
       

 
                                                      

 

 

 

 
فراد ملکی ابر زندگی هنوز هم ، منازعه مسلحانه 2102تلفات افراد ملکی در جریان شش ماه اول سال  با وجود کاهش  

 )گزارش ملل متحد( تباهی میافریند
 

بر اساس بیانیه هیئت معاونت ملل متحد)یوناما( در افغانستان که امروز در انتشار  - 2102اگست سال   8کابل/ژنو، 
 2102، در شش ماه اول سال گردیدگزارش شش ماهه شان در مورد محافظت افراد ملکی در منازعه مسلحانه ارائه 

 را به دنبال داشته است. تلفات افراد ملکی   تباه کنندهخشونت های ناشی از جنگ در افغانستان دوام دار و به شکل 
 

فرد ملکی تلف  0133، خشونت های ناشی از جنگ باعث گردیده که به تعداد 2102ماه جون سال  01از ماه جنوری تا 
رقم تلفات به فرد ملکی مجروح گردیده است.  0311فرد ملکی به قتل رسیده و  0011مجموعه متذکره  گردد، که از

 2100درصد کاهش نموده است. زیرا در عین مدت  سال  01در حدود ، 2102سال  طور مجموع در مقایسه با عین مدت  
مجروح می گردید، به ثبت رسانیده بود. از  2011کشته و  0101تلفات افراد ملکی را که شامل  0511یوناما به تعداد 

درصد  تمام تلفات  01رقم نفر آن را زنان یا اطفال تشکیل می داد که این  321 فرد ملکی کشته و مجروح 0133مجموع 
 افراد ملکی را شامل می گردد. 

 
به گفته نیکوالس هایسم معاون ویژه سرمنشی ملل متحد در افغانستان: "ملل متحد کاهش تلفات افراد ملکی را خوش آمدید 

سطح باال و تکان می گوید، اما ما باید بخاطر داشته باشیم که اطفال، زنان و مردان افغانستان به شکل دوام دار در یک 
فرد ملکی  مندرج در این  0133که:" به تعداد  ی هم چنان عالوه نمودبه قتل رسیده و مجروح می گردد." وی دهنده 

میان یک جنگ مسلحانه برای که در  مان عادی افغانستان را تشکیل دادهگزارش که کشته و مجروح گردیده است، مرد
 زندگی روزمره شان تالش می کردند. 

 
نیز آقای هایسم می فرماید که:" من از تمام طرف های درگیر در جنگ دعوت به عمل می آورم که به تالشهای شان و 

 جهت محافظت افراد ملکی از آسیب و احترام به حرمت حیات انسان ها، بیفزاید."
 

،  در 2102ل سال درصد  تلفات افراد ملکی می باشد. این نیروها در شش ماه او 01نیروهای مخالف دولت مسئول 
فرد ملکی را مجروح نموده است. رقم متذکره در مقایسه شش ماه  0130فرد ملکی را به قتل رسانیده و  002مجموع 
 درصد کاهش را نشان می دهد.  01 در حدود ،2100اول سال 

 
، بر اساس یافته های یوناما، عمیات های نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان به تعداد 2102در نیمه اول سال 

درصد  تمام تلفات افراد  01فرد ملکی را مجروح نموده است. رقم متذکره  000فرد ملکی را به قتل رسانیده  و  051
فرد  30درصد کاهش را انعکاس می دهد. عالوتاً  21 در حدود 2100ملکی را تشکیل داده و در مقایسه عین مدت  سال 

درصد  تمام تلفات افراد ملکی به هیچ یکی از طرف  01فرد ملکی مجروح یا به عبارت دیگر  201ملکی کشته شده و 
 های درگیر نسبت داده شده نمی تواند. 

 
جون  01ت افراد ملکی گردیده است. از اول جنوری تا مواد انفجاری تعبیه شده به شکل دوام دار باعث بیشترین رقم  تلفا

 023درصد  تمام تلفات افراد ملکی را سبب گردیده است. این تاکتیک  00، مواد انفجاری تعبیه شده به تنهای 2102سال 
 فرد ملکی را مجروح نموده است. با توجه به مد نظر گرفتن حمالت انتحاری و 503فرد ملکی را به قتل رسانیده و 

  بیانیه ای مطبوعاتی
 



       

 
                                                      

 

 

 

پیچیده که در آنها نیز مواد انفجاری تعبیه شده استفاد می گردد، چنین میتوان گفت که در مجموع استفاده از مواد انفجاری 
 درصد  تمام کشته شدگان و مجروحین افراد ملکی گردیده است.  10تعبیه شده توسط نیروهای مخالف دولت باعث 

 
قربانی اش منفجر می گردد، غیر قانونی می  ی تعبیه شده ی که به مجرد تماسد انفجاربه گفته آقای هایسم:" استفاده از موا

وی هم چنان می فرماید که:" این  "قایل گردد. یانباشد. چون مواد متذکره نمی تواند تفکیک بین افراد ملکی و جنگجو
ان تقاضا می یا معیوب نموده است و من از طالب سالح شنیع در جریان جنگ  بیشترین رقم افراد ملکی افغان را کشته و

 نمایم که استفاده از این سالح را متوقف نماید."
 

دولت صورت می گیرد، در سال که توسط نیروهای مخالف  یتلفات افراد ملکی از اثر کشتارهای سازمان یافته و هدفمند
حادثه  203ی یوناما به اثر این تاکتیک در درصد افزایش یافته است. زیرا، بر اساس یافته ها 10در حدود  2102

 فرد ملکی مجروح گردیده است.  010فرد ملکی به قتل رسیده و  211جداگانه، 
 

عملیات های هوائی توسط نیروهای بین المللی در مقایسه از زمانی که یوناما ثبت تلفات افراد ملکی را آغاز نموده است، 
باعث قتل و مجروح گردیدن افراد  و بیشتر همکاران بین المللی شان به شکل دوام دارتمام تاکتیک های نیروهای دولتی و 

فرد ملکی در اثر  15و  00، بر اساس یافته های یوناما 2102جون سال  01است. از اول جنوری تا  ملکی گردیده
ر تلفات افراد ملکی در اثر نیروهای بین المللی به ترتیب کشته و مجروح گردیده است. هرچند که د حمالت هوائی توسط

درصد کاهش آمده است، اما گزارش نشان میدهد که تقریباً دو سوم   20، 2100حمالت هوائی در مقایسه عین مدت  سال 
 تمام کشته شدگان و مجروحین  حمالت هوائی را در شش ماه اول سال زنان و اطفال تشکیل میدهد. 

 
شامل  های را برداشته است. این گام ها در جریان عملیات های هوائی گامآیساف به هدف جلوگیری تلفات افراد ملکی 

از بین عث ملیات متذکره به شکل نامتناسب بامی گردد. ع نیز در لوگر 2102جون سال  5پاسخ آیساف به عملیات هوائی 
ا زنان و اطفال تشکیل میداد، فرد ملکی که تعداد زیادی از آنها ر 00رفتن افراد ملکی گردید. زیرا، در نتیجه این عملیات 

 به قتل رسیدند. 
 

عملیات های شبانه آیساف و نیروهای امنیتی افغانستان به شکل دوام دار کاهش یافته است. در تلفات افراد ملکی  ناشی از 
 21فرد ملکی در اثر این تاکتیک کشته و مجروح گردیده است. از مجموع متذکره  02، به تعداد 2102شش ماه اول سال 

 2100روحین در مقایسه عین مدت  سال نفر مجروح را شامل می گردد. رقم مجموعی کشته شدگان و مج 02نفر کشته و 
 درصد کاهش را نشان می دهد.  23در حدود 

 
امنیت را در مناطقی که پولیس محلی مستقر گردیده، گزارش وضعیت  بهبودیدرحالیکه تعداد زیادی از مردمان محلی 

اما باشندگان محلی نگرانی های شان را در مورد استخدام ناقضین حقوق بشر در داخل پولیس محلی در بعضی داده است. 
از ولسوالی ها و ضعف پروسه آزمایش، آموزش، فرماندهی، کنترل، پاسخ دهی و میکانیزهای نظارتی پولیس محلی 

ت والیت در سراسر افغانستان درج نموده است. مطرح نموده است. یونا تخطی های حقوق بشر را علیه افراد ملکی در هف
کوتاهی در مورد تحقیق و تعقیب عدلی پولیس محلی که در تخطی های حقوق بشری مظنون می باشد، چه در گذشته و  اما

 چه در حال دیده می شود. 
 

مرتکبین نقض های حقوق بشر به هدف قراردادن  حد برای حقوق بشر بر اهمیت پاسخ دهنوی پیلی کمیشنر عالی ملل مت
 کاهش تلفات افراد ملکی، تأکید نموده است. 

ایشان می فرماید که:" معافیت برای تخطی های حقوق بشر فقط برای مرتکبین یعنی ناقضین حقوق بشر جسارت می دهد." 
به عدالت سپرده شده و به وی هم چنان می افزاید که:" نقض های حقوق بشری باید بموقع تحقیق شود. مرتکبین باید 

امنیت برای زنان، مردان و  بهبودقربانیان جبران خسارت پرداخت گردد. پاسخ ده نگهداشتن ناقضین حقوق بشر جهت 
 اطفال افغانستان یک گام مهم پنداشته می شود."

 
داره کردن مکاتب بر همان طوریکه در گزارش درج گردیده، حمالت علیه مکاتب افزایش یافته است. دخالت طالبان در ا

حمله  01، یوناما 2102دست رسی اطفال بخصوص دختران به تعلیم و تربیت تأثیر گذاشته است. در شش ماه اول سال 



       

 
                                                      

 

 

 

، کشتار سازمان یافته و تهدید معلمین و ت شامل سوختاندن ساختمان های مکاتبکه این حمال را علیه مکاتب تأیید نموده 
مسلحانه در مقابل مکاتب و تصرف مکاتب، مسدود نمودن مکاتب بطور مشخص مکاتب  مقامات مربوط به مکتب، حمالت

هی ور سرپرست ریاست حقوق بشر یوناما:" افزایش چشمگیری حمالت در مقابل  دخترانه می گردد. به گفته جیمس راد
، طر آسیب مواجه نمی سازدبا خمکاتب بی نهایت نگران کننده می باشد." وی می افزاید که:" این حمالت تنها اطفال را 

 اطفال را شدیداً از دست رسی به مکتب که یکی از حقوق اساسی بشری شان میباشد، باز می دارد."بلکه 
 

ولسوالی که نیروهای مخالف دولت در آنجا به شدت اعمال نفوذ نموده و ساحه را کنترل می نماید،  33یوناما با باشندگان 
بیان می دارد حبه ارزیابی حقوق بشر در این مناطق بود. مردم محلی به شکل مشابه مصاحبه نموده است. هدف این مصا

وق بشری با معافیت انجام تخطی های حقآن شبه قضایی توسط نیروهای مخالف دولت که براساس  اعمال میکانیزم های که
ازی و لت و کوب شدید می تخطی ها متذکره شامل قتل، قطع اعضا، معیوب س می گیرد، در مناطق متذکره رایج هست.

گمان می رود از حکومت حمایت می نمایند، تهدید نموده و اختطاف می گردد. مقامات طالبان، باشندگان محلی را که 
نماید. هم چنان مالیات های غیر قانونی را بر مردم تحمیل می کند. نیروهای مخالف دولت در بعضی از ساحات دست 

اگاهی فلج اطفال و کمپاین واکسین، می  قطع پروسهود نموده که این محدودیت شامل رسی به مراقبت های صحی را محد
 گردد. 

 
محافظت افراد ملکی گردد، نه تنها نیازمند کاهش تلفات افراد به گفته جیمس راد هی ور:" معیاری های مؤثری که باعث 

نقطه پایان داده شود." پاسخ دهی برای تخطی های حقوق بشری باید یک شاخصه  نیز به معافیتباید ملکی است، بلکه 
زندگی، امنیت و  ،بخاطر رفتن به جلو و اشتیاق تمام طرفهای جنگ باشد، تا بر این اساس امنیت انتقال در کلیدی موفقیت

 حقوق بشری زنان، اطفال و مردان افغانستان را به عنوان نگرانی اولیه شان قرار دهد."
 

یوناما در مورد محافظت افراد ملکی  2102صحبت های گزینش شده ی افراد ملکی که در گزارش شش ماه اول سال 
 درج گریده است:

 
دو تا طفلش در مرکز ولسوالی منتظر نشسته بودند تا تذکره های ما را خانم من همرای چهارتا طفلم و خانم برادرم همرای 

بگیرد. من از خانواده ام خواهش کردم تا در نزدیکی دروازه منتظر بماند و من داخل ولسوالی رفته تا ببینم که آیا کارمندان 
، لذا دو باره به طرف دروازه اداره احصائیه به دفتر کارش رسیده است. بعد از داخل شدن، یک انفجار قوی را شنیدم

دویدم و مشاهده کردم که مردم آغشته به خون در زمین افتاده است. یکی از دخترانم را دیدم که در زمین افتاده و از بین 
رفته است و سه تا دختر  دیگرم همرای مادرشان مجروح گردیده بودند. پولیس به من کمک کرد تا دختران و همسرم را در 

 ه و آنها را به شفاخانه انتقال دهم. موتر گذاشت
تاریخ صحبت های پدر  دو تا دختری بود که در اثر حمله مواد انفجاری تعبیه شده در مرکز ولسوالی گزره والیت هرات به 

 .کشته شده بودند 2102اپریل سال  01

شب بود.  او از من تقاضا کرد که دوربین  00من با کاکایم در محوطه ی هوتل سپوژمی نشسته بودیم و ساعت حدود 
عکاسی را از موتر آورده تا این ضیافت را ثبت نماییم. من به طرف موتر رفتم و در این زمان صدای فیر را شنیدم. یک 

مردم فیر می کند و آن را دیدم که بر یک گروپ از مردان بر  بدون در نظرداشت هدف مشخصمرد مسلح را دیدم که 
جوان که مصروف اواز خوانی بوده و از موسیقی شان لذت می بردند، فیر می نماید. بعضی از آنها فوراً کشته نشده بود، 

مود. آن مرد مجروحین برای کمک فریاد می زد، اما مرد مسلح دوباره آمد و با هدف قراردادن سر آنها بر آنها فیر می ن
تمام آنها را کشت. من هم چنان دیدم که آن مرد چطور کاکایم را کشت و باالی سرش فیر نمود. مغز کاکایم از سرش 
بیرون آمد. شما میدانید که کاکایم تازه از ایران آمده بود تا مادر سالخورده اش را ببیند، اما توسط حمله کنندگان کشته شد. 

 را بررسی نموده و در داخل ساختمان رفتند تا مردم را جستجو نموده و بکشد. حمله کنندگان، محوطه هوتل

 جون بر هوتل سپوژمی در بند قرغه کابل صورت گرفت.  01یکی از بازماندگان حمله انتحاری پیچیده ی که به تاریخ 
 

یک روز، یکی از محافظین از طریق رادیو با همکارش ارتباط گرفت. آنها از غار مرا در یک مزرعه آورد و تصمیم 
مرد مسلح را دیدم. آنها چشمانم را بسته نمود. آنها  51الی  11من در حدود گرفت تا با من یک بازی را انجام دهد. 

در گلویم گذاشت. سپس یک مرد دیگر مداخله نموده به آنها گفت که  یک چاقو را نماید، لذاخواست که سرم را از تنم جدان 



       

 
                                                      

 

 

 

من کهن سال هستم و دستور داد که گلویم را نه ُبرد، اما فقط دستم را قطع نماید. بعد آنها مرا با زور گرفتند و از یک 
و شریان بند بسته نمود. بازویهایم و بازویم را با دشخص تقاضا نمود که بازوی راستم را بسته نماید. آن شخص دو سر 

باالی مچ و بعد از پایین مچ با چاقو قطع نمود. بعد دستم را از استخوان مچ با زور  از سپس، آنها دستم را ابتدا با ُبریدن  
جدا نمود. وقتی که آنها بخش پایین مچم را جدا نمود، خیلی دردناک بود. اما من گریه نکردم و چیغ نزدم، زیرا من یک 

  مرد هستم.
 قطع شده بود.  2102یک قربانی  که دستش توسط طالبان در ما اپریل سال 

 
و به تعقیب آن انفجارهای زیادی در داخل  قبل از ظهر، من صدای طیاره جنگی و هلیکوپتر را شنیدم 01در حدود ساعت 

قریه صورت گرفت. بعد از آنکه طیاره ها و هلیکوپترها منطقه را ترک گفت، من از خانه بیرون آمده و مشاهده کردم که 
بودم که ممکن  یدر جستجوی اشخاصخانه کاکایم کامالً تخریب گردیده است. من با فریاد و چیغ زدن بطرف خانه دویدم و 

. در اتاق دومی خون زیاد را باالی خشت دیدم و زرغونه را که دختر چهار ساله کاکایم بود، در میان ه مانده باشندزند
کمک می  آنهای که ممکن زنده مانده بودند،خشت های تکه تکه یافتم. آن مرده بود. تمام اهل قریه آمدند و برای جستجوی 

. انفجار سرش را از تنش جدا نموده بود. تمام شت پاره های اتاق سوم یافتیمساله ی کاکایم را در میان خ 3ما بچه کردند. 
مردم فریاد زده و چیغ می زدند. ما بعداً جسد بی جان مادرش را در کنارش پیدا نمودیم که صورتش بطور کامل تخریب 

 شده بود. من بیشتر از این توان ادامه صحبت را ندارم.
 جون در ولسوالی برکی برک والیت لوگر کشته شده بودند.  5فرد ملکی  که در حمله هوائی  00یکی از اقارب 

 
 

 یوناما پیشنهادات ذیل را بخاطر تقویت محافظت افراد ملکی ارائه می نماید: ،2102گزارش شش ماه اول سال در 
 

 پیشنهادات برای نیروهای مخالف دولت
  ،نیروهای مخالف دولت مطابق به حقوق بشر دوستانه بین المللی باید عمل نماید. این نیروها از اصول تفکیک

باید حمایت نموده و نیز فرد ملکی را طوری تعریف حقوق بشر دوستانه بین المللی تناسب و اقدامات احتیاطی 
 حقوق بشردوستانه بین المللی باشد.به نماید که مطابق 

 هم چنان فرامینی که حمالت و قتل یندهدف قرار دادن افراد ملکی را متوقف نما با حقوق بین المللی در مطابقت .
 اجازه می دهد، لغو نمایند.توسط حمالت انتحاری را های افراد ملکی 

 نیز و  عاجل متوقف نمودهفشار منفجر می گردد را  نکه با آوردنفجاری تعبیه شده ی بشقاب ماننداستفاده از مواد ا
نظامی قایل که استفاده از سالح های که غیر قانونی بوده و تفکیک بین افراد ملکی و  ندمتعهد گرد علنیبه شکل 

 نیست را تحریم نمایند.
 تحمیل می نماید،  تشکیالت شبه قضایی که مجازات غیر قانونی مانند قتل، قطع اعضا، و لت و کوب را بر مردم

و رهنمود های که به اعضای نیروهای جنگی هدایت می دهد تا از  ها مقرره دستور العمل ها، باید لغو گردد.
تلفات افراد ملکی جلوگیری و اجتناب نماید را اجرا نموده و نیز آن اعضای که افراد ملکی را به قتل رسانیده، 

 .نمایند دریافتباید قرار گرفته و پاسخ اعمال خود را مسئول جروح نموده و یا مورد هدف قرار می دهد، م
  برای مؤسسات که برنامه های بشر دوستانه دارند، به طور ویژه آن نهاد های که خدمات صحی، شفاخانه ها و

فراهم می نماید، باید اجازه داده شود که دست رسی کامل در همه جا داشته باشد. تعهد همگانی باید  را داکتران
ن حمایت صورت می گیرد و نیز به گروه که واکسین صورت بگیرد تا اطمینان حاصل گردد که از کمپاین واکس

 را انجام می دهد اجازه داده شود که کمپاین واکسن را به شکل سالم در تمام نقاط افغانستان انجام دهد. 
 

 پیشنهاد به حکومت افغانستان

 به هدف  طور مشخص نهادهای قضایی و پولیسبه  ،گام های جدی بیشتر جهت تقویت نهادهای حاکمیت قانون
دد، برداشته گی می گرانونی توسط نهادهای حکومتی رسیده حصول اطمینان از اینکه فعالیت جرمی به شکل ق

شود. این اقدامات شامل تحقیق، تعقیب عدلی و مجازات افرادی می گردد که جزا های غیر قانونی به خصوص 
، نقض های حقوق بشری و سایر اعمال نانقتل افراد را در قالب یک تشکیالت شبه عدلی انجام می دهد.  هم چ

 .مورد تعقیب قرار گیردجرمی که توسط نیروهای مخالف دولت صورت می گیرد، 



       

 
                                                      

 

 

 

  یک گروه کاهش تلفات افراد ملکی مشابه به گروه کاهش تلفات افراد ملکی مربوط به آیساف در اردوی ملی
افراد ملکی که توسط نیروهای امنیتی افغان  افغانستان ایجاد گردد، تا اطمینان حاصل گردد که حادثات تلفات

صورت می گیرد، به شکل شفاف و بموقع مورد تحقیق قرار گرفته و به طور درست تعقیب می گردد. این 
 موضوع باعث می گردد تا محافظت افراد ملکی، جبران خسارت و پاسخ دهی تقویت گردد.

  موده تا آنها به آموزش و پرورش دست رسی داشته حقوق اطفال به ویژه دختران را به شکل کامل محافظت ن
باشند. تالشها جهت حصول اطمینان به خاطر بازماندن و ایمنی مکاتب باید صورت بگیرد، به نحوی که ماهیت 
ملکی بودن مکاتب حفظ گردیده و تأسیسات آموزشی برای فعالیت های نظامی استفاده نگردد. معیارهای حقوق 

فغانستان حمایت می گردد و در فهرست مطالب   وزارت معارف به تصویب می رسد، بشری که توسط قوانین ا
 باید در نصاب تعلیمی مکاتب گنجانیده شود.

  به اضافه موضوعات مهمی دیگر، از میکانیزم آزمایش و بررسی مؤثر، استخدام، نظارت و پاسخ دهی پولیس
حاصل گردد. اطمینان حاصل گردد که برای محلی به منظور جلوگیری از تخطی های حقوق بشری اطمینان 

جرایم که توسط پولیس محلی صورت می گیرد باید پاسخ قانونی داده شده و هم چنان اطمینان حاصل گردد که 
 سایر نیروهای دفاعی محلی به کمک نیروهای نظامی بین المللی به زودترین فرصت منحل گردد.

 پیشنهاد به نیروهای نظامی بین المللی
 

 گیرد. به طور مشخص آن یاتی باید به شکل دوام دار صورت گری رهنمود های تاکتیکی و طرزالعمل عملبازن
که انجام حمالت هوائی را تنظیم می نماید، با این دیدگاه که از تلفات اتفاقی افراد ملکی و  یرهنمودها و دساتیر

. بازنگری بعد از حمالت پرداخته شود جبران خسارت به قربانیان آمده وتخریب اهداف ملکی جلوگیری به عمل 
عملیات را دوام دار اجرا نموده و تحقیقات بر قضایای که افراد ملکی بر اساس آن تلف شده است را با  هماهنگی 

 حکومت افغانستان انجام دهد. 
 انی تمام که آسیب دیده است را از طریق انتشار همگقراری ارتباط بهتر با افراد ملکی شفافیت، پاسخ دهی و بر

پاسخ دهی و اقدامات  که منجر به تلفات افراد ملکی گردیده است، بهبود بخشد. ی کشفیات آیساف در مورد حادثه
 انظباتی، و نیز تهیه جبران خسارت به شکل سیستماتیک  مورد تعقیب قرار گیرد. 

 ر بهبودی در کاهش تلفات و به خاط آنهاو گزارش دهی  افغان جهت باالبردن ظرفیت تحلیل با نیروهای امنیتی
افراد ملکی از طریق ایجاد گروه کاهش تلفات افراد ملکی در داخل نیروهای امنیتی افغانستان همکاری نموده و  

 به شکل دوام دار با آنها کار نماید.
 کل اطمینان حاصل گردد که نیروهای امنیتی افغان به شکل کافی تمویل و تجهیز گردیده و آموزش  ببیند تا به ش

و خنثی سازی مواد انفجاری تعبیه شده بشمول بهره  عملیات های ضد مواد انفجاری کنترل؛ فرماندهی ومؤثر
 1برداری های که این مواد صورت می گیرد را اجرا نماید.

    اطمینان حاصل گردد که نیروهای امنیتی افغان در مورد رهنمود های تاکتیکی، دستورالعمل ها و بهترین
، کامالً آموزش دیده و معلومات محافظت افراد ملکی دریافت گردیده است در افزایش موفقیت آمیزکه ی تجارب

 .یندحاصل نما
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استحصال و بهره برداری مواد انفجاری تعبیه شده شامل موارد ذیل می گردد:  تشخیص، .  

جمع آوری، تولید و توزیع نمودن معلومات  جمع آوری شده از ساحه حادثه مواد 

انفجاری به منظور به دست آوردن اطالعات نظامی قابل استفاده، تا با این روند؛ 

فجاری تقویت گردیده، منابع شورشیان را کاهش طرزالعمل و میتود مبارزه با مواد ان

داده و تعقیب عدلی را حمایت نماید. این استحصال شامل حفظ، تشخیص و ترمیم عناصر 

مواد انفجاری تعبیه شده برای آزمایش های تخنیکی، قانونی و بایومیتریک، شده و 

ستحصال مواد تحلیل های را شامل می گردد که توسط نهادهای متخصص انجام می گیرد. ا

 انفجاری تعبیه شده یک بخش اساسی اقدامات مؤثر و قوی علیه مواد انفجاری می باشد.    
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