبانه را به شکل مشترک طوری انجام 

ملکی را کاهش داده و مايملک افراد ملکی را محافظت نمايد. از تلفات افراد ملکی جلوگيری به عمل آورده و تا 
                                                 

  .٢٠١١اگست سال  ٢۴. مصاحبه يوناما با فرد قربانی در گرديز به تاريخ 63
افراد ملکی ناشی از آن مشکل هست زيرا همچون معلومات معموًال  . بدست آوردن  اطالعات دقيق در مورد عمليات شبانه و تلفات 64

محرمانه می باشد. معلومات درمورد ارقام مجموعی حمالت شبانه که توسط نيروهای نظامی داخی و بين المللی، نيروهای ويژه، 
تلفات افراد ملکی ناشی از همچون نيروهای عمليات ويژه و ساير عناصر حکومتی به شکل مشترک و مستقل انجام می گيرد و هر گونه 

عمليات به شکل همگانی قابل دسترس نيست. محدوديت های ناشی از محيط عملياتی و محدوديت در دسترسی به اطالعات مربوطه باعث 
  ممکن کم گزارش داده باشد.  می گردد تا يوناما تلفات افراد ملکِی ناشی از حمالت شبانه را
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رهبری محلی و افراد ملکی قبل، در جريان و بعد از عمليات در ميان حد امکان بيشترين اطالعات را با 
می نمايد که رهبری عمليات را به عهده گرفته و  نيروهای امنيتی افغان را تشويق بگذارد." رهنمود متذکره،

مورد نيز اطالع تحريری در  ايجاب می کند که والی و يا نماينده منتخب شان قبل از آغاز عمليات مطلع گردد. و
ساعت تا حد که ممکن هست تهيه شده و در زمان داخل شدن  ٢۴افراد که تحت توقيف قرار می گيرد  در ظرف 

 65در خانه ها بايد دروازه را با ماليمت تک تک کند و نيروهای افغانی با زبان محلی خود شان صدا نمايد.

زون جنوب شرق افغانستان در يافت  از مردم عادی از سراسر کشور بخصوص از را يوناما گزارش های زيادی
  66نموده  و داللت بر اين دارد که معيار عمليات مشترک در حمالت شبانه غالبًا رعايت نمی گردد.

بر اساس دريافت های يوناما ارتباط آيساف و نيروهای امنيتی افغان با مردم محلِی متأثر از عمليات شبانه بعد از 
داليل و نتايج عمليات شبانه بدگمانی، ترس و مخالفت با  ازمردم  عدم اطالعانست بهبود يابد. عملياتها می تو

. يوناما پيشنهاد می نمايد که نيروهای ه استنيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان و حکومت را پرورش داد
که اين معلومات علومات دهد. افغانی و آيساف به شکل کامل و به طور عاجل مردم را بعد از هر حمله ی شبانه م

 ی مدرِک بدست آمده از حمله و توقيف افراِد که دستگير شده است را شامل می گردد.  افشا

  نمونه های از عمليات شبانه که منجر به تلفات افراد ملکی گرديده است، قرار ذيل می باشد: 
د ملکی جوالی، در ولسوالی خوست ماتوِن واليت خوست، در اثر يک حمله شبانه شش فر ١٣در  

 بشمول دو طفل به قتل رسيده و دو نفر ديگر مجروح گرديدند.
ولسوالی نادعلِی  ددر جريان عمليات شبانه توسط آيساف در منطقه سيد آبا ٢٠١١جوالی سال  ١۴در   

 لکی بشمول يک طفل به قتل رسيدند.واليت هلمند چهار فرد م
نر نيروهای ويژه آيساف و نيروهای کماندوی ماه جوالی در قريه شاِل ولسوالی اسماِر واليت ک ١٩در  

اردوی ملی افغانستان يک حمله ی را بر خانه ی فرد ملکی انجام داد که در اثر آن دو متعلم را به قتل 
 رسانيد و يکی ديگر را مجروح نمود.  

  تحقيقات آيساف و نيروهای امنيتی افغانستان در مورد تلفات افراد ملکی
کاهِش تلفات افراد ملکِی که توسط نيروهای ائتالف صورت می گيرد را به شکل مداوم  را جهت یآيساف گام هاي

ر داشته است. اين اقدامات تالشهای گروه کاهش تلفات افراد ملکی در آيساف را نيز شامل ميگردد زيرا آنها تمام ب
يد. در قالب گروه کاهش تعقيب می نما حوادث تلفات افراد ملکی که به نيروهای آيساف نسبت داده می شود را

فته کار نموده و ه زساعت در هفت رو ٢۴تلفات افراد ملکی يک مرکز تعقيب تلفات افراد ملکی وجود دارد که 
معلومات يا همان دتابيس شان دنبال می نمايد و نيز نيروهای آيساف را درتحقيق بر حوادث  حوادث را در بانک

هم موخته شده را برای سلسله فرماندهی آيساف فراهم می نمايد. تلفات افراد ملکی کمک نموده و درس های آ
 جان آلن فرمانده آيساف در مورد تلفات افراد ملکی روزمره گزارش داده می شود.چنان 

  ارزيابی حوادث کگروهای مشتر
وه در ، آيساف يک ساختار تحقيقاتی را بنام گروه مشترِک ارزيابی حادثه ايجاد نمود. که اين گر٢٠٠٩در سال 

منجر به تلفات افراد ملکی رخ ميداد، اعزام می شد.  اين يک گروهی هست که از آيساف و  جاييکه حادثاِت
نيروهای امنيتی افغانستان تشکيل يافته و توانايی اين را دارد که در مقابل قضايا به زودی پاسخ دهد. در ساختار 

 از وزارت دفاع و داخله وجود دارد.   یماينده گانن ،نيروهای امنيتی افغان که در اين گروه شامل ميگردد

ادعاهای که در مورد تلفات افراد ملکی توسط آيساف دريافت ميگردد، بواسطه  فرمانده ساحوی در محل قضيه 
به شکل ابتدايی مورد ارزيابی قرارمی گيرد. به تعقيب ارزيابی مقدماتی، فرماندهی مشترِک آيساف ممکن به 

ن را وظيفه دهد تا از ساحه ديدن نموده، حادثه را ارزيابی نموده و يافته های شا هابی حادثگروه مشترِک ارزي

                                                 
 ١نيروهای آيساف و نيروهای امريکای در افغانستان، رهنمود تاکتيکی عمليات شبانه ی فرماندهی آيساف، . جنرال جان آلن فرمانده  65

  . ٢٠١١دسمبر سال 
  . ٢٠١١. مصاحبه يوناما از ماه جوالی تا دسمبر سال 66
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اتفاق می افتد که فرمانده محلی در ساحه ارزيابی های عاجل خود را انجام داده و  گزارش دهد. اين معموًال زمانی
 با بزرگان محلی صحبت کرده باشد. 

رئيس گروه که حد اقل يک جنرال يک ستاره باشد، يک افسر اجرائی، يک گروه مشترِک ارزيابی حادثه از يک 
رسانه، يک افسر حقوقی، يک مشاور طبی و ساير متخصصين مانند خلبان هليکوپتر آپاچی، سر اموريک اف

ت تند رو يا ساير متخصصين، تشکيل می گردد. آيساف خاطر نشان می سازد که گروه خلبانهای طياره های ِج
بی حادثه حقيقت يابی جامِع را انجام می دهد که مصاحبه، تحليل مدت وديوهای قبل از عمليات و مشترِک ارزيا

وديوهای که با سيستم مهمات در طياره يا هليکوپتر که در جنگ عليه موقعيت شورشيان سهم دارند مجهز هستند 
 67را شامل می گردد.

تحقيقات در مورد حادثات منجر به تلفات افراد  بطرف رشد جدیهرچند گروهای مشترِک ارزيابی حادثه يک قدم 
اما گروههای  مشترِک ارزيابی حادثات بيشتر يک حقيقت ياب هست تا يک ميکانيزم تحقيقاتی و  ،ملکی می باشد

 جنبهبا رقم باالی از تلفات افراد ملکی يا آن موضوعات که  حادثاِت برای فقط برای حادثه مشخص بطور مثال
ام می گردد.  يوناما خاطر نشان می سازد که گروهای مشترِک ارزيابی حادثه ميتواند جانب سياسی دارند، اعز

دارانه عمل نمايد و بی طرف معلوم نمی شود زيرا تمام اعضای گروه حقيقت ياب ها را آيساف و نيروهای 
توسط افراد مستقل  امنيتی افغان تشکيل ميدهد چون افراد مستقل در اين گروه وجود ندارد و نظارت مستقِل هم

صورت نمی گيرد. اين مشکل در عدم موجوديت شفافيت در مورد يافته ها و تعقيب آن توسط گروه مشترِک 
 ارزيابی حادثه بدتر می گردد.  

يوناما خاطر نشان می سازد که نه گروه مشترِک ارزيابی حادثه و نه ساير اعضای تحقيقاتی آيساف در مورد 
شفافيت،  ،ای همگانی را منتشر ساخته اند. انتشار سريع و همگانِی يافته های تحقيقاتنتايج تحقيقات گزارش ه

حساب دهی و ارتباط بهتر با افراد ملکی متضرر و مردم را تقويت می بخشد. يوناما پيشنهاد می نمايد که آيساف 
ی گيرِی حادثات تلفات شان  بر تحقيقات و پ و مسلکی که تمام وقتو نيروهای امنيتی افغان يک گروپ دايمی 

 افراد ملکی سپری گردد را ايجاد نمايد.

  جبران خسارت
، ناتو رهنمودهای غير الزامی را در مورد قضايای که تلفات افراد ملکی از منازعات ٢٠١١در ماه جون سال 

تأييد مسلحانه ناشی می گردد را مورد تصويب قرار داد. اين رهنمودها بر موضوعات ذيل متمرکز شده بود:  
که مربوط به منازعات مسلحانه می شود، ايجاب  یسريع تلفات افراد ملکی يا تأييد تخريب مايملک آنها در قضاياي

تحقيقات روی قضايای احتمالی تلفات افراد ملکی يا تخريب مايملک آنها و فراهم نمودن اطالعات ضروری به 
نهاد کرده بود که با هماهنگی بزرگان قريه يا يک  گروه کاهش تلفات افراد ملکی در آيساف. رهنمود ها تصريح

اد مساعدت بايد صورت بگيرد. وی بديل و هم چنين با هماهنگی مقامات حکومتی در سطح ولسوالی پيشنهقبيل
مشخص گرديده و صورت می گيرد تاحد امکان بايد ساده، عاجل و شفاف باشد و در آن که  پرداخت ها  یسيستم

 68د امکان در تمام اين دوره ها بايد دخيل باشد.نيز افراد متضرر تا ح

را در  فغان به شکل مداوم اطالعات محدودیاز افراد ملکی ا ن سيستم عملی شد اما تعداِد زيادیهرچند که اي
مورد چگونگی تعقيب ادعای شان برای جبران خسارت از حکومت افغانستان و آيساف دريافت می نمايد.  

ی که منجر به تلفات افراد ملکی گرديده فورم های مناسبی را تهيه ار صحنه حادثه که نيروها د یبخصوص زمان
نکند. در فقدان يک ميکانيزم متحد الشکل جهت جبران خسارت و محدوديت اطالعات همگانی در مورد اينکه اين 

مايملک آنها پروسه چگونه کار می نمايد، نا اميدی و خشم افراد ملکی را جهت تلفات افراد ملکی و تخريب 
 توسط نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان افزايش می دهد. 

                                                 
جون  ٢٧در افغانستان" منتشره . اعالميه ليوتينانت کلونيل ونهام، فرماندهی مشترِک آيساف، تحت عنوان " ارزيابی تلفات افراد ملکی 67

  . ٢٠١١سال 
. آيساف، رهنمودهای غير الزامی برای پرداخت ها در قبال قضايای تلفات افراد ملکی ناشی از جنگ يا پرداخت ها جهت تخريب 68

  . ٢٠١٠مايملک افراد ملکی. جون 
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  افراد ملکیاز افغان و محافظت ملی نيروهای امنيتی 
مرمی فير نموده است. قبل از آنکه  ٢٠٠برادرم بمن گفت که اردوی ملی باالی موترش بيشتر از "

شت خودش را برساند، يک مرمی در داخل برادرم بتواند در عقِب يک ديوار که در مجاورت قراردا
را کشته بود. آن دختر فقط پنج سال داشت. سرنشينان موتر را فقط برادرم  شموتر نفوذ نموده و دختر

و شش تا طفل تشکيل ميداد که تمام اطفال زير سن هفت سال قرار داشتند. من نميدانم که چرا آنها بر 
د لحظه قبل تالشی نموده بودند. هيچ دليلی برای فير کردن موتر فير نموده اند چون آنها موتر را چن

. قرار دادند را مورد اهانتوجود نداشت. سپس نيروهای اردوی ملی به موتر نزديک شده و برادرم 
گرفته و بااليش فرياد کشيده  مپرشجنزديک شده، از به او اردوی ملی  افسرمسلح نبود اما  برادرم

به يکی از عساکرش دستور داده بود که بر برادرم فير  افسر مذکوربعد . چنان کرده استبود که چرا 
مجازات  اشخاص همچونمايد اما آن عسکر باالی برادرم فير نکرده بود. ما خشمناک هستيم. اگر 

  69".اتفاقات ناګواری رخ خواهد دادد، ننگرد
نوامبر  ١٣اليت پکتيا، گرديِز و ،اردوی ملی کشته شد پوستهدختر پنج ساله ی که در يک پدر  ــــ

  ٢٠١١سال 

ماهيت مشترِک بعضی از عمليات نظامی و مشکالت در تشخيص نيروها مشخصًا در ساحات دوردست باعث 
شده که ارقام تلفات افراد ملکِی که توسط يوناما جمع آوری گرديده و منسوب به نيروهای امنيتی افغان و نيروهای 

تلفات مربوط به نيروهای حکومتی و همکاران بين المللی شان جمع آوری  بين المللی می گردد را در تحت عنوان
، نظارت يوناما بر تلفات 70نمايد. با انتقال مسئوليت های امنيتی از نيروهای بين المللی به نيروهای افغانستان

يشتر بر ب ٢٠١١افراد ملکِی منسوب به نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان بخصوص در نيمه دوم سال 
 اعمال نيروهای امنيتی افغانستان تمرکز يافته است.  

که بطور مستقيم در جنگ ها سهم می گيرد شامل  ، نيروهای امنيتی افغانستان زمانیبه اضافه ی اردوی ملی
پوليس ملی، امنيت ملی،  پوليس سرحدی، پوليس حفظ امنيت عامه و پوليس محلی می شود. بر اساس يافته های 

فرد ملکی بر اثر عمليات و اعمال نيروهای امنيتی افغان  ۴١به تعداِد  ٢٠١١بين ماه جوالی و دسمبر سال يوناما 
کشته  ١۴( که يوناما به تعداد ٢٠١٠فرد ملکی نيز مجروح گرديده اند. اين رقم در مقايسه سال  ١٣٣کشته شده و 

 ۵۵درصد در کشته شده گان و  ١٩٢عداِد به ثبت رسانيده بود) به ت ٢٠١٠مجروح را در نيمه دوم سال  ۴٩و 
  درصد در مجروحين افزايش را نشان ميدهد.

، يوناما حد اقل افزايش و کاهش را در تلفات افراد ملکِی که بطور مستقيم توسط نيروهای امنيتی ٢٠١١در سال 
 افغان در ساحات انتقال امنيتی صورت گرفته بود را به ثبت رسانيده است.   

  نيروهای امنيتی افغان در قبال تلفات افراد ملکی توسط ی مسئوليت پذير
اتفاق افتاده است که جنگ  يتی افغان نسبت داده می شود زمانیبيشترين رقِم تلفات افراد ملکی که به نيروهای امن

 ها يا موترهای نيروهای امنيتی افغان شروع گرديدهههای زمينی به تعقيب حمالت عناصر مخالف دولت بر پاسگا
يا اينکه حوادث مربوط به عکس العمل تدريجی نيروها در مقابل يک پديده مظنون باعث تلفات افراد ملکی  ،است

را نظارت نموده که در آن بطور مشهود نقض جدی حقوق بشر صورت  گرديده است. يوناما قضايای متعددی
 گرفته است. 

را که  یيت پکتيا اردوی ملی افغانستان يک موتِردر شهر گرديِز وال ٢٠١١سال نوامبر  ٧بطور مثال، به تاريخ 
يک داکتر راننده گی می کرد و شش طفِل زير سن هفت سال نيز همراهش در موتر بود، تالشی نمود. بعد از 

پنج ساله را که در آنکه موتر پاسگاه را ترک نمود، نيروهای اردوی ملی باالی موتر فير نمودند و يک طفل 
ه بود را به قتل رساند. بنابر قول موتروان به تعقيب حادثه در جريان درگيری لفظی، موتر نشست صندلی عقب

                                                 
  نوامبر مصاحبه نموده است.  ١٣د، در . يوناما  در گرديِز واليت پکتيا با پدر دختر پنج ساله ی که به قتل رسيده بو69

شروع گرديد. که بر اساس آن  ٢٠١١. مرحله اوِل انتقال امنيت از نيروهای بين المللی به نيروهای امنيتی افغان در ماه جوالی سال  70
م انتقال در نوامبر سال انتقال در دو واليت، چهار بخش و تمام ولسوالی های کابل به استثنائی ولسوالی سروبی صورت گرفت.  مرحله دو

آغاز شد که براساس آن انتقال در هفت واليت و ده ولسوالی صورت گرفت و هم اکنون نيروهای امنيتی افغان تقريبًا مسئوليت  ٢٠١١
  درصِد کشور را به عهده دارد.   ۵٠امنيت 
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فرمانده اردوی ملی به عساکر اردوی ملی دستور داد که موتروان را با مرمی بزند که چنين نشد. سه تا عسکر و 
ی ملی در پکتيا، فرمانده آنها دستگير گرديده است. بر اساس صحبت های دفتر مدعی العموم نيروهای اردو

که باعث آغاز فير شده باشد برای  هرچند حاالت 71تحقيق ختم گرديده و دوسيه آماده انتقال به محکمه می باشد.
را مانند بازنگری  ح نيست که آيا اين حادثه اقداماتیفاميل قربانی و يوناما معلوم نيست. واين نيز واض

 حوادث را جلوگيری نمايد سرعت بخشيده است.  طرزالعمل، تحقيقات داخلی و آموزش های که چنين 

  هست که به نيروهای امنيتی افغانستان نسبت داده می شود: یاز قضاياي یحادثات ذيل مثال هاي

جوالی در ولسوالی کامديِش واليت نورستان عناصر مخالف دولت با سالح های سنگين و  ۵به تاريخ  
فرد ملکی  ١٠نمودند. در نتيجه فيرهای متقابل،  خفيف بر  پاسگاه پوليس سرحدی افغانستان حمله

 بشمول دو خانم و سه طفل به قتل رسيدند.

دسمبر عناصر مخالف دولت بر کاروان اردوی ملی افغانستان که از اسد آباد بطرف ولسوالی  ٣در   
متقابل يک منوگی ميرفتند، فير نمودند. اردوی ملی در مقابل حمله آنها واکنش نشان داد. در اثر فيرهای 

 ه شد و يک طفل ديگر مجروح گرديد.طفل از طبقه اناث کشت

ماه می در شهر لشکرگاِه واليت هلمند يک افسر اردوی ملی باالی يک موتر بعد از آنکه  ٢٩به تاريخ  
نتوانست در پاسگاه ايستاد کند، فير نمود. در نتيجه موتروان به قتل رسيده و يک نفر ديگر مجروح 

 گرديد. 

رد روند تحقيق اردوی ملی بر حادثات تلفات افراد ملکی، کدام بخش دايمی که تلفات افراد ملکی را تعقيب در مو
و تحقيق نمايد، وجود ندارد. مسئوليت کار در مورد تلفات افراد ملکی بدوش رئيس بخش حقوق وزارت دفاع می 

ب به اردوی ملی ايجاد می گردد. نتايج اين باشد و گروهای تحقيقاتی ويژه جهت تحقيق بر تلفات افراد ملکِی منسو
  تحقيقات به طور عموم در دسترِس عموم قرار نمی گيرد.

 72روش تحقيق حادثات در قالب طرزالعملهای موجوده اردوی ملی می باشد. قول اردوی ساحوی اردوی ملی
وطه ی متذکره در عمليات تمام حادثات امنيتی را روزانه گزارش می دهد. تلفات افراد ملکی که در زونهای مرب

گزارش داده می شود. رياست تحت قيادت وزارت دفاع اتفاق می افتد، نيز شامل حادثاِت می گردد که روزانه 
را که اردوی ملی سبب تلفات افراد ملکی گرديده را به رياست حقوق محول می کند. رياست  ، حادثاتیعمليات

که کدام حادثه نيازمند تحقيق می باشد. اين حادثات به قول  حقوق هر قضيه را بررسی کرده و مشخص می سازد
اردوهای ساحوی مربوطه که مدعی العموم نظامی در آنجا کار می نمايد، جهت تحقيق ارسال می گردد. اگر 
تحقيق مدعی العموم داللت بر خالف کاری نمايد بعد قضيه به محکمه نظامی محول گرديده و مطابق به قانون 

 طرزالعمل مشابه در وزارت داخله نيز وجود دارد.   73عقيب عدلی صورت می گيرد.افغانستان ت

دسمبر يوناما با رئيس بخش حقوق در وزارت دفاع مالقات نمود و در مورد پنج حادثه ی که افراد ملکی  ١٢در 
حقوق توسط اردوی ملی متضرر شده بود، از ايشان تقاضای معلومات نمود. بر اساس صحبت های رئيس بخش 

در وزارت دفاع، اردوی ملی يک عده ی از قضايا را تحقيق نموده و مرتکب قضايا متهم قلمداد شده اند. يوناما 
معلومات مفصل در مورد نتايج تقيقات و تعقيب پنج حادثه متذکره و اينکه آيا اردوی ملی در ارتباط تلفات افراد 

  74شود، گزارش ساالنه تهيه کرده ميتواند را تقاضا نمود. ملکی که به نيروهای امنيتی افغانستان نسبت داده می
،  ٢٠١١تا ماه اگست سال  ٢٠١٠رئيس بخش حقوق در وزارت دفاع به يوناما اطالع داد که بين ماه مارچ سال 

عسکر اردوی  ٧٨٣فرمانده،  ۴٠۴افسر اردوی ملی،  ١٣٠فرد محکوم گرديده است که اين رقم شامل  ١٣٢۵
درصد نقض مقررات ترافيکی  ١١درصِد از اين قضايا را غيبت از وظيفه،  ۶۶لکی می گردد. کارمند م ٨ملی و 

درصد مفقودی  ۴ر۵درصد تملک غير قانونی سالح،  ١ر۵که منجر به قتل، جرح و تخريب اموال شده بود، 

                                                 
  . ٢٠١٢جنوری سال  ٢٢. جلسه يوناما با افسر رياست حقوق وزارت دفاع، کابل، 71
گرديز، قول  ٢٠٣کابل، قول اردوی  ٢٠١دوی ملی افغانستان دارای هفت لشکر(قول اردو)ساحوی ذيل می باشد: قول اردوی . ار72

  لشکرگاه.  ٢١۵قول اردوی  مزارشريف و ٢٠٩هرات، قول اردوی  ٢٠٧کندهار، قول اردوی   ٢٠۵اردوی 
  ، کابل ٢٠١١ ردسمب ١٢و  ٢. جلسه يوناما با رئيس بخش حقوق وزارت دفاع،  تاريخ 73
  . ماخذ باال.74
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شان می يوناما خاطر ن  75درصد ساير تخطی ها را تشکيل می داد. ١۵درصد قتل عمدی و متباقی  ٢سالحها، 
 سازد که اين معلوم نيست که کدام يکی از اين قضايا حادثات مربوط به تلفات افراد ملکی را شامل می گردد.

اما  ،که توسط وزارت دفاع و داخله انجام می پذيرند، مطابق به قوانين مربوطه می باشد یهرچند طرزالعمل
و پاسخ دهی را تقويت نموده و کاهش تلفات معيارهای مشخص جهت پيگرد تلفات افراد ملکی ميتواند نظارت 

افراد ملکی را توسط شيوه های عملی تقويت بخشد. يوناما پيشنهاد می نمايد که اردوی ملی يک ساختاِر بی طرف 
را که از افراد متخصص تشکيل شده باشد، جهت تحقيق و ثبت تلفات افراد ملکی ايجاد نموده و از موجوديت يک 

ناچه ضرورت می شود، اطمينان حاصل گردد. در حاليکه چراجعه در آن و اقدامات مفيد ساختار قانونی جهت م
بعضی از قضايای خالف کاری مورد بررسی قرار گرفته اما يوناما خاطر نشان می سازد که در مرحله اول و به 

نگرديده يا مظنون  حاز قضايا نتيجه واض ، ولی در تعداِد زيادیتعقيب يک حادثه مظنون غالبًا دستگير می گردد
  و نيز از يافته های تحقيق قربانيان و فاملين آنها مطلع نمی گردد.   آزاد می گردد

که پاسخ دهی را تقويت می نمايد،  یايجاد يک ميکانيزم جهت تعقيب تلفات افراد ملکی در اردوی ملی با وصف
ين جهت آموزش اردوی ملی و ايجاد که نيازمند رشد هستند، تمرکز بر موضوعات مع یتشخيص الگوها، ساحات

  شفافيت و اعتماد را تقويت می نمايد.

  جبران خسارت
بر اساس کشفيات يوناما يک ميکانيزِم منظِم جبران خسارت جهت مرفوع نمودن شکايات افراد ملکی در اردوی 

حادثات  ملی وجود ندارد. معموًال مساعدت ها از طريق وجوه وزارت دفاع صورت می گيرد. در بعضی از
رياست جمهوری غالبًا در قضايای ويژه پرداخت می گردد. بر  ٩٩جبران خسارت از طريق وجوه احتياطی نمبر 

که افراد ملکی توسط افسران پوليس ملی  یاساس گفته های رئيس بخش حقوق بشر در وزارت داخله در قضاياي
  بران خسارت وجود ندارد.جکشته شده می شود، کدام ميکانيزم 

ادامه دارد، اين بسيار مهم می  ٢٠١٢طوريکه انتقال مسئوليت امنيت به نيروهای امنيتی افغانستان در سال همان
باشد که نيروهای امنيتی افغانستان يک سيستم منظم را برای جبران خسارت ايجاد نمايد. اين سيستم، تحقيقات بر 

گردد. آيساف می تواند به نيروهای امنيتی تمام حادثات تلفات افراد ملکی و تخريب مايملک آنها را شامل 
  افغانستان در مورد اينکه چطور اين ميکانيزم به شکل عملی ايجاد و تطبيق گردد، رهنمايی نموده و کمک نمايد.

  از طرف نيروهای نظامی پاکستان خاک افغانستان گلوله باری 
شورشی نيروهای نظامی پاکستان در ، يوناما تلفات افراد ملکی را که ناشی از عمليات ضد ٢٠١١در سال 

ساحات قبايلی اداره فدرالی صورت می گرفت را به ثبت رسانيده است. اين مناطق با واليت کنر، ننگرهار و 
فرد ملکی به قتل  ١٨نورستان افغانستان هم سرحد می باشد. مقامات واليتی تأييد نموده که در اثر اين حمالت 

داخل افغانستان مجروح گرديده اند و صدها نفر در واليت کنر و نورستان بيجا  فرد ملکی تمامًا در ٣۶رسيده و 
 شده است. 

دسمبر نيروهای نظامی  ١٣اتفاق افتاده است. در  ٢٠١١تمام قضايای تأييد شده بين ماه جون و دسمبر سال 
ه در پاکستان مرمی توپ و گلوله های پيکا را بطرف موقعيت های مظنون شورشيان ک ٣٠پاکستان در حدود 

موقعيت دارند را فير نمود که بنابر گزارش آن گلوله ها از سرحد گذشته و در داخل خاک افغانستان برخورد 
دو گلوله توپ در دو محل مسکونی در منطقه دابه ولسوالی کامديش واليت نورستان اصابت نموده بود.  76نمودند.

ر به کشته شدن يک خانم، مجروح شدن يک خانم يک گلوله توپ در يک مسکن ملکی اصابت نموده که منج
و  مسکونی  ديگر و چهار طفل گرديد. گلوله دومی نيز در يک مسکن ملکی اصابت نمود که باعث تخريب محل

                                                 
  . ٢٠١٢جنوری سال  ٢۵. جلسه يوناما با جنرال نورستانی رئيس بخش حقوق در وزارت دفاع، کابل، 75

. يوناما آن تعداد از کشته شده گان و مجروحينی  را که از اثر گلوله های نيروهای نظامی پاکستان متأثر شده بود را در ارقام مجموعی  76
کی داخل ننموده است. به آقای صادق سفير پاکستان در افغانستان گزارش داده شده بود که به وزارت خارجه افغانستان گفته تلفات افراد مل

شده است که" نيروهای نظامی پاکستان جنگجويان تحريک طالبان پاکستان را مورد هدف قرار داده است نه افراد ملکی افغانستان را. 
 atدر آدرس ذيل مراجعه گردد:  Express Tribuneملکی و مايملک آنها قابل تأسف می باشد. به هرچند که از بين رفتن افراد 

http://tribune.com.pk/story/261277/cross-border-shelling-kabul-delivers-rebuke-to-pakistan-envoy/.  
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حيوان اهلی گرديد. برای يوناما تلفات افراد ملکی ناشی از حادثه دومی گزارش داده شده بود اما  ١۴از بين رفتن 
گزارش آن را تأييد کرده نمی تواند. نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان نيز در در زمان نوشتن اين 

  عملياتهای که عليه شورشيان در افغانستان انجام می دهد باعث تلفات افراد ملکی در خاک پاکستان شده است.

  افراد ملکیاز پوليس محلی افغان و محافظت 

  طرح کلی
تر بر استخدام پوليس محلی و ساير نهادهای دفاع محلی جهت تأمين امنيت در سال گذشته حکومت و آيساف بيش

پوليس محلی در زونهای مشخص يعنی جاهاييکه اردوی  77در مناطق دور دست يا روستائی اعمتاد کرده بود.
ملی و پوليس ملی به تعداد کافی حضور نداشتند تا امنيت مردم محلی را به شکل مناسب تأمين نمايد، تشکيل 

   78رديد.گ

که از بين مردم محل جهت تأمين امنيت در ساحات جغرافيای محدود  است پوليس محلی متشکل از اشخاصی
در مقايسه اردوی ملی و پوليس ملی  ظ اين نوع نيروها هزينه های کمتریاستخدام می گردد. برای استخدام و حف

فت می کند. پوليس محلی باوجود نام دريا لی هم آموزش کمتر و هم معاش کمتریضرورت هست چون پوليس مح
را در اجرائی قانون ندارد و نيز صالحيت ندارد که يک شخص را  يش گذاشته شده هيج نقش و صالحيتیکه باال

 دستگير کند هرچند برای شان اجازه داده شده که افراد را به شکل مؤقتی نگه دارند. 

تی قبلی مانند پوليس کمکی ملی افغان و برنامه محافظت براساس گفته های آيساف پوليس محلی از نهاد های امني
عامه متفاوت هست زيرا فقط بر تأمين امنيت تمرکز می نمايد. آيساف خاطر نشان می سازد که هدف پوليس 
محلی که در تحت برنامه عمليات جهت تحکيم ثبات در قريه جات عمل می کند و گروهای عمليات ويژه نيروهای 

می  احاطهريه های کليدی و ساحات دور دست جهت بسيج مردم عليه عناصر مخالف دولت  امريکايی را در ق
اينست که مردم را بسيج نمايد. در اين جريان توجه همزمان توسط گروهای از نيروهای عمليات ويژه  ،نمايد

را تقويت  نيروهای امريکايی صورت ميگيرد و نيز نيروها را حمايت کرده و امينت، حکومت داری و پيشرفت
 79نمايد.

آيساف اظهار می دارد که هدف اين رويکرد اينست که امنيِت بهتر را در سطح محلی فراهم نموده که اين مهم 
پيشرفت و ثبات را در جهت رفاه اجتماعی و مدنی بوجود می آورد. اين تأثيرات محلی در مناطق روستائی 

ولسوال ها و قومندان های امنيه ولسوالی و واليتی می تواند  افغانستان بعدًا توسط مقامات حکومتی مانند واليان،
به کابل وصل گردد و دسترسی حکومت و نفوذش را در مناطق روستائی تقويت بخشد. آيساف می گويد که با 

شکل فزيکی امنيت دوام داِر را فراهم می نمايد چون اينها با حمايت مردم محل، تأييد درسطح  حضور اينها به
آيساف  -ت نظارت عمل می نمايد. اين نيروها يک عنصر کليدی درتالش های جامع و مشترِک آفغانملی و تح

 80آيساف تلقی می گردد. -عليه شورش گری می باشد و بخشی از شبکه ی امنيتی وسيِع افغان

عالم ا ٢٠١٠يوناما بطور منظم پيشرفت های پوليس محلی را از زمان که حامد کرزی ايجادش را در اگست سال 
بيشتريِن صحبت کننده گان به يوناما  ٢٠١١در آخر سال  81نمود، در سراسر افغانستان مشاهده نموده است.

پوليس محلی فعاليت دارد وضعيت امنيت بهبود يافته است. اين بدين معناست  که یگزارش داده اند که در ساحات
 .  که آنها شورشيان را از مناطق تحت پوشش شان دور نگه داشته است

                                                 
در دفتر مرکزی آيساف در کابل ارائه شد، توسط معاون رئيس ارتش عملياتی  ٢٠١٢جنوری سال  ٣. بر اساس معلومات که در  77

آيساف چهار نوع از نيروهای دفاع محلی را که خارج از کنترل حکومت افغانستان عمليات می کند را معرفی نمود. اين نيروها که راه 
منيت متوسط برای حل های امنيتی برخواسته از بين مردم را نشان می دهد، شامل" نيروهای برنامه محافظت زيرساخت های اساسی، ا

زيرساخت های اساسی، برنامه محافظت عامه و نيروهای امنيتی محلی" می گردد. نوِع آخری اين نيروها، نيروهای امنيتی شرکت های 
خصوصی  که جواز ندارد، مليشيا و اربکی های که هنوز فعاليت می کنند را نيز شامل می گردد. در معلومات که توسط آيساف ارائه شد، 

می شد که تمام همچون گروپ ها يا درحال منحل شدن هست و يا پالن بر اينست که منحل گردد.  يا اينکه در تحت کنترل حکومت  گفته
  انتقال گردد و يا هم به پوليس محلی مدغم می گردد. 

  ای دفاع محلی بکار می برند. . در سراسر افغانستان تعداِد زيادی از مردم کلمه معموِل اربکی را برای پوليس محلی و ساير نهاد ه 78
  . ٢٠١٢. جلسات يوناما با معاون رئيس ارتش در دفتر مرکزی آيساف، کابل، جنوری سال 79
  . ماخذ باال.80
  حقوق بشر يوناما در مورد محافظت افراد ملکی مراجعه گردد. ٢٠١٠. به بخش پوليس محلی در گزارش ساالنه ی 81
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و اينکه آيا اين نيروها در دراز مدت  نگرانی های مداوم درمورد  تأثير کوتاه مدت و دراز مدِت پوليس محلی
 محافظت افراد ملکی را افزايش ميدهد يا کاهش، وجود دارد. 

نيروهای مختلط در افغانستان بيان می دارد که براساس ارزيابی آنها،  آيساف و فرماندهی قطعه عمليات ويژه
پوليس محلی دست آورِد قابل توجهی را با توجه به  مهارت های تخنيکی و تاکتيکی که دارند در نبرد عليه 
شورشيان بدست می آورد و اين دست آورد با حمايت لوجيستيکی کافی و آموزش مداوم آنها توسط نيروهای 

مطرح می  ینشان می سازد که سواليوناما خاطر   82عملياتهای ويژه يا نيروهای امنيتی افغان، قابل حفظ هست.
گردد که آيا دست آورد اين نيروها با توجه به فروکش و بازگشت احتمالی نيروهای بين المللی بشمول نيروهای 

  عمليات ويژه امريکای و کاهش يا آموزش ناکافی از طرف نيروهای امنيتی افغان، قابل حفظ هست.

المدت برای پوليس محلی تا هنوز تصميم گرفته نشده است. و بر اساس گفته های آيساف در مورد طرِح طويل 
اينکه آيا اين نيروها در داخل پوليس ملی مدغم گردد يا ساير نيروهای حکومتی يا اينکه در قالب نيروهای امنيتی 

، يوناما ٢٠١١در جريان سال   83افغان به حيث يک برنامه در سطح ولسوالی حفظ گردد، مشخص نگرديده است.
های را در استخدام، بررسی، آموزش و نظم پوليس محلی مشاهده نموده است. چنانچه مردم محلی در عف ض

و نقض جدی حقوق بشر ذيدخل بوده و  اقدامات مجرمانهبعضی از مناطق گزارش داده اند که پوليس محلی در 
ملکی، بدرفتاريهای جسمی و  اينها باعث شده تا افراد ملکی منطقه ی شان را ترک بگويد و نيز در اختطاف افراد

سوء استفاده های جنسی و اخاذی دست داشته اند. يوناما اظهار می نمايد که ساختار فرماندهی و کنترل اينها 
اين باعِث عدم پاسخ دهی و عدم نظارت  ، واز يک منطقه تا منطقه ديگر فرق دارد  البته ،ميتوانست تقويت شود

 ست. از بعضی عمليات پوليس محلی شده ا

عالوتًا با وجود روند بررسی افراد که لزومًا توسط شوراهای محل صورت می گيرد، يوناما در بعضی از مناطق 
مشاهده نموده است که بعضی از افراد در تحت نفوذ قدرمندان محلی جهت استخدام در پوليس محلی نامزد شده و 

که به نقض حقوق بشر متهم هستند نيز شامل پوليس به حيث پوليس محلی تأييد گرديده است.  بعضی از اين افراد 
در  محلی شده است. در بعضی از قضايا، در استخدام پوليس محلی ظاهرًا توازن قومی مد نظر گرفته نشده و 

که اين نيروها فعاليت می کنند، کشمکش ها را در بين مردم افزايش داده اند. در بعضی از مناطق گروپ  یساحات
انونی سابقه در پوليس محلی جذب گرديده و نگرانيهای را در بين مردم محلی بوجود آورده های مسلِح غير ق

است. براس نظريات مردم محل نهاد پوليس محلی افراد و اعمال گروپ های مسلح غير قانونی سابقه را قانونی 
  می سازد. 

  تشکيل پوليس محلی افغان
پوليس محلی را به حيث يک ميکانيزم در قالب وزارت  ،آيساف و حکومت افغانستان ٢٠١٠در ماه اگست سال 

داخله جهت حمايت ولسوالی های بی ثبات، محافظت مناطق دور دست روستائی، ممانعت از نفوذ گروپ های 
 ٢۶مخالف مسلح و به جهت ايجاد يک محيِط مناسب برای پيشرفت و حکومت داری خوب، ايجاد نمود. تا تاريخ 

پوليس محلی فعاليت می کرد. وزارت داخله  ١١٠۶۶ولسوالی به تعداِد تقريبًا  ۵٧در   ٢٠١٢جنوری سال 
ولسوالی در سراسر کشور خدمت نمايد را تصويب نمود. پوليس  ٩٩پوليس محلی را که در  ٣٠٠٠٠استخدام 

پوليس محلی تا سال  ٣٠٠٠٠محلی توسط حکومت امريکا از طريق وجوه نيروهای امنيتی افغانستان برای 
ی زندگی تمويل می گردد.  آيساف اظهار می دارد که هم اکنون تا سقف چهار مليون افغاِن ساکن در ساحات ٢٠١۵

توسط نيروهای عمليات ويژه ی نيروهای مربوط به عمليات ثبات قريه جات يا پادگان های  می کنند که تا حدودی
 84پوليس محلی محافظت می گردد.

در تحت تشکيالت فرماندهی پوليس ملی در ساحه فعاليت کند. اينها در  اينست که واحدهای پوليس محلی نيازمند
تحت سرپرستی قومندان امنيه واليتی، مستقيم به فرمانده پوليس ملی در سطح ولسوالی گزارش ميدهد. اعضای 

 تکميل گردد. تربيویروز را آموزش می بيند که اين آموزش نيازمند اينست تا با پروژه های  ٢١پوليس محلی 
ويژه نقش ارشادی را قبل از سپردن اين نقش به نيروهای عادی آمريکا در تعداِد زياِد از مناطق نيروهای عمليات 

امنيتی افغانستان، برای پوليس محلی بازی می کند. بغير از رهنمود های عمومی که برای پوليس محلی در 

                                                 
  . ماخذ باال.82
  . ماخذ باال.83
  باال.. ماخذ 84
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تعديل گرديد، هيچ  ٢٠١٢نوری سال بيان شده بود و در ج ٢٠١٠طرزالعمل ايجاد پوليس محلی در اگست 
 چهارجوِب واضِح ديگری که عمليات ويژه يا قواعد جنگی آنها را تنظيم کند، وجود ندارد.  

که مسئوليت شان ايجاب می نمايند، فعاليت  حاتیست که فقط در آن ساا یبرای واحدهای پوليس محلی ضرور
که  یلسوالی گشت و گزار نموده و سالح خود را در ساحاتنمايند. به آنها اجازه داده نشده اند که در سراسر و

که  یتحت پوشش آنها نيست، با خود حمل نمايد و يا اينکه در علميات های تهاجمی سهم بگيرد. به استثنائی حاالت
بشمول دستگيری مظنونين  توسط پوليس ملی تقاضا می گردد، پوليس محلی اجازه ندارد که در اجرائی قانون

را که در جريان جنگ دستگير شده اند يا اعضای  ها تا آنجا صالحيت دارد که افرادیبگيرد. آن جنايی سهم
اين نقش   85.مظنون عناصر مخالف دولت هستند را توقيف نمايد(به شکل مؤقتی افراد مورد نظر را نگه دارد)

ح تعريف نشده است. اضکه پوليس محلی می تواند جنگجويان و شورشيان مظنون را توقيف نمايد، به شکل و
وجود ندارد که چگونه افراد تحت توقيف را به پوليس ملی، اردوی ملی يا امنيت ملی تسليم نمايد تا  دستور العملی

از اوضاع مناسب در جريان توقيف، معلومات از حقوق فرد تحت توقيف يا رفتار مناسب با افراد که تحت توقيف 
  آنهاهستند، اطمنيان حاصل گردد. 

  و استخدام پوليس محلی بررسی
شورای ولسوالی تا پوليس محلی را جهت استخدام نامزد نمايد و توجه الزم هست که  ،بر مبنای طرزالعمِل متذکره

های نژادی به شکل عادالنه در اين پروسه نماينده گی قبايل و گروهالزم مبذول داشته تا اطمينان حاصل گردد که 
دارند که تمام افراد پوليس محلی را به شکل بايومتريک در بانک اطالعات يا  می کند. وزارت داخله گروپهای را

سالگی قرار داشته باشند و  ۵۴الی  ١٨دتابيس وزارت داخله نام نويسی می کند. اين افراد از لحاظ سن بايد بين 
ن پروسه محروم از هر کدام آزمايش ادرار گرفته می شود و در صورت معتاد با مواد مخدر از شامل شدن در اي

می گردد. مقامات ولسوالی و واليتی بشمول پوليس ملی از طريق رئيس پوليس ساحوی و امنيت ملی مسئوليت 
د اما آنها مسئوليت ندارند ندارند تا مناسب بودن هر يکی از کانديدان پوليس محلی را در اين پروسه مشخص نماي

شده اند را بخاطر جنايتکاری و سؤ رفتارهای مرتبط به جنگ تا آن پوليس محلی را که عمًال دراين پروسه شامل 
  د.   نبرکنار نماي

يوناما عمًال مشاهده نموده است که اين چارچوب جهت استخدام پوليس محلی به شکل دقيق اعمال نگرديده و 
 اما خاطر. يوناندشدهقدرتمندان محلی جهت استخدام کانديدان پوليس محلی  تسليمبعضی از شوراهای ولسوالی 

از ولسوالی هيج يکی از افراد از خدمت در پوليس محلی در جريان پروسه  نشان می سازد که در تعداِد زيادی
از ولسوالی ها مردم محل گزارش داده اند که پروسه استخدام  در تعداِد زيادی 86استخدام محروم نگرديده اند.

 حلی دوباره مسلح گرديده و بسيج گردد. منجر شده تا گروپ های مليشيا و وفادار به قدرتمندان م

بطور مثال، يوناما مشاهده نموده است که مقامات ولسوالی جنگجويان طرفدار حکومت را در ولسوالی شيندنِد 
واليت هرات، ولسوالی قيساِر واليت فارياب و ولسوالی صياد واليت سرپول به واحد های  پوليس محلی تبديل 

ه فوق، مردم محلی اين ولسواليها گفته اند که اين گروپهای جنگجو به جنايتکاری يا نموده اند. در تمام سه قضي
 نقض حقوق بشر دست دارند. تاهنوز هيچ يکی از اعضای اين گروپ ها در پروسه استخدام محروم نگرديده اند. 

والی صياِد واليت سری يوناما در يافته است که در ساير ولسوالی ها مانند ولسوالی گوشتِه واليت ننگرهار و ولس
پول بعضی از نيروهای پوليس محلی جنگجويان سابِق بودند که قبًال خلع سالح شده بودند و بر اساس پروژه های 
(خلع سالح، درهم شکستن گروپهای مسلح و استقرار مجدد) و (انحالل گروپ های مسلِح غير قانونی) از بين 

  رفته بودند. 

موده است که فرماندهان پوليس محلی باالی مردم محل فشار وارد می نمايد تا به يوناما گزارشهای را دريافت ن
ی را دريافت نموده است که فرماندهان يدر تشکيل نيروهای پوليس محلی شان سهم بگيرند. هم چنان يوناما ادعاها

باشنده گان قريه  پوليس محلی در ولسوالی خاص ارزگان و ساير ولسوالی های واليت ارزگان تالش نموده اند تا
ها را مجبور نمايند که داخل خدمت در پوليس محلی گردد. در ولسوالی شاه ولی کوت باشنده گان سه قريه به 
يوناما گفته اند که فرمانده پوليس محلی معروف به بادشاه از هر فاميل تقاضا نموده که يک بچه اش را در واحد 

                                                 
  مورد تعديل قرار گرفت.  ٢٠١٢به تصويب رسيد و در جنوری سال  ٢٠١٠. طرزالعمل تشکيل پوليس محلی که در اگست سال 85
. براساس کشفيات يوناما فقط در ولسوالی خاک سفيد و قلعه کاه واليِت فارياب مقامات ولسوالی و واليتی افراِد را که از آزمايش مواد 86

  يامده بودند، از شامل شدن در پوليس محلی محروم نموده بودند. مخدر کامياب بيرون ن
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از فاميل ها از خانه  جا شدن مردم شده چون تعداِد زيادیث بياين موضوع باع  87های پوليس محلی داخل کند.
 های شان فرار نموده تا در پوليس محلی استخدام نگردند.  

صورت گرفته تا اطفال را به شکل جبری در پوليس محلی  یيوناما همچنان مشاهده نموده است که تالش هاي
ا گزارش داده است که يک فرمانده ساحوی پوليس محلی استخدام نمايند. بزرگان قومی از واليت پکتيکا به يونام

به شکل اجباری بچه های مکتب را در ولسوالی ارگون، برمل و خيرکوت به حيث پوليس محلی استخدام نموده 
اند. بعد از مداخالت مقامات ولسوالی و واليتی تمام اطفال در مکتب هايش بازگشتند و در حال حاضر اطفال در 

محلی در واليت پکتيکا خدمت نمی نمايند. يوناما گزارش مشابهی را در مورد استخدام جبری واحدهای پوليس 
از  موده، هرچند در تعداِد زيادیاطفال در ولسوالی شيندنِد واليت هرات و ولسوالی قاديِس واليت فراه دريافت ن

از استخدام شدن در پوليس ولسوالی ها مقامات مربوط به وزارت داخله در جريان پروسه بازرسی، اطفال را 
  محلی منع نموده اند.

  کنترل و فرماندهی پوليس محلی
هرچند قومندان امنيه ولسوالی از طريق قومندان امنيه واليت جهت فرماندهی پوليس محلی در سطح ولسوالی 

يس محلی در همانطور پولمتفاوت می باشد.  تا حد زيادیمسؤليت دارد اما درعمل کنترل و فرماندهی اين نيروها 
 ،مستقر می گردد که نيروهای امنيتی معمولی در آنجا حضور ندارند و يا هم در آنجا تمرکز ضعيف دارند ساحاتی

واحد های پوليس محلی به شکل روزمره با نظارت، اداره و فرماندهی محدود توسط تشکيالت امنيتی مرکزی 
وليس محلی، ظرفيت فرماندهان شان تأثير عمده ی را عمليات می کنند. روی همرفته با توجه به آموزش مختصِر پ

فرماندهان  موارد اندکیدر مؤثريت واحدهای پوليس محلی و نظم کلی اين نيرو دارند. يوناما دريافته است که در 
ولسوالی و واليتی پوليس محلی فرماندهی و کنترل مؤثر روی واحد های پوليس محلی را داشته اند. در بعضی از 

ا مانند ولسوالی کندز واليت کندز نيروهای ويژه امريکای نقش مربی گری شان را در قسمت فراهم نمودن ولسواليه
 مواردرهبری مؤثر و يا تقويت سلسله ی فرماندهی پوليس ملی بر پوليس محلی را انجام داده اند. در بسياری از 

حضور نيروهای اندکی از پوليس ملی حفظ فرمانده پوليس محلی به شکل کامل کنترل واحدهای پوليس محلی را در 
 نموده است. 

در بعضی از ساحات در نتيجه تالش پوليس ملی سلسله ی فرماندهی شان را به روش های مختلف جهت کنترل 
عملياتهای پوليس محلی تقويت بخشيده است. بطور مثال در زون شمال شرق، افسران دوم رتبه ی پوليس ملی 

ل واحد های پوليس محلی کار نمايد، در ولسواليها و حومه های مراکز واليت کار می برای اينکه بايد در داخ
کنند. اين افسران پوليس ملی اطمينان حاصل می نمايند که خطوط ارتباطی بين پوليس محلی در آن ولسواليها و 

ليس محلی از طريق رؤسای پوليس واليتی و معاونين شان باز بماند. در ولسواليهای خيلی دوردسِت يک زون، پو
ی به يسلسله ی فرماندهی معموِل شان به قومندان های امنيه ولسوالی گزارش می دهند. نيروهای ويژه امريکا

شکل فعال جهت تقويت اين سلسله ی فرماندهی در واليت کندز کار می کنند تا اطمينان حاصل گردد که 
لی صورت می گيرد. فرماندهان پوليس برای تصماميم، تخصيص منابع، عملياتها وغيره از طريق پوليس م

های پوليس محلی، توزيع  پوستهنظارت بر پوليس محلی و حفظ اين سلسله ی فرماندهی با ديدارهای منظم از 
 دستی معاشات و حضور در جلسات پوليس محلی مسؤليت دارند.

شکستن اتحاد نيروهای پوليس محلی  را مشاهده نموده است که عدم فرماندهی مؤثر منجر به درهم یيوناما مثال هاي
که از عناصر مخالف دولت يا گروپ های مسلح غير قانونِی که به تازه گی  یگرديده است. مشخصًا آن نيروهاي

ر داشته و از طريق پروسه های برنامه صلح و استقرار مجدد يا انحالل گروپ های غير قانونی به بدست از جنگ 
اند. در بعضی از ساحات باشنده گان محل گفته اند که اعضای پوليس محلی تماس صلح پيوسته بودند، تشکيل شده 

خيلی نزديک با عناصر مخالف دولت دارند و بعضًا به آنها کمک می کنند يا حتا تغيير جهت داده و دوباره به 
وليس محلی واليت ارزگان چندين پخاص در ولسوالی ارزگاِن  ٢٠١١در ماه اگست سال  88 مخالفين می پيوندند.

ز جمله شورشيان بودند و بعد به بعد از آنکه فرمانده شان را به قتل رسانيد به طالبان پيوستند. اين افراد در ابتدا ا
از اين پوليس محلی  که فرمانده کشته شده تعداِد زيادیرا دريافت نموده است  یه صلح پيوستند. يوناما ادعاهايپروس

ی را نه تنها در يشان از قوم پشتون بودند. اين وضعيت نگرانی هاود و بيشترجبرًا استخدام نموده بفراری را 

                                                 
  . ٢٠١٢و ماه جنوری سال  ٢٠١١. مصاحبه يوناما با بزرگان مردم و اعضای شورا در ماه نوامبر سال 87
در انتقال مواد از ولسوالی شيندنِد واليت هرات يوناما شکاياتی را دريافت نموده است که گويا پوليس محلی عناصر مخالف دولت را  88

  انفجاری تعبيه شده کمک می نمايد. 
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تشکياليت فرماندهی پوليس محلی بلکه هم چنان نگرانی های در پروسه بررسی و استخدام و ضعف نظارت پوليس 
  را مطرح می سازد.  یملی از پوليس محل

  پوليس محلی و پاسخگويینظارت 
پوليس محلی پويايی قدرت موجوده را در بين مردم محل مستحکم ساخته است. اين  يوناما مشاهده نموده است که

جاييکه  ،نبود تشکيالت فعال حکومت، نظارت مؤثر و ميکانيزم پاسخ دهی در بعضی از ساحات درپويايی قدرت 
را  یش هايپوليس محلی يک فضای معافيت از مجازات را عمًال ايجاد نموده است، همراه می گردد. يوناما گزار

در مورد بدرفتاری های جدی پوليس محلی مانند ادعاهای مبنی بر قتل، تجاوز جنسی، يورش، اختطاف، ازدواج 
  89ری، تهديدها، اخاذی و دزدی توسط پوليس محلی را دريافت نموده است.اجباهای 

های غير  پوستهموده و يوناما گزارش های را دريافت نموده است که پوليس محلی از مقام شان سوِء استفاده ن
مردم را مجبور می سازد تا به فرمانده شان ماليات  ،قانونی را ايجاد می کند تا از مردم به زور پول بگيرند

يوناما از ولسوالی  ٢٠١١در آخر سال   90بپردازد و ساير سوِء استفاده های از اين قبيل درج گرديده است.
دريافت نمود که پوليس محلی از مردم محل تقاضا کرده است که  را ِن واليت پکتيکا گزارش های متعددیارگو
پردازد. باشنده گان محل اين تقاضا را رد کرده و شکاياِت شان را به يوناما رصِد از ماليات شان را به آنها بد ١٠

د نمود. تسليم نموده بودند. بعد از مطلع شدن از اين شکايات قومندان امنيه ولسوالی ادعاهای روستاييان را ر
بنی براينکه پوليس محلی از از شکايات شفاهی م ن گفت که افسران شان تعداِد زيادیقومندان امنيه در واليت بغال

راجع به  ليس ملی گفته است که آنها مشکالتیاما پو البه نموده است را اخذ کرده است،گان محل ماليات مطباشند
 اثبات همچون قضايا دارند. 

يساف ميکانيزم های نظارتی برای استخدام پوليس محلی از وزارت داخله از طريق قومندان بر اساس گفته های آ
زرگان قوم، شورا يعنی ميکانيزم های حکومت داری سنتی افغان ها، و نيروهای بهای امنيه ولسوالی و واليت، 

يوناما خاطر نشان  91عمليات ويژه امريکايی از طريق عمليات جهت تحکيم ثبات در قريه ها تشکيل می گردد.
می سازد که طرزالعمل نظارتی موجود ميکانيزم های رسمی قانونی را جهت تحقيق، تأديب و اخراج پوليس 

از ولسواليها پوليس ملی قادر  ظارتی پوليس ملی، در تعداِد زيادیمحلی، دربر نمی گيرد. باوجود مسئوليت های ن
يا جنايتهای که توسط پوليس محلی ارتکاب ميابد را رفع نيست و يا هم تمايل ندارد که نقض های حقوق بشر 

نمايد، زيرا قدرتمندان محلی نفوذ الزم داشته، گمان های وجود دارد که گروپ های مشخِص پوليس محلی تحت 
حمايت آيساف می باشد يا هم ضعف موجود در نهادهای وزارت داخله جهت پاسخ دهی برای بد رفتاری های که 

در بسياری از   92نستان يا نيروهای امنيتی انجام می گيرد باعث اين دلسردی گرديده است.توسط پوليس افغا
های شان مورد به مورد و از اعضای پوليس محلی و واحدقضايا اين طور معلوم می گردد که تحقيق و نظارت 

 93زمان که شکايات عليه فرد درج گردد، صورت می گيرد.

ز جنسی و قتل، مقامات اقدامات جزائی را عليه اعضای پوليس محلی آغاز در بعضی از قضايای جدی مانند تجاو
کرده است اما اين قضايا ندرتًا به محکوميت و مجازات منجر شده اند. بطور مثال در واليت کندز مقامات 

شده بود،  ٢٠١١حکومتی يک فرمانده پوليس محلی را که متهم به اقدام تجاوز جنسی عليه يک طفل در جون 
  محکمه ابتداييه بخاطر نبود مدرک از قضيه منصرف شد.  ، اماگير و تعقيب عدلی صورت گرفتدست

را در مورد بدرفتاری يا رفتار جنائی پوليس محلی بشمول  اتیقومندانی امنيه واليت بغالن در واليت بغالن  شکاي
قومی و سياسی بخود گرفته  قتل، اختطاف و تصرف غير قانونی زمين اخذ نموده است. اين شکايات انگيزه های

و آيساف و مقامات واليتی را وا داشتند تا بين پوليس محلی و فرماندهان پوليس ملی يا باشندگان وساطت نمايند. 
                                                 

. يوناما ادعاهای مبنی بر بد رفتاری های پوليس محلی را تقريبًا از تمام بخش های افغانستان که پوليس محلی در آنجا فعال هست را 89
  دريافت نموده است. 

صًا در ساحات شکايات درج گرديده است که در آن . از تالش های پوليس محلی جهت وضع ماليات يا اخاذی از مردم محلی مشخ 90
  مناطق جنگجويان طرفدار حکومت يعنی ماخذ باال مليشيا در داخل پوليس محلی جذب گرديده است. 

  . ٢٠١٠. مصاحبه يوناما با معاون رئيس عمليات در دفتر مرکزی آيساف، کابل، جنوری سال  91
نقش نظارتی شان بر پوليس محلی در ولسوالی هايی بی ميل شده است که در آن ولسوالی  . يوناما مشاهده نموده است که پوليس ملی از 92

  ها تعداِد پوليس محلی از پوليس ملی بيشتر می باشد. 
. در بعضی از واليات مانند ولسوالی قيساِر واليت کندز و ولسوالی شيندنِد واليت هرات مقامات واليتی تالش نمودند که بين پوليس 93

مردم محل وساطت نمايد يا موضوع را به شورای محل ارجاع دهد تا شکاياتی که از نقض حقوق بشر يا جنايت صورت ميگيرد محلی و 
  را حل نمايد. مقامات واليتی ندرتًا از بخش تحقيقات جنايی وزارت داخله تقاضا نموده است که چنين قضايا يا شکايات را تحقيق نمايد. 
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 ٢٠١١در بعضی از قضايای که پوليس محلی ملکيت های خصوصی را در ولسوالی پل خمری در تابستان سال 
وناما گفته که بخش تحقيقات جنائی از فرماندهان پوليس محلی تحقيق تصرف نموده بود، قومندان امنيه محل به ي

  94کرده نمی تواند زيرا آنها توسط نيروهای عمليات ويژه امريکايی ها حمايت می گردد.

را جهت ارزيابی مؤثق بودن سوء رفتارهای واحد های پوليس محلی  ، آيساف يک تحقيقی٢٠١١در آخر سال 
در نتيجه آيساف بيان داشت که  95رسيد که يک عده ی محدوِد از ادعاها درست بودند.انجام داد و براين نتيجه 

رفع خواهد کرد. نيز ضرورت هست تا وزارت داخله را نگرانی ها در مورد برنامه پوليس محلی و ساير چيزها 
نيروها به پوليس محلی را با روش های عملِی که از نقض حقوق بشر جلوگيری گردد آموزش دهد، صالحيت اين 

شکل بهتر تعريف گردد، جای دادن يک مقام ارشد پوليس ملی در داخل آيساف تا از شموليت افغان ها در نظارت 
و پاسخ دهی تقويت گرديده و از آن اطمينان حاصل گردد و ارائه پاسخ، گزارش و طرزالعمل در سطح ساحوی 

 ويت بيابد.  برای آن اعضای پوليس محلی که نقض ها را انجام می دهد، تق

. آيساف به يوناما کنداستقبال میاين اقدامات جهت بهتر شدن رفتار پوليس محلی، نظارت و پاسخ دهی از يوناما 
يوناما پيشنهاد می دهد که تمام   96از اين اقدامات در حال عملی شدن است. ده است که تعداِد زيادیاطالع دا

حلی بايد قبل از اينکه اين برنامه توسعه يابد، بطور کامل تحقق اقدامات و طرزالعمل ها جهت بهتر شدن پوليس م
  پذيرد.

  مرور کلی بر برنامه محافظت از زير ساخت های اساسی(نيروهای سی آی پی)
در زون های شمال و شمال شرق افغانستان، فرمانده ساحوی آيساف برنامه محافظت از زير ساخت های اساسی 

امنيتی محلی طرح شده را تشکيل می داد که در قالب نيروهای  یحقيقت نيروهاي را ايجاد کرد که اين برنامه در
را محافظت می کرد که در آنجا نه نيروهای پوليس محلی و نه هم ساير نيروهای امنيتی افغانستان  بود و مناطقی

تا قريه های  مستقر شده بودند. آيساف به نيروهای برنامه محافظت از زير ساخت های اساسی وظيفه داده بود
سوق الجيشی را از عناصر مخالف دولت محافظت نمايد. در نه ولسوالی تحت چتر فرماندهی ساحوی شمال در 

 از اين نوع نيروها مستقر شدند.  نیمدافعي ١۵٠٠حدود 

هرچند نيروهای که تحت برنامه محافظت از زيرساخت های اساسی کار می نمود به ظاهر به قومندان امنيه 
مبنای قانونی برای اين سلسله مراتب يا ارتباط وجود ندارد. در  هيچمربوطه ی شان گزارش می داد اما  ولسوالی
اين نيروها فقط يک آموزش ابتدايی را گرفته و نيروهای متذکره سالح های شان  ،برنامه آموزشی وجودصورت 

نها در مورد استفاده از نيروی کشنده گونه صالحيت يا معيارهای قانونی برای آ چرا نيز ثبت نمی کند و نيز هي
  تعريف نشده است. 

اما تعداِد زياِد از استخدام  ،اين نيز مشخص نيست که چه نوع معياری در استخدام اين افراد استفاده می گردد
شدگان ظاهرًا اعضای گروپ های جنگجوی سابق بودند که طرفدار حکومت می باشد. اين نيروها در واليت 

اب و بلخ تقريبًا تمام شان از نيروهای گرفته شده اند که جنگجويان غير رسمی طرفدار حکومت را جوزجان، فاري
روسه های خلع سالح گروپ های غير قانونی يا برنامه صلح و استقرار مجدد افغانها پتشکيل ميدادند و توسط 

که فعاليت  یقومی را در ساحات زندگی عادی اختيار نموده بودند. اين نيروها در بسياری از ولسوالی ها توازن
وجود اينکه در ولسوالی علی آباد واليت  با که داشتند، انعکاس نمی دادند. بطور مثال يوناما مشاهده نموده است

از افراد قوم  جا فعاليت داشتند از تعداِد زيادیکندز اکثريت قوم پشتون را تشکيل می دهد اما اين نوع نيروها که آن
حرکت مشابهی در خصوص اين   97و فقط پنج نفر از پشتون ها شامل اين نيروها بودند.تاجيک تشکيل شده 

 نيروها در ولسوالی چهار دره و قلعه ی زال  واليت کندز وجود دارد. 

                                                 
نماينده نيروهای ويژه امريکا در پل خمری به يوناما گفته بود که شکايات عليه سه فرمانده پوليس محلی  يک ٢٠١١جوالی سال  ٧. در 94

به بخش تحقيقات جنائی وزارت داخله جهت تحقيق ارجاع خواهد شد، اما تا هنوز هيچ عمل قانونی جهت تعقيب همچون ادعاها صورت 
  نگرفته است.

ارزيابی مؤثق بودن  – ۶-١۵آر  ایفغانستان، يادداشتهايی برای ثبت، يافته ها و پيشنهادات(. دفتر مرکزی نيروهای امريکای در ا95
  . ٢٠١١دسمبر سال  ۶ادعاهای نقض حقوق بشر در گزارش ديدبان حقوق بشر) 

  . ٢٠١٢. جلسه يوناما با معاون رئيس عمليات در دفتر مرکزی آيساف، کابل، جنوری سال 96
 ۵درصد ازبک و  ٧درصد تاجيک،  ٣٣درصد پشتون،  ۵۵ت نگارِی غير رسمی، ولسوالی علی آباد . بر مبنای تخمين های جمعي97

  درصد هزاره ها را تشکيل می دهد. 
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توانايی فرماندهان پوليس ملی در ولسوالی جهت ِاعمال فرماندهی مؤثر و کنترل نيروهای سی آی پی محدود می 
سای پوليس ملی ی پی دارند به مراتب بيشتر از رورا که فرماندهان سی آ قضايا اعتباریباشد. در بسياری از 

هست. در همچون قضايا اين فرماندهان بيشتر احترام گرديده و مردم از اينها بيشتر می ترسند تا از پوليس ملی. 
و پوليس ملی در آنجا فعاليت دارند که حضور اردوی ملی  اينکه نيروهای سی آی پی در ساحاتیبا توجه به 

حداقل می باشند، نيروهای سی آی پی در سطح ولسوالی غالبًا دارای ارقام بيشتر در مقايسه پوليس هستند و اين 
موضوع برای فرماندهان پوليس ملی جهت حفظ فرماندهی مؤثر و کنترل نيروهای سی آی پی مشکل ايجاد می 

سی آی پی را  ١۵٠ولسوالی قلعه زال واليت کندز به تعداد کند. بطور مثال فرمانده نيروهای سی آی پی در 
 افسر پوليس سرپرستی می کند.  ٢٢فرماندهی می کند در حاليکه در عين ولسوالی قومندان امنيه از 

رئيس جمهور کرزی فرمان داد تا  نيروهای سی آی پی و ساير نيروهای محلی که  ٢٠١١دسمبر سال  ٢۵در 
د مانند نيروهای مربوط به نهاد امنيت متوسط برای زير ساخت های اساسی و راه حل توسط آيساف ايجاد گرديدن

جنوری  ٢۴های امنيتی مردمی، منحل گردد. آيساف بيان داشت که آنها مطابق به آن فرمان عمل خواهد کرد. در 
راه حل های فرماندهی مشترِک نيروهای بين المللی يک دستوِر را با عنوان "اصالحات در مورد  ٢٠١٢سال 

امنيتی مردمی و قراردادهای زير ساخت های اساسی"به نشر سپرد که در اين دستور بر انحالل و انتقال راه حل 
امنيتی مردمی بشمول نيروهای سی آی پی  تمرکز شده بود. آيساف به يوناما اطالع داد که طرح مشترِک آيساف 

را به نحوی عملی نمايد تا سبب نتايج منفی در امنيت يا  افغان در زير کار هست  و تالش می نمايد که دستور –
    98تأثير منفی بر مردم محلی نگردد.

  مسلحانه بر اطفال مخاصماتتأثير 
  استخدام، آموزش و استفاده از اطفال توسط اطراف درگير در جنگ

های مسلح می  سال در داخل نيروهای مسلح و گروپ ١٨يوناما به شکل جدی نگراِن استخدام افراد زير سن 
حادثه در مورد استخدام اطفال توسط اطراف درگير بشمول پوليس ملی،  ٢١٢در مجموع  ٢٠١١باشد. در سال 

قضيه استخدام افراد زير سن، در  ٢١٢از  99پوليس محلی و عناصر مخالف دولت گزارش داده شده است.
درصد به عناصر مخالف دولت نسبت  ٨١ی يعن ١٧٣به تعداِد  ،چه قضايای تأييد شده و چه تأييد ناشده ،مجموع

طفل  ١١قضيه توسط پوليس ملی گزارش داده شده است. مثًال  ١۶قضيه توسط پوليس محلی و  ٢٣داده می شود. 
ی را به يک پايگاه نيروهای بين اتقاضا نموده بود که بسته  ساله ی که مردان ناشناس از او ٨ختر بشمول يک د

ساله در هنگام کاشتن مواد انفجاری تعبيه  ١۴ی حمله انتحاری به قتل رسيدند. يک بچه المللی انتقال دهد در اجراي
 که نا بهنگام منفجر شد، به قتل رسيد.  یاشده 

بودند که به اتهام ارتباط  واليت مصاحبه نمود. اينها پسرانی ١٣بچه در  ۶٧يوناما به  ٢٠١١در نصف دوم سال 
قرار داشتند  ١٧ – ٩طفال توقيف گرديده بودند. از اين اطفال که بين سن با گروپ های مسلح در مراکز اصالح ا

درحدود يک چهارم شان توسط عناصر مخالف دولت جهت فعاليت های نظامی، کاشتن مواد انفجاری يا انجام 
 100حمالت انتحاری استخدام شده بودند.

را به اتهام تهديد عليه امنيت ملی دست  ١٨بچه ی زير سن  ٢٠۴نيروهای امنيتی افغان به تعداِد  ٢٠١١در سال 
  101گير نموده بودند.

  حمالت بر مکتب ها
گروه کاری نظارت و گزارش دهی در مورد اطفال و منازعات مسلحانه، عناصر  مطابق به معلومات تأييد شده

 و ٢٠٠٩بر مکتب ها بودند. اين رقم در مقايسه سال  ٢٠١١حمله مستقيم در سال  ٢٨مخالف دولت مسئول 
کاهش يافته است. حوادث متذکره شامل سوختاندن و تالش برای سوختاندن ساختمان های مکتب و  ٢٠١٠

                                                 
  . ٢٠١٢. جلسات يوناما با معاون رئيس عمليات در دفتر مرکزی آيساف، کابل، جنوری سال 98
  . ٢٠١١ه، بانک معلومات يا دتابيس سال . گروه کاری نظارت و گزارش دهی در مورد اطفال و منازعات مسلحان99

. گزارشهای ماهواِر وزارت معارف به گروه کاری نظارت و گزارش دهی  اطفال و منازعات مسلحانه در مورد حادثات که مکتب 100
  . ٢٠١١ها، متعلمين و کارمندان معارف را متأثر می سازد. جنوری الی دسمبر سال 

  . ٢٠١١نظارت و گزارش دهی در مورد اطفال و منازعات مسلحانه. جنوری الی دسمبر سال  . گزارش وزارت عدليه به گروه کاری 101
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دو  در تجهيزات مربوط به آن، تهديد و مجروح نمودن و کشتن معلمين و شاگردان مکتب، حمالت مسلحانه و
  102معارف و مکتب می گردد.متعلقات حادثه تالش جهت حمله انتحاری بر 

ی را که احادثه ديگر را از نوِع حمالت مستقيم باالی مکتب گزارش دادند که حادثه  ٧١ت معارف عالوتًا وزار
براساس  103معلم را کشتند و يک معلم را اختطاف نمود، نيز شامل ميگردد. ۶در اثر آن عناصر مخالف دولت 

يداِد تهديد و اخاذی رو ١۶مکتب مسدود شده است. هم چنان  ٣٠تهديد های عناصر مخالف دولت بنابر گزارش 
پسران(مراکز آموزش  -نيز به ثبت رسيده است. يک سوم از اين حوادث تأسيسات تعليمی دختران و يا دختران

مکتب ها از جهت اينکه مکتب دخترانه هست  نوعمختلط) را متأثر ساخته است. در بيشتر از نصف اين حوادث 
 يا پسرانه مشخص نگرديده است. 

ی که در آن مکتب ها توسط نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان اشغال شده بود اد شده دوازده حادثه تأيي
افتاد، دو حادثه در زون جنوب و شمال و يک  قحادثه در زون مرکزی اتفا ٧گزارش داده شده است. از اين رقم 

سازمان ملل عليه استفاده هانه تاده است. فعاليت های ترويجی و دادخواحادثه در زون شرق يعنی ننگرهار اتفاق اف
از مکتب ها جهت اهداف نظامی در زون مرکزی جاييکه نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان دو تا مکتب 

 تخليه کردند، موفقيت آميز بوده است.   ٢٠١١را در سال 

عمليات نظامِی که در حادثه را تأييد می نمايد که در آن تأسيسات آموزشی در جريان  ٢۴سازمان ملل درحدود 
مجاورت مکتب ها صورت می گرفت، به شکل غير عمدی تخريب گرديده است. در اين حادثات  از راکت 
نارنجک انداز و حمالت راکتی، فيرهای متقابل و مواد انفجاری تعبيه شده ی که نزديک مکتب ها يافت گرديده 

حادثه ديگری  ۴٨شده است. وزارت معارف عالوتًا  ٢٠١١استفاده شده و باعث تخريب ساختمان مکتب ها در سال 
را به ثبت رسانيده که متعلمين مکتب يا معلمين در نتيجه حوادث غير عمدی و اتفاقی متضرر گرديده است. زون 

که نهاد  شکيل داده و اين دو زون از حادثاتیحادثات را ت )درصد (و زون شرق  )درصِد تمام حادثات ٢٨(مرکز 
   104خيلی زياد متأثر گرديده است. متضرر ساخته است، های آموزشی را

که مستقيم و غير مستقيم مکتب را متأثر می سازد به شکل بسيار جدی  امنی در سطح عموم، همچنان حادثاتی نا
بخصوص در مورد دختران،  ، داشته، چنانچه والدين از فرستادن اطفال شانتأثير روی دست رسی اطفال به تعليم 

 ٢٠١١که در مکتب شامل بود و به دليل نا امنی در سال  دد. درمورد اينکه چه تعداد اطفالیرد می گربه مکتب دلس
  تحصيل شان را دوام داده نتوانسته است، معلومات مشخص در دست نيست.

  ماين های زمينی و مواد منفجر ناشدهکشته شده و مجروح شده توسط  اطفال
ط ماين های زمينی و مواد منفجر ناشده کشته و مجروح گرديده که بواس نفر ۵۶١ از مجموع ٢٠١١در سال 

هست زيرا در  ٢٠١٠سال قرار داشتند. اين ارقام مشابه به ارقام سال  ١٨درصد) آن زير سن  ٧۶( ۴٣١بودند، 
 شديدتريندرصد) قربانی به  ٣۵(١۵۴طفِل قربانی به ثبت رسيده بود. زون شرق با  ۴۵٩به تعداد  ٢٠١٠سال 

درصد قربانيان اطفال را تشکيل  ١٠و  ١٧ر گرديده و بعد از آن زون شمال و جنوب شرق به ترتيب وجه متأث
  105طفل به قتل رسيده است. ١١۵طفل مجروح و  ٣١۶می دهد. در اثر اين تاکتيک در مجموع 

 ١٨درصد و  ٨٢بچه ها نسبت به دختران چهار برابر بيشتر کشته و مجروح گرديده است، يعنی به ترتيب(
قرار داشتند بيشتر آسيب پذير بودند چون بيشتر از نصِف تمام کشته  ١۵الی  ٨ی که بين سن يدرصد).  بچه ها

متضرر شدن اطفال گرديده است شده گان و مجروحين اطفال را تشکيل می دهد. تعداِد زياِد از حوادث که باعث 
رصِد تمام حادثات را تشکيل می دهد. به تعقيب د ٣٠اتفاق افتاده که اطفال با ماين بازی می کردند و اين  زمانی

درصد را تشکيل داده و درنهايت  ١۵که مصروف مواظبت از حيوانات بوده بيشتر متأثر گرديده که  یآن اطفال
 ۶نفر از قربانيان زير سن  ٢۵درصد را تشکيل ميدهد.  ١٢که مصروف جمع آوری چوب سوخت بودند  یاطفال

  فل نوزاد نيز در اين جمع قرار می گيرد. سال قرار داشته که سه تا ط
  

                                                 
. گزارشهای ماهواِر وزارت معارف به گروه کاری نظارت و گزارش دهی  اطفال و منازعات مسلحانه در مورد حادثات که مکتب  102

  .٢٠١١ل ها، متعلمين و کارمندان معارف را متأثر می سازد. جنوری الی دسمبر سا
  . ماخذ باال.103

  . ماخذ باال. 104
  . ماخذ باال.105
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