
             

 
             

 

   بيانيه ای مطبوعاتی
 

 
   افزايش داده است2011تغيير تاکتيک ها، تلفات افراد ملکی را در شش ماه اول سال 

 دلخراش ماين های زمينی مثل مواد منفجره بشقاب ماننِد که با فشار منفجر می گردد، به حيث يک روند مهلِک: يوناما
 تلقی گرديده است

 
در بيانيه مطبوعاتی امروز شان در مورد انتشار ) يوناما(ستانهيأت معاونت ملل متحد در افغان: ، کابل٢٠١١ جوالی ١۴

افغانستان در :  در مورد محافظت افراد ملکی در جنگ های مسلحانه بيان داشته است2011گزارش شش ماه اول سال 
 درصد افزايش در مرگ افراد ملکی را ١۵، ٢٠١١ارتباط به تلفات ناشی از جنگ های جاری در شش ماه اول سال 

مواد منفجره تعبيه شده ای بشقاب ماننِد که ( رشد چشم گيِر تلفات، ناشی از استفاده از ماين های زمينی. ربه نموده استتج
 . که توسط نيروهای مخالف دولت استفاده می گرديدهبود) با فشار منفجر ميگردد

  
 درصِد 80 کشته شده است که 2011 فرد ملکی در شش ماه اول سال 1462 سازمان ملل متحد به تعداد سنادابه اساس 

عالوتًا .  درصد افزايش يافته است28، 2010آن به نيروهای مخالف دولت نسبت داده شده که درمقايسه عين مدت سال 
 درصد افراد ملکی کشته شده به نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان نسبت داده شده که نسبت به عين مدِت سال 14

 درصد کشته شد گان افراد ملکی به هيچ يکی از طرفين به طور مشخص 6 يافته است درحاليکه  درصد کاهش9، 2010
 .نسبت داده نمی شود

  
  کارش را بطور سيستماتيک در مورد ثبت تلفات افراد ملکی شروع نموده، ماه می 2007از زمان که يوناما در سال

 فرد 360، به تعداد 2011در جون . د ملکی تلقی ميگردد فرد ملکی کشته شده، مهلک ترين ماه برای افرا368 با 2011
 درصِد افراد ملکی کشته شده به نيروهای مخالف دولت نسبت داده 86 يعنی 308ملکی کشته شده به ثبت رسيده است که 

شده و  درصِد آن به نيروهای دولتی وهمکاران بين المللی شان نسبت داده 5 فرد ملکی کشته شده يعنی 18شده، به تعداد 
 . درصِد آن به مرتکبين مشخص نسبت داده نمی شود9 فرد ملکی کشته شده يعنی 34به تعداد 

  
ری تعبيه شده  را نسبت به هرماه ديگر تجربه نموده و نيز بيشترين حمالت مواد انفجانيتی ماه جون بلند ترين حوادث ام

 .نسبت به هرماه ديگر، در اين ماه اتفاق افتاده است
 

اطفال، زنان و " ستورا نماينده ويژه منشی عمومی سازمان ملل متحد برای افغانستاني مدین ات های ستفبه اساس صحب
 " دنمردان افغانستان در يک ميزاِن تکان دهنده ای به شکل دوام دار کشته و مجروح می گرد

  
ت استفاده می شود، مسؤل ی که توسط نيروهای مخالف دولئمواد انفجاری تعبيه شده و حمالت انتحاری يعنی تاکتيکها

در رقم افراد .  در افغانستان می باشد2011تمام کشته شده گان و مجروحين شش ماه اول سال )  درصد49(تقريبًا نصِف
بنابراين .  درصد افزايش يافته است17، 2010ملکی کشته شده توسط مواد انفجاری تعبيه شده در مقايسه عين مدِت سال 

، در افغانستان بوده 2011 قربانی قاتل منحصر به فرِد افراد ملکی در شش ماه اول سال 444 با مواد انفجاری تعبيه شده
 .  درصِد مجموع کشته شده گان را تشکيل می دهد30که 
 

حمالت هوايی تاکتيک مربوط به نيروهای دولتی وهمکاران شان سبب عمده مرگ افراد ملکی می باشد که اين افزايش در 
 فرد ملکی افغان توسط حمالت هوايی کشته 79، 2011در شش ماه اول سال . کوپترها می باشد هليجه حمالت توسطنتي

 فرد ملکی 79از مجموع .  درصد در مرگ افراد ملکی افزايش يافته است14، 2010شده که در مقايسه عين مدِت سال 

 
 



             

 
             

 

  
، کشته شده است در مقايسه عين مدِت سال 2011افراد ملکی که در نتيجه جنگ های زمينی در شش ماه اول سال 

 نفر شان توسط نيروهای مخالف 188 فرد ملکی کشته شده 304 درصد افزايش يافته است، در مجموع 36، 2010
دو .  نفر ديگر در فيرهای متقابل کشته شده است50توسط نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان و  نفر 66دولت، 

، 2010درصد از مجموع تلفات افراد ملکی درنتيجه حمالت شبانه از بين رفته است که در مقايسه شش ماه اول سال 
د ملکی در جريان حمالت شبانه به قتل رسيده  فر30اندکی کاهش يافته است، به اساس کشفيات هيأت معاونت ملل متحد 

  .است
  

 با توجه به مسؤليت انتقال امنيت از نيروهای بين المللی به نيروهای دولتی افغان در بخش های متعدِد کشور در ماه 
های عالوتًا با تالش گروپ . دنجوالی، خشونت  افزايش يافت چون شورشيان تالش می نمايند تا اين پروسه را مختل نماي

مسلِح مختلف جهت تخريب برنامه صلح و مصالحه و تشديد جنگ بين طرف های درگير، افغان ها روند رو به نزولی  
  .دنمحافظت را تجربه می نماي

  
 هيأت معاونت ملل متحد تغيير در تاکتيک ها ی نيروهای مخالف دولت، شدِت حمالت نيروهای مخالف اسنادبه اساس 

  . فزايش داده استدولت بر افراد ملکی  را ا
  

، نيروهای مخالف دولت 2011در سال " به نقل از جورجيت گنيون رييس بخش حقوق بشر هيأت معاونت ملل متحد
مشخصًا  مواد منفجره تعبيه شده ای بشقاب ماننِد که با . استفاده از وسايل غيرقانونی جنگی شان را گسترش داده است

تميز قايل  بين اهداف ملکی و نظامی تواندنمي ده وماين های ضد پرسنل عمل نموتماس قربانی شان منفجر می گردد، مانند 
اين تاکتيک جنگی حقوق اوليه افغان ها را در مورد حيات نقض نموده و خالف اصول "ايشان اضافه نمود که ." گردد

ازعه ملزم هستند تا کاهش بر اساس معيارهای حقوقی تمام اطراف درگير در من. حقوق بشر دوستانه بين المللی می باشد
  ."تلفات افراد ملکی را تقويت نمايد

  
افغانستان استفاده می گردد که تعداد زياِد آنها افراد ملکی را ميکشند  دو سوم از مجموع مواد انفجاری تعبيه شده که در

در حقيقت همان وزن که اين .  کيلو گرام برآنها منفجر ميگردد100 و 10طوری تنظيم شده است که با آوردن وزن بين 
انسان است و در بسياری از نمونه های شان يک طفل می تواند آن را منفجر سازد، اين بدين معناست که مواد انفجاری 

  . تعبيه شده به طور موثر به حيث ماين های قوی ضد پرسنل عمل می نمايد
 

ل نقليه بر همچون مواد انفجاری تعبيه شده، با قدم گذاشتن هر فرد ملکی يا عبور نمودن وساي" به نقل از جوجيت گنيون
هرگونه استفاده اعضای " ايشان اضافه نمود که" نيست و چانس اندکی برای نجات وجود دارد هيج گونه دفاِع متصور

 طالبان را مبنی بر منع ماين های 1998طالبان از اين مواد انفجاری تعبيه شده ای که با فشار منفجر می گردد، تعهد سال 
هيأت معاونت ملل متحد از طالبان می خواهد تا بر منع اين سالح ها به شکل همگانی تصريح . ينی نقض می کندزم

  ."بورزد
 

، هيأت 2011بين جنوری و جون سال . ترور يا قتلهای هدفمند افراد ملکی به ميزان باال مثل سال گذشته جريان داشت
 فرد ملکی ترور گرديده 181انيده که در عين مدِت سال گذشته  فرد ملکی را به ثبت رس191معاونت ملل متحد، ترور

هيأت معاونت ملل متحد از نيروهای مخالف دولت دعوت به عمل می آورد که  واژه فرد ملکی را طوری تفسير . بود
 حقوق بر اساس. نموده که با مسؤليت های شان بر مبنای حقوق بشر دوستانه بين المللی مطابقت و همخوانی داشته باشد

اعضای ارتش يا نيروهای شبه ( بشر دوستانه بين المللی، فرد ملکی به تمام اشخاصی خطاب می گردد که جنگجو نيستند
از اطراف درگير در منازعه . يا اعضای گروپ های مسلح سازمان يافته يک طرف درگير نمی باشد) نظامی نمی باشد

 قايل گردد و بر فرد ملکی که  فرق هميشه بين جنگجو و فرد ملکیتقاضا می گردد که در انجام عمليات های نظامی شان
  . در جنگ درگير نيستند و يا ديگر در جنگ سهم نمی گيرد نبايد حمله صورت گيرد

 
 



             

 
             

 
ين مهم نيست که کدام طرف درگير افراد ملکی را می کشد، کشته شده گان و مجروحين ا"ستورا ي مدین ابه نقل از ستف

" وی اضافه نمود که." غم انگيز و دوام داِر را بر خانواده های مجروحين و جامعه بجا می گذاردافراد ملکی يک تأثير 
  ."افراد ملکی در افغانستان زماِن برنده خواهد شد که تلفات افراد ملکی بطور فراگير کاهش بيابد
ترام به افراد ملکی کارهای هيأت معاونت ملل متحد، بر طرفهای درگير در جنگ افغانستان اصرار می ورزد تا جهت اح

بيشتِر را انجام دهد، محافظت افراد ملکی را تقويت بخشيده و بطور کامل مطابق به مسؤليت های قانونی شان عمل نموده 
  . تا تلفات افراد ملکی و خسارات بر افراد ملکی را کاهش دهد

 
قل ن   از افراد ملکی افغانقول ها

دخترم و دو تا دختر برادرم در حال رفتن به سوی مدرسه .  اين حادثه اتفاق افتادصبح زود، هنگام که من در خانه بودم،"
وقتی که آنها صبح زود خانه را ترک گفتند، من . بودند تا دروس ابتدايی اسالمی را از استاد دروس دينی شان فرا بگيرند

 خوشحالی بودند و هميش بمن می گفتند که آنها واقعًا دختران. ديدم که آنها قران مقدس را در دستهای شان گرفته بودند
مواد انفجاری ( بعد از انفجار ماين. ش  خدمت کنند خوي بخصوص والدينانش کتر شوند تا برای هم وطنانادوست دارند د

ا ما آنها را در شفاخانه انتقال داديم ام. ، مشاهده نمودم که دختر محبوبم و دختران  برادرم مجروح گرديده اند)تعبيه شده
آن دوتای ديگر که زنده . زخمهای يکی از دختران برادرم خيلی شديد بود و در اثر زخمهای شديد، دار فانی را وداع گفت

مگر .  خوب است و حاال در خانه می باشدویمانده بودند، در باره مقتول از من سوال می کردند، من به آنها می گفتم که 
کنار آنها نخواهد بود، آنها بعد از اين در کنارهم بازی نخواهند کرد و با هم در حقيقت اينست که مقتول بيشتر از اين در 

اين اطفال هيچ سهمی در جنگ جاری نداشتند، در هر نفِس آنها اميدواری های برای آينده شان نهفته . مکتب نخواهند رفت
   ."بودند اما اين جنگ بی فايده روياها، خيالها و زندگی آينده آنها را گرفتند

  
وست، کشته شدن و مجروح شدن دختر و دختران برادرش را در نتيجه انفجار ماين يک  بزرگ قوم وپدِر از واليت خ

     سال عمر داشتند، شرح می دهد12 و 10، 10،  که 2011 مارچ 15جاسازی شده در 
  
طالبان در هر خانه ای که دلش بخواهد به زور وارد می شود، بعد آنها از اين خانه باالی نيروهای اردوی ملی افغانستان " 

و نيروهای خارجی آتش می گشايد، بعد نيروهای که باالی شان فير صورت گرفته به عکس العمل مشابه دست زده و بر 
پس پاسخ چه می تواند باشد؟ . ويم که در خانه وارد نگردد، طالبان مرا می کشداما اگر من به طالبان بگ. خانه فير می کند

  ."مردم که نمی تواند چنين زندگی کند. زيرا، يا آيساف مرا می کشد و يا هم طالبان مرا می کشد
  

    2011مصاحبه هيأت معاونت ملل متحد با يک بزرگ مردم در ولسوالی مارجه، جون 
  

 هيأت معاونت ملل متحد در افغانستان در مورد محافظت افراد ملکی در جنگ های 2011گزارش شش ماه اول سال 
  : ذيل را به اطراف منازعه مطرح می کندسفارشاتمسلحانه، 

  
  به نيروهای مخالف دولت

با پيروی از اصول حقوق بشر دوستانه بين المللی که شامل اصول تناسب، تميز و اقدامات احتياطی می شود، از  
 .لفات افراد ملکی جلوگيری به عمل آيدت

هدف قرار دادن . فرد ملکی را طوری بايد تفسير نمود که همسان و مطابق با حقوق بشر دوستانه بين المللی باشد 
افراد ملکی يعنی آنهای که بر اساس حقوق بشر دوستانه بين المللی از حمالت محافظت می شود به شکل فوری 

  .مله برافراد ملکی و کشتن آنها را اجازه می دهد، ملغی گرددتوقف گردد و فرامين که ح

 .توقف حمالت بر شفاخانه ها 

اعضا در استفاده از آن منع گردد و در بند . توقف استفاده از ماين های کنار جاده که با اندک فشاِر منفجر می گردد 
. کشند، به شکل همگانی تعهد صورت گيردکردن استفاده از اين نوع سالح های غير قانونی که بدون تميز انسان می 

 
 



             

 
             

 

اد ملکی  را انجام ندهد و آن اعضای که افراد يحه يا رهنمودهای که به اعضا هدايت می دهد تا حمالت بر افرال 
 .ملکی را می کشند و مجروح می سازند را پاسخ ده نگه می دارد، تطبيق و اجرا گردد

بر قراری ارتباط با هيأت معاونت ملل متحد درافغانستان، در قالب گفتگو و شريک ساختن معلومات در مورد تلفات  
 .افراد ملکی

 
  افغانستانبه نيروهای حکومت 

يک اداره دايمی، مسلکی و قدرتمند در چوکات حکومت ايجاد گردد تا حادثات منجر به تلفات افراد ملکی را   
  .تحقيق نموده، پاسخ داده و گزارش نمايد

يک گروپ رديابی تلفات افراد ملکی مشابه به اداره رديابی تلفات افراد ملکی در آيساف ايجاد گردد تا تمام  
ب به نيروهای امنيتی ملی افغان که منجر به تلفات افراد ملکی می گردد را به شکل مطلوب و حادثات منسو

ی را که از حادثات گرفته می شود فراهم ساخته تا حوادث ناخوشايند ئبموقع تعقيب کند، اين گروپ درسها
  . ببخشددهی را تقويت افراد ملکی، جبران خسارت و پاسخدوباره تکرار نگردد، روحيه محافظت از

اقداماِت را با هماهنگی نيروهای نظامی بين المللی توسعه داده و اجرا نمايند تا افراد ملکی را که مورد هدف  
 . د را، محافظت نمايدو يا حمله باالی شان صورت می گيرقرار می گيرند 

 اساسات حقوق بشر  آموزش تمامقالبفغان اعم از پوليس و ارتش در از آموزش مطلوِب تمام نيروهای امنتيی ا 
همچون آموزش الزامی بوده و در برنامه های آموزشی . دوستانه بين المللی و حقوق بشر، اطمينان حاصل گردد

 . تی افغان شامل گردديتمام نيروهای امن
پوليس ملی افغان بايد . پوليس ملی افغان را برای کنترل اجتماعات به طور شايسته آموزش داده و مجهز نمايند 

از آموزش کافی با معيارهای قانونی و . سايل بديلی مجهز گردد تا پوليس ديگر يک نيروی کشنده نباشدبه و
 .تطبيق همچون بديل ها اطمينان حاصل گردد

 
  به نيروهای نظامی بين المللی

يری در جريان طرح و اجرای عمليات های نظامی، تمام اقدامات احتياطی ممکن برای حد اقل رساندن و جلوگ 
تمام رهنمود های جديد بطور کامل و . تلفات تصادفی افراد ملکی و تخريب اهداف ملکی مد نظر گرفته شود از

  . هرچه عاجل مورد تطبيق قرار بگيرد
 که از نيرو استفاده می گردد و یکوپترها بر مبنای رهنمودهای تاکتيکی در زماناز آموزش مطلوِب پرسنل هلي 

ی حمايت ازحمالت جنگی استفاده  که از هلی کوپترها در مأموريت هایيکی در زماناز اجرای رهنمودهای تاکت
پاچی روند صعودی آداليل اينکه چرا تلفات افراد ملکی بواسط هلی کوپتر های . شود، اطمينان حاصل گرددمي

 . داشته، بررسی گردد و تغييراِت بوجود بيايد تا محافظت افراد ملکی بهبود يابد
 بازنگری گردد، در مورد تمام حمالت شبانه از ٢٠١٠  جنوری سال٢٣ی حمالت شبانه، نشر کرهنمود تاکتي 

در صورت تهيه .  اطمينان حاصل گرددأدن تمام عناصر رهنمود بدون استثنالزامی بودن و غير اختياری بو
مالت، رهنمود بايد هرنوع رهنمود جديد در مورد حمالت شبانه بنابر تداوم تلفات افراد ملکی در اثر اين نوع ح

که اين . تمام حمالت شبانه با هدايت و رهبری نيروهای امنيتی افغان صورت گيرد. بيشتر محدود کننده باشد
 . همان هدف نهايی است که عمليات ها در يک قلمرو بدست صاحبان آن قلمرو بايد انجام شود

 
 



             

 
             

 
 افزايش تدريجی عکس العمل  يعنی)ورسايسکليشن اف ف(موزش مناسب نيروها در ارتباط به تاکتيک هایآاز  

 که رويه ای عمليات معياری را در مورد نيز ینيروها در مقابل يک پديده مظنون، تکنيک ها و طرز العمل ها
محل بازرسی و نيروهای واکنش سريع با وسايل بديِل مجهز گردد که اين . شامل ميگردد، اطمينان حاصل گردد

 آگهی ها توسط وسايل همگانی بخصوص توسط راديو اجرا گردد تا اطمينان .نيروها ديگر کشنده تلقی نگردد
حاصل گردد که افراد ملکی از طرزالعمل  و شيوه کار  بازرسی ها و کاروان نظامی بطور مناسب، مطلع 

 .گردد
 
   می توان به دست آوردhttp://unama.unmisions.orgهمه آدرس های تماس برای رسانه را از آدرس آنالين  

 :شتراک نماييد و از دسترسی به همه اخبار يوناما اطمينان حاصل نماييدبه شکل اونالين ا
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