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افغان یک عکسی که در صفحه اول این گزارش درج گردیده، صحنه ای را نشان می دهد که در آن یک مرد 

پسر مجروح را بطرف شفاخانه انتقال می دهد. پسر بعد از آنکه دو بسته مواد انفجاری تعبیه شده در کنار جاده در 

نومبر منفجر گردید، زخم برداشت. مواد انفجاری دومی در عین  82ولسوالی اچین والیت ننگرهار به تاریخ 

ار اولی کمک می کردند. هر دو مواد انفجاری در حدود چهار مکان، افرادی را هدف قرار داد که با قربانیان انفج

 ()عکس از ر حمت گل، اسوشیتید پرس فرد ملکی را به قتل رسانده و هشت فرد ملکی را مجروح ساختند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نباید از هیچ کوششی تلفات انسانی که در اثر منازعات مسلحانه در افغانستان بوقوع می پیوندد، تکان دهنده است. 
 برای حمایت از افراد ملکی در مقابل آسیب، دریغ کرد.

 8102یان کوبیش، نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد در افغانستان، فبروری سال 
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 مأموریت

نظامیان در درگیری های مسلحانه، توسط بخش حقوق بشر  در مورد محافظت از غیر 810۲شش ماه اول سال  گزارش
را در بر  810۲دسمبر سال   ۲0اول جنوری تا  هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما(، تهیه گردیده و دوره زمانی

  میگیرد.

نظارت از به منظور "ای امنیت ملل متحد ( شور810۲) 8169این گزارش به تعقیب مأموریت یوناما بر اساس قطعنامه 
وضعیت غیرنظامیان، هماهنگی تالش ها برای تضمین محافظت از آنها، تقویت پاسخ دهی و کمک در تطبیق کامل آزادی 
های بنیادین و مقررات حقوق بشریِ شامل در قانون اساسی افغانستان و معاهدات بین المللی که افغانستان عضو آنها می 

  تهیه گردیده است. "گیردمندی کامل زنان از حقوق بشری شان، ارتباط میوص معاهداتی که به بهرهباشد، بخص

( شورای امنیت، اهمیت نظارت فعلی و گزارش دهی به شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت 810۲)8169قطعنامه 
 اد ملکی را تصدیق می نماید. افراد ملکی در منازعات مسلحانه در افغانستان، بخصوص در مورد تلفات افر

یوناما یک سلسله فعالیت هایی را با هدف کاهشِ اثرات جنگ بر غیرنظامیان به شمول موارد ذیل روی دست گرفته است: 
نظارت مستقل و بیطرفانه از حوادثی که در آن افراد ملکی کشته یا زخمی شده اند؛ فعالیت های دادخواهی برای تقویت 

یانی که در منازعات مسلحانه متضرر می گردد؛ و فعالیت هایی که باعث تقویت بیشترِ مقررات حقوق محافظت از غیرنظام
 . بشر دوستانه بین المللی، حقوق بشر، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان در میان تمام طرفهای درگیر می شود

ی گردیده و داده های تخنیکی را از طرف آنها این گزارش توسط دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای حقوق بشر بازنگر

 دریافت نموده است.
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 واژه نامه

مهماتِ قابل شلیک از طیاره، بشمول حمایت هوایی نزدیک توسط هواپیماهای با بال ثابت و ، حمله هوائیحمله هوائی: 
  گویند که  با استفاده از وسایطحمالت جنگی نزدیک توسط بالگردها)هلیکوپترها( را می گویند. و نیز حمالتی را می 

 بدون سرنشین یا طیاره های بدون خلبانی که از راه دور کنترول می شود، صورت می گیرد.   جنگی هوایی

ABP :.پولیس سرحدی افغان 

ALP :.پولیس محلی افغان 

ANA :.اردوی ملی افغان 

ANP :پولیس ملی افغان. 

ANSF : بوده که شامل پولیس سرحدی، اردوی ملی، پولیس ملی و ریاست  عامنیروهای امنیتی ملی افغان یک اصطالح
 امنیت ملی میگردد. 

این اصطالح تمامِ افراد و گروه های مسلح و یا مخالفین مسلح را که در حال حاضر در درگیری های عناصر ضد دولتی: 
می گیرد. این اصطالح همچنین به کسانی اطالق نظامی علیه دولت افغانستان و یا نیروهای نظامی بین المللی سهم دارند، در بر 

به شکل مستقیم در جنگ ها سهم گرفته و با که یا افراد و گروه های منسجم و مسلح غیر دولتی  "طالبان"می شود که به عنوان 
اد مانند شبکه حقانی، حزب اسالمی، جنبش اسالمی ازبکستان، اتحاد جه .شوندمشخصات یا هویت های مختلف شناخته می

به دنبال اهداف سیاسی،  ی کهاسالمی، لشکر طیبه و جیش محمد و دیگر گروه های  شبه نظامی و گروه های مسلح
، به شمول گروه های جنایی که به طور مستقیم در اعمال خصمانه به نمایندگی از یک می باشند ایدئولوژیک یا اقتصادی

 طرف درگیر فعالیت می نمایند.

 .می باشند و از نیروهای دولتی متمایز هستند دخیلمسلح غیر دولتی را گویند که در منازعات :  نیروهای گروپ مسلح 
دارای تشکیالتی می باشند که ممکن از نیروهای ملیشه گرفته تا شورشیان و مجرمین را شامل گردد. گروپ های  این نیروها

ارهایشان بخاطر بدست آوردن اهداف سیاسی، ی را دارند که با استفاده از قدرت شان از جنگ افزیمسلح این توانا
آیدولوژیکی و اقتصادی استفاده نمایند. در حالیکه آنها در تشکیالت رسمی نیروهای نظامی دولتی جا نداشته، از هم پیمانان 

رند، دولت یا نهاد درون دولتی نیز بشمار نمی آیند و هم چنان، آنها در تحت کنترل دولتی که در قلمروی شان فعالیت دا
نیستند. گروپ های مسلح ممکن تحت فرماندهی و کنترل رسمی دولتی که در قلمروی آن فعالیت می نمایند، نباشد. اما، 

که آنآنها ممکن است  از کشور میزبان و سایر کشورها به شکل مستقیم یا غیر مستقیم حمایت گردد. این تعریف  با وصف 
شود، ولی شامل گروپ های ذیل می گردد: گروپ های شورشی مخالف، شامل تمام گروپ های مسلح غیر قانونی نمی 

می شود(، شورشیان، تروریست ها، نیروهای  ی مشابهملیشه های محلی)که شامل ملیشه های نژادی، قومی و سایر  گروپ ها
این گروپ  0.دفاع مدنی و گروپ های شبه نظامی)البته زمانی که آنها بطور واضح خارج از کنترل دولت عمل می کنند(

 های مسلح بر اساس قوانین افغانستان، مبنای قانونی ندارند. 

تلقی نموده اما  دولتییوناما، عناصر مخالف دولت را که در این گزارش از آن نام برده شده به عنوان گروپ های مسلح غیر 
 آنها را نسبت به مبنای مخالفت مسلحانه شان علیه دولت افغانستان، متمایز می پندارد. 

AXO  : بجا مانده؛ به مهمات انفجاری گفته می شود که در جریان جنگ های مسلحانه استفاده نگردیده، مواد انفجاری
ال انداخته شده است. طوریکه مواد متذکره از تحت کنترل نیروهایی بلکه آن مهمات بجا مانده یا اینکه در انبار، زباله یا اشغ
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که آنها را بجا گذاشته و رها نموده است، خارج باشد. مهمات انفجاری بجا مانده ممکن دارای چاشنی باشد، ممکن دارای 
ی استفاده تهیه می گردد. فیوز فعال باشد، ممکن آماده انفجار باشد، یا اینکه چنین نباشد. در غیر آن صورت معموالً برا

 (. v)کنوانسیون مربوط به سالح های مشخص متعارف، پروتکل 

به دو دسته ذیل تقسیم   را شامل کشته شده گان و زخمی های افراد ملکی می گردد و میتوان آنافراد ملکی:   تلفات
 نمود: 

و شامل تلفات برخاسته از عملیات تلفاتی که بطور مستقیم از درگیری های نظامی ناشی میشود تلفات مستقیم:  ·
های نظامی انجام شده توسط نیروهای دولتی و نیروهای نظامی بین المللی می گردد. مثالً رویداد های محافظت از 
نیروها، حمالت هوایی، عملیات های تالشی و دستگیری، مبارزه در مقابل شورشیان یا عملیات های ضد تروریزم. این 

تی نیز میگردد که در نتیجه فعالیت های گروپهای مسلح غیر دولتی صورت می گیرد. مانند گونه تلفات شامل تلفا
 کشتارهای سازمان یافته، تلفات ناشی از  مواد منفجره جاسازی شده و یا درگیریهای مستقیم با نیروهای طرفدار دولت. 

بصورت غیر مستقیم از تلفاتی که  سایر عوامل یا اسباب غیر مستقیمی که منجر به تلفات می گردد: ·
تلفات ناشی از مواد منفجره باقی مانده از دوران جنگ، مرگ در "درگیری ها ناشی می شود، قرار ذیل می باشد: 

زندان، مرگ ناشی از بدتر شدن احتمالی اوضاع بهداشتی که در جریان عملیات های نظامی رخ می دهد و یا زمانی که 
یا موجود نباشد. این گونه تلفات می تواند مرگ ناشی از حوادثی را نیز  دیدهمنوع گردسترسی به مراقبت های صحی م

واقعاتی که شامل شود که عامل آن را به هیچ وجه نمی توان مشخص ساخت. مانند مرگ یا جراحت های ناشی از 
  طرف مسئول آن را به هیچ صورت نمی توان تعیین کرد. 

سال(  01تولد تا ختم  سال )مشمول بدوِ 02به کسی گفته می شود که زیر سن  "طفل" کنوانسیون حقوق طفل،بر اساس اطفال: 
 از سوی افغانستان نیز به تصویب رسیده بود، 811۲باشد. در ضمن اساسنامه روم در مورد محکمه جنایی بین المللی که در سال 

و یا گروه های مسلح غیر دولتی و استفاده از سال در نیروهای مسلح دولتی  01خدمت اجباری یا شامل نمودن اطفال زیر سن 
( فقره viiو جزء ) 2( ماده 8( فقره )ب( بند )xxviها را جرم شمرده است. )به جزء ) خصومتدر  فعالاطفال برای مشارکت 

 مراجعه شود(. 2ماده  8بند  پنجم

 
که مبارز)عضو  به حساب می آیند "غیرنظامیان"کسانی  ،مقررات حقوق بشر دوستانه بین المللیبه موجب غیرنظامیان: 

نیروهای نظامی یا شبه نظامی( نمی باشند و یا عضو گروه های مسلح سازمان یافته یکی از طرف های درگیر نباشند. در 
محافظت خویش را ممکن از دست بدهند.  ،صورتی که غیر نظامیان بطور مستقیم در درگیری های نظامی شرکت کنند

ه از صفوف جنگ خارج شده، مثل)مجروح، مریض،اشخاصی که کشتی شان غرق می شود، نظامیان و جنگجویانی ک
توقیف و یا تسلیم می گردند( و یا کسانیکه مربوط به بخش های صحی یا مذهبی نیروهای مسلح باشند، باید در برابر 

 حمالت محافظت شوند.
COM-ISAF :تان )یا آیساف(. فرمانده نیروی های بین المللی یاری به امنیت در افغانس 

EOF Incidents : که تحت عنوان است عکس العمل نیروها در مقابل یک پدیده مشکوکافزایش حادثات مربوط به ،
نیز یاد شده است: زمانی که افراد در هنگام نزدیک شدن به کاروان های نظامی یا سبقت گرفتن از آن  "محافظت از نیروها"

و یا هم در پوسته های تالشی از دستورالعمل ها سرپیچی نمایند، این حوادث اتفاق می به هشدار افراد نظامی توجه نکنند 
یک پروسه دفاعی است که هدف آن تعیین وجود یک »آیساف افزایش عکس العمل نیروها را چنین تعریف می کند: افتد. 

سخ دفاعی مناسب به آن برای تهدید، تعیین حدود نهایی آن بوده و در صورت ضرورت رویارویی با تهدید از طریق پا
2(.8102جنوری  ۲0)مقر فرماندهی آیساف، « حفاظت از نیروها می باشد.
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ERW.بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ و نیز به نام مواد منفجر ناشده و مواد انفجاری متروک یاد می گردد : 

IDP :.بیجا شدگان داخلی 

یعنی بمبی که برخالف روش متعارفِ نظامی ساخته و یا جاسازی شده باشد. مواد انفجاری تعبیه  مواد انفجاری تعبیه شده: 
مواد ، پوشیده شده توسط شخصبصورت بمب انتحاری، مانند مواد انفجاری "می تواند به اشکال ذیل مشاهده شود:  شده

موتر انفجاری که انفجار آن از طریق زی شده در موتر ، ، مواد انفجاری جاسا(راه دورطریق رادیو )کنترول از انفجاری تعبیه شده 
مواد انفجاری که با تماس قربانی خودش فعال می گردد و یا مواد انفجاری بشقاب مانندی که با آوردن فشار لین کنترول می شود، 

  "منفجر می گردد.

گردد: تشخیص، جمع  موارد ذیل می: استحصال و بهره برداری مواد انفجاری تعبیه شده شامل استحصال مواد انفجاری
آوری، تولید و توزیع نمودن معلومات جمع آوری شده از ساحه حادثۀ مواد انفجاری به منظور به دست آوردن اطالعات 
قابل استفاده، بخاطر تقویت طرزالعمل و میتود مبارزه با مواد انفجاری و به جهت کاهش منابع شورشیان و بخاطر تقویت 

لی آنها. این استحصال شامل حفظ، تشخیص و ترمیم عناصر مواد انفجاری تعبیه شده برای آزمایش های پروسه تعقیب عد
که توسط نهادهای متخصص انجام می گیرد. استحصال مواد انفجاری تعبیه  گردیدهتخنیکی، قانونی، بایومیتریک و تحلیلی 

 شد.  شده یک بخش اساسی اقدامات مؤثر و قوی علیه مواد انفجاری می با

د. گزارش تلفات ت: زمانی صورت می گیرد که افراد ملکی در اثر درگیری های نظامی تلف شو(Incidents) حادثات 
 ، شامل گزارشات تلفات افراد ملکی یوناما نمی شود. مجرمانهناشی از فعالیت های 

IHL.حقوق بشر دوستانه بین المللی : 

IM Forces :"شامل تمام سربازان خارجی می گردد که بخشی از نیروهای آیساف و نیروهای  "نیرو های نظامی بین المللی
بشمول نیروهای مربوط به عملیات تحکیم آزادی که تحت فرماندهی فرمانده آیساف قرار دارند، را  ،امریکایی مستقر در افغانستان

تحت فرماندهی آیساف عمل نکرده و شامل  تشکیل می دهند. در ضمن این واژه آنعده از نیرو هایی را نیز در بر می گیرد که
 میباشد. استخباراتی و امنیتی خارجی نیروهای دیگر تعداد نیروهای ویژه و 

Injuries : به معنای جراحات جسمی با میزان شدتِ متفاوت یاد می گردد. میزان شدت جراحت ها در دیتابیس بخش
دمه های غیر فزیکی و روانی و یا نتایجی که از اثر حادثات حقوق بشر یوناما ثبت نمی شود. جراحت ها شامل شوک یا ص

 به بار می آید مانند ضربه روحی، نمی گردد. 

ISAF : منشور ملل متحد مأموریت تأمین صلح را به  1نیروهای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان.آیساف بر اساس فصل
، ناتو بر اساس درخواست 811۲متحد اعزام شده است. در اگست عهده دارد. این نیروها تحت صالحیت شورای امنیت ملل 

تقریباً شامل  ؛8102جنوری سال  01تاریخ دولت افغانستان  و ملل متحد، فرماندهی آیساف را به عهده گرفت. نیروهای آیساف تا 
ه مقر فرماندهی آیساف در کشور مساعدت کننده نیرو می گردید که در شش سلسله فرماندهی ساحوی به عالو 26نفر از   11112

بدین سو، فرمانده آیساف به عنوان فرمانده نیروهای امریکایی در افغانستان نیز خدمت می  8112کابل مستقر می باشند. از نومبر 
( شورای امنیت یکبار دیگر بر قطعنامه های 810۲)8081کند، در حالیکه سلسله فرماندهی هر دو نیرو جداگانه می باشد. قطعنامه 

 تأکید می نماید. 8102دسمبر سال  ۲0ماه دیگر الی  08قبلی در مورد تمدید مأموریت آیساف به مدت 

MoI :.وزارت امور داخله 

NATO : سازمان پیمان اتالنتیک شمالی. اعضای ناتو عمده ترین کشور های سهیم در آیساف می باشند. به آیساف
 مراجعه شود. 

NDS : یا استخبارات دولتی افغانستان.ریاست امنیت ملی افغانستان 
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NGO: .سازمان غیر دولتی 

Pro-Government Forces (PGF) : این  :(دولتی و همکاران بین المللی شانطرفدار دولت )نیروهای نیروهای
شبه را در بر می گیرد که در عملیات ضد تروریزم در قالب نیروهای نظامی و  ینیروها تمام نیروهایی دولتی و سایر نیروهای

نظامی فعالیت میکنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترول دولت افغانستان می باشند. این نیروها شامل دسته های ذیل 
می گردد، ولی محدود به اینها نیستند: اردوی ملی، پولیس ملی، پولیس سرحدی، نیروهای ریاست امنیت ملی، پولیس 

 محلی و سایر نیروهای محافظتی محلی.

وهای امنیتی افغانستان شامل دسته های ذیل می گردد: اوالً اردوی ملی که تحت چتر وزارت دفاع کار نموده و بطور نیر
رسمی در چارچوب نیروهای مسلح افغانستان جا می گیرد. ثانیاً پولیس محلی که با توجه به وظیفه شان و اینکه از محافظت 

اشد، عمالً بخشی از نیروهای مسلح را تشکیل می دهد. و نیز پولیس ملی، قانونی مشابه به افراد ملکی بر خوردار نمی ب
پولیس های با یونیفورم و پولیس سرحدی نیز شامل می شود که به شکل رسمی بخشی از نیروهای مسلح افغانستان بشمار 

کی بودن خود را از نمی رود و تحت چتر وزارت داخله کار می نمایند. اعضای نهادهای مجریان قانون زمانی حیثیت مل
دست می دهند که در کنار نیروهای مسلح کار کرده و یا به شکل مستقیم در جنگ ها سهم بگیرند. پولیس هایی که علیه 

 آنها حمله صورت می گیرد و آنها از خود دفاع می نمایند، حیثیت ملکی بودن خود را از دست نمی دهند. 

نیز می شود )به نیروهای بین  لی و سایر نیروهای استخباراتی و امنیتی خارجینیروهای بین المل این اصطالح همچنین شامل
 المللی نگاه کنید(.

SOPمعیاری عملیاتی. های : طرز العمل 

: قتل های هدفمند یا کشتار سازمان یافته زمانی گفته می شود که دولت و قتل های هدفمند یا کشتار سازمان یافته
از (منازعات مسلحانهیک یا عین عمل توسط گروپ سازمان یافته در کار می کنند )و  که تحت چتر قانونعناصر دولتی 

نیروی کشنده  به شکل عمدی، قصدی و با پالن از قبل طرح شده  اشخاصی معینی را که بطور فزیکی در تحت توقیف 
ان یافته حق حیات را نقض می مرتکبین قرار ندارند، به قتل برساند. هر چند در بسیاری از حاالت کشتار هدفمند و سازم

  ۲کند، اما در بعضی از شرایط استثنایی جنگ مسلحانه ممکن قانونی باشد.

UNDSS.دفتر مصئونیت و امنیت ملل متحد : 

UNAMA.هئیت معاونت ملل متحد در افغانستان : 

UNHCRشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین.ی: کم 

USSOFت متحده امریکا.: نیروهای عملیات های ویژه ایاال 

UXO.مواد منفجر ناشده : 

: جرایم جنگی، نقض های شدید قواعد معاهده ای و عرفی حقوق بشردوستانه بین المللی است. مطابق جرایم جنگی
حقوق عرفی بین المللی هم بر جنگ بین المللی و هم بر جنگ داخلی قابل  2اساسنامه محکمۀ بین المللی جنائی، ماده 

ق بشر دوستانه بین المللی تعریف می نماید. اِعمال می باشد. همچنین این اساسنامه جرایم جنگی را نقض شدیدی حقو
تعریف  -019قاعد  -دولت ها نیز قاعده متذکره را به عنوان یک نورم حقوق عرفی بین المللی به رسمیت شناخته است

 Rules ed. Jean-Marie، 0کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق عرفی بشردوستانۀ بین المللی، جلد  -جرایم جنگی

Henckaerts and Louise Doswald-Beck (CU P/ICRC, Cambridge 2005) {ICRC Study}. .

                                                 
۲
وق بشر مجمع صورت جلسه چهاردهمین جلسه شورای حق ۲به گزارش گزارشگر ویژه در مورد قتل های فرا قضایی و خود سرانه، در فقره .  

 A/HRC/14/24/Add.6. 10 May 2010 "مطالعه قتل های سازمان یافته"عمومی سازمان ملل متحد مراجعه گردد. فلیپ آلسون. ضمیمه 
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اساسنامه روم در مورد  2ماده  8مراجعه گردد. هم چنان به جزء آی، بند سی، فقره  0۲ماده  8به پروتکل الحاقی دوم، فقره 
ل نقض های شدیدی حقوق و محکمله جنائی بین المللی که از عناصر جرم بحث کرده، مراجعه گردد. جرایم جنائی شام

عرف جنگی قابل اِعمال بر یک جنگی که وجه بین المللی ندارد) که این موضوع مقدمتاً مبتنی است بر: }ماده سوم 
کنوانسیون   0666آن، پروتکل اختیاری  0611ژینو، پروتکل الحاقی دوم  0626مشترک در کنوانسیون های چهارگانۀ 

حقوق طفل، کنوانسیون  0626های فرهنگی در جنگ های مسلحانه، کنوانسیون  هاک برای محافظت از مالکیت 0612
امنیت ملل متحد و کارمندان مربوطه، اساسنامه های دیوان جنائی بین المللی برای رواندا و یگوسالویای سابق و  0662

ساس اساسنامه روم در مورد اساسنامه محکمه ویژه برای حکومت سیرا لیون)کشوری در غرب افریقا({. به جرایم جنگی بر ا
محکمۀ جنائی بین المللی و منابع شان در جدول مقایسوی حقوق بشر دوستانۀ بین المللی مراجعه گردد. خدمات مشاورت 

اساسنامه محکمه جنایی بین المللی)اساسنامه روم(  کمیته بین المللی صلیب سرخ در مورد حقوق بشر دوستانۀ بین المللی.
ن تعریف می نماید: نقض شدیدی حقوق و عرف  قابل اِعمال در جنگ بین المللی و نیز نقض جدی جرایم جنگی را چنی

حقوق و عرف قابل اِعمال در جنگی که وجه بین المللی ندارد را جرایم جنگی گوید. جرایم جنگی شامل نقض شدیدی 
قتل، قطع عضو، تعذیب و رفتارهای  کنوانسیون ژنیو بشمول تخطی علیه حیات یک شخص، بطور مشخص تمام انواع ۲ماده 

ظالمانه، تخطی علیه کرامت انسانی بطور مشخص تحقیر و توهین کردن، گروگان گرفتن، تصویب مجازات و  ارتکاب قتل 
بدون اینکه جزای مربوطه توسط یک محکمۀ مبتنی بر قانون اعالن شده باشد. و اینکه قتل، بدون در نظرداشت فرایند 

دون فراهم نمودن تضمینات قضائی که آن تضمینات بطور عموم حیاتی تلقی می گردد، صورت گرفته محاکماتی، و نیز ب
 باشد.

 



 

vii 

 

 شناسی میتودولوژی یا روش 

یوناما تا حدی که امکان دارد  با اجرای تحقیقات در ساحه رویدادها، با انجام مشوره با یک سلسله منابع متنوع و با توجه به 
می نماید. در زمان  تحقیقانواع اطالعاتی که با اطمینان و با اعتبار ارزیابی می گردد، گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی را 

اد، یوناما نهایت تالش خود را بکار می برد تا اطالعات بدست آمده را تا جایی که ممکن است با تحقیق و بررسی هر روید
عینی، افراد آسیب دیده، فعالین نظامی )بشمول دولت افغانستان و نیروهای نظامی بین المللی(،  شاهدان"منابع متنوع بشمول 

این  هبی و اجتماعی را بررسی مجدد نموده و به اثبات برساند.مسئولین محلی در روستاها، ولسوالی ها و والیات، رهبران مذ
از طریق بازدید مستقیم، آزمایش فیزیکی اقالم و شواهد جمع آوری شده از محل حادثه، بازدید از شفاخانه و دیگر  معلومات

های آن، گفته  مراکز صحی، عکس ها و تصاویر ویدیویی، گزارش ریاست مصئونیت و امنیت ملل متحد و دیگر نمایندگی
به دست  "های منابع دست دوم، گزارش رسانه ها و اطالعات جمع آوری شده از سوی نهادهای غیر دولتی و طرف های سوم

 می آید.

جایی که ممکن باشد، تحقیقات بر اساس شهادت اولیه قربانیان، شاهدان صحنه و تحقیقات در محل صورت می گیرد. در  تا
بخصوص جایی که به علت محدودیت های امنیتی دسترسی امکان ندارد، این گونه تحقیقات در ابتدا امکان  ،بعضی موارد

بخصوص از طریق شبکه های  ،پذیر نیست. در این گونه موارد، یوناما بر یک سلسله تکنیک ها برای جمع آوری اطالعات
 تبر ارزیابی گردیده، اتکاء می کند.که آن منابع مع یمعتبر و باز هم از طریق یک سلسله منابع متنوع

هرگاه اطالعات مربوط به یک رویداد برای یوناما قناعت بخش نباشد، در آنصورت رویداد متذکره گزارش داده نمی شود. 
. این مسئله بدین معناست که صورت گیردنتیجه گیری آنکه در بعضی موارد، تحقیقات چندین هفته را در بر گیرد قبل از 

ی ها در یک گزارش در مورد تلفات ملکیِ ناشی از یک رویداد میتواند با کسب اطالعات بیشتر دوباره بررسی نتیجه گیر
. هرگاه اطالعات واضح و روشن نباشد، در آنصورت تا زمان کسب مدارک قناعت گنجانیده شودگردیده و در تحلیل ها 

سته می گردد و نیز در گزارشی که از ارقام تلفات افراد نتیجه گیری صورت نمی گیرد و یا بدون نتیجه گیری قضیه ب ،بخش
 ملکی تذکر به عمل می آید، قضایای بسته شده گنجانیده نمی شود. 

در بعضی موارد غیر متخاصم بودن قربانیان گزارش داده شده را نمی توان بطور قطعی مشخص ساخت و یا مورد اختالف 
ارهای قابل اعمال حقوق بشر دوستانه بین المللی استفاده نموده و طوری فرض می باشد. در این گونه موارد، یوناما از معی

ی مربوط به ملکی یا جنگجو نمی کند که مردانی که در سن جنگ قرار دارند ملکی اند یا جنگجو، بلکه این گونه ادعاها
گاه وضعیت یک یا چند قربانی . هرکندرویداد ارزیابی می  همانبر اساس واقعیت های موجود در مورد را  بودن قربانیان

 نامشخص باقی می ماند، در آنصورت مرگ آنها در شمار مجموع تلفات افراد ملکی گنجانیده نمی شود. 

میالدی ایجاد نمود تا تحلیل ها و گزارش های خود در مورد محافظت از غیر نظامیان  8116یوناما یک  دیتابیس را در سال 
تابیس بخاطر تسهیل جمع آوری اطالعات به شکل منظم، تحلیل و ارزیابی یت کند. این  ددر درگیری های مسلحانه را تقوی

منجمله تفکیک اطالعات بر اساس سن، جنس، مرتکبین حادثه، تاکتیک، نوع سالح و دسته بندی  ،منسجم و مؤثر اطالعات
 های دیگر طراحی شده است.

یک حادثۀ مشخص را معین نماید. هر چند به علت محدودیت های ناشی یوناما نهایت تالش می نماید تا حد امکان طرفِ مسئول 
از محیط عملیات ها، مانند ماهیت مشترک بعضی از عملیات های نظامی و عدم توانایی منابع اولیه در بسیاری از رویدادها برای 

ا مسئولیت را به عهده نمی تشخیص دقیق یا تفکیک میان طرفهای مختلف نظامی و شورشیان یا زمانی که هیچ یک از طرف ه
گیرند، در همچو موارد یوناما مسئولیت یک رویداد مشخص را  به دسته بندی عمومی نیروهای طرفدار دولت و یا عناصر ضد 

کند که ارقام ارایه شده در این گزارش کامل می باشد؛ اما این احتمال وجود دارد که یوناما  دولتی نسبت میدهد. یوناما ادعا نمی
 ت افراد ملکی را با توجه به محدودیت های مرتبط به محیط جنگی کمتر گزارش داده باشد.تلفا
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 چارچوب حقوقی

چارچوب حقوقی که برای این گزارش استفاده گردیده است؛ شامل حقوق جزای بین المللی، قواعد مربوط به حقوق بشر بین 

قطعنامه های نافذِ شورای امنیت سازمان ملل متحد در افغانستان، می المللی، حقوق بشر دوستانه بین المللی، قوانین مللی و 

تمام اسناد فوق الذکر، تعهداتی را به ارتباط محافظت افراد ملکی در جریان جنگ در افغانستان بوجود آورده که این  2گردد.

 تعهدات در بخش بعدی تشریح می گردد. 

 همسئولیت های حقوقی طرف های درگیر در جنگ مسلحان

یوناما بر این نظر است که جنگ افغانستان یک نبرد داخلی بوده که در آن دولت افغانستان و نیروهای امنیتی شان با حمایت 
به  "نیروهای دولتی و  همکاران بین المللی شان"نیروهای نظامی بین المللی )که در این گزارش و در داخل افغانستان به عنوان 

به  "عناصر ضد دولتی"که در این گزارش و در داخل افغانستان به عنوان )ای مسلح غیر دولتی آن اشاره می شود( با گروه ه
 آن اشاره می شود( مصروف جنگ می باشد.

 دولتطرفدار نیروهای 

را در  یاین نیروها تمام نیروهایی دولتی و سایر نیروهای :(دولتی و همکاران بین المللی شانطرفدار دولت )نیروهای نیروهای 
ر می گیرد که در عملیات ضد تروریزم در قالب نیروهای نظامی و شبه نظامی فعالیت میکنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم ب

تحت کنترول دولت افغانستان می باشند. این نیروها شامل دسته های ذیل می گردد، ولی محدود به اینها نیستند: اردوی 
 .است امنیت ملی، پولیس محلی و سایر نیروهای محافظتی محلیملی، پولیس ملی، پولیس سرحدی، نیروهای ری

نیروهای امنیتی افغانستان شامل دسته های ذیل می گردد: اوالً اردوی ملی که تحت چتر وزارت دفاع کار نموده و بطور 
رسمی در چارچوب نیروهای مسلح افغانستان جا می گیرد. ثانیاً پولیس محلی که با توجه به وظیفه شان و اینکه از محافظت 

ی باشد، عمالً بخشی از نیروهای مسلح را تشکیل می دهد. و نیز پولیس ملی، قانونی مشابه به افراد ملکی بر خوردار نم
پولیس های با یونیفورم و پولیس سرحدی نیز شامل می شود که به شکل رسمی بخشی از نیروهای مسلح افغانستان بشمار 

ملکی بودن خود را از  نمی رود و تحت چتر وزارت داخله کار می نمایند. اعضای نهادهای مجریان قانون زمانی حیثیت
دست می دهند که در کنار نیروهای مسلح کار کرده و یا به شکل مستقیم در جنگ ها سهم بگیرند. اگر علیه پولیس هایی 
که به هیچ عنوان نقش جنگی ندارند، حمله صورت می گیرد و آنها از خود دفاع می نمایند، آنها حیثیت ملکی بودن خود 

 را از دست نمی دهند. 

ممکن است شامل گروپ هایی شود که درگیر در مخاصمه مسلحانه هستند، زمانی  "نیروهای طرفدار دولت"قه بندی طب
که این گروپ ها به طور موثر قسمتی از نیروهای مسلح یک طرف درگیر در مخاصمه را تشکیل می دهند، به عنوان مثال 

می یک مقام دولتی، مانند قومندان امنیه یا افسر امنیت ملی زمانی که عملیات های امنیتی و ضد شورش را تحت امر غیر رس
 یا ولسوال انجام می دهند.

 نیز می شود.  نیروهای بین المللی و سایر نیروهای استخباراتی و امنیتی خارجی این اصطالح همچنین شامل

 

 

                                                 
شورای امنیت ملل متحد مسئولیت های تمام طرفهای درگیر را جهت اطاعت از مقررات حقوق بین المللی)حقوق  810۲سال  8169قطعنامه نمبر . 2

حقوق بشر دوستانه بین المللی( برجسته می سازد. و نیز از طرفهای درگیر می خواهد که اقدامات مناسبی را روی دست گیرد تا از محافظت  بشر و

  افراد ملکی اطمینان حاصل گردد.



 

ix 

 

 عناصر مخالف دولت

ر دولتی که در حال حاضر در جنگ ها عناصر مخالف دولت یک اصطالحی هست که به افراد و گروپ های مسلح غی
دخیل بوده و در مخالفت با نیروهای حکومتی و بین المللی می جنگند، خطاب می گردد. اینها نیروهای طالبان و هم چنان 
افراد و گروپ های مسلح منسجم غیر دولتی را که بطور مستقیم در جنگ ها سهم می گیرند و به نام های مختلف مانند 

حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، جنبش ملی ازبکستان، اتحاد جهاد اسالمی، لشکر طیبه و جیش محمد یاد  شبکه حقانی،
 می شوند، شامل می گردد. 

گروپ های مجرمین مسلح را شامل نمی گردد، مگر اینکه همچون گروپها بطور مستقیم  ،دسته بندی عناصر مخالف دولت
   1.دندر جنگ دخیل گرد در منازعات مسلحانه از جانب یک طرف درگیر

تمام طرفهای درگیر در منازعه یعنی نیروهای امنیتی افغان، نیروهای نظامی بین المللی و گروپ های مسلح غیر دولتی، بر 
 اساس حقوق بین الملل، مسئولیت آشکار در قبال محافظت از افراد ملکی  دارند. 

 الف( مکلفیت ها بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی

می باشد که در آن به محافظت  06119ژنو و عضو پروتکل الحاقی دومِ  0626افغانستان عضو کنوانسیونهای چهارگانه 
غیرنظامیان در درگیری های مسلحانه داخلی پرداخته شده است. این پروتکل حمله علیه افراد ملکی و حمله بر اهدافی که 

 را منع می نماید. موجودیتش برای نجات جمعیت غیرنظامی ضروری است 

حداقل معیارهایی که طرف های درگیر بشمول دولت ها و طرفهای غیر  ،ژنو 0626مشترک در کنوانسیونهای چهارگانه  ۲ماده 
مشترک، از طریق منع قرار دادن صریح  ۲ماده  دولتی درگیر در یک جنگ مسلحانه داخلی باید رعایت کنند را تعیین نموده است.

. این رفتارها را، همیشه در هر زمان و مکانی منع 2های فرا قضائی، تعذیب، قطع عضو و سایر انواع خشونت، خشونت، قتل 1قتل
 قرار داده است. 

                                                 
1
.  تنظیم شده در ۲. 2تا  8. 2های چارچوب حقوقی را تعقیب می کند که در منابع زیر آمده است: تعریف جنگجو، فصل "تعاریف". این بخش  

؛ و کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق 8112وزارت دفاع انگلستان؛ کتاب راهنما در مورد حقوق جنگ، انتشارات دانشگاه اکسفورد، اکسفورد 
مذهبی، جنگجو تلقی  . تمام اعضای نیروهای مسلح یک طرف درگیر در جنگ به، استثنای کارمندان طبی و۲عرفی بشر دوستانه بین المللی، قاعد 

 می گردد. 
 نافذ گردید.   8116دسمبر  82تصویب نمود که پروتکل موصوف  به تاریخ   8116نومبر  01را به تاریخ  0611. افغانستان، پروتکل الحاقی دوم  9
قتل عمدی "است، یوناما اصطالح . در مورد جرم جنگی قتل، طوریکه توسط اساسنامه روم در مورد محکمۀ جنائی بین المللی، تعریف گردیده 1

را طوری استفاده می نماید که اصطالح متذکره شامل قتل های هدفمند شود تاعملی  را توصیف کند که به حدّ جرایم جنگی ناشی از  "افراد ملکی
قتل های ". اصطالحاتی چون قتل  میرسد و طوریکه از جنایت ناشی از قتل توسط افراد خصوصی خارج از حیطۀ منازعات مسلحانه، متمایز گردد

بعضی موقع به این خاطر استفاده می گردد که قتل عمدی افراد ملکی توسط طرفهای جنگ  "قتل عمدی"و  "قتل های فرا قضائی"، "هدفمند
یروی رزمنده نیز می مسلحانه در حیطۀ منازعات مسلحانۀ داخلی در افغانستان، را توضیح دهد. قتل هدفمند محدود به افراد ملکی نیست، بلکه یک ن

 تواند هدف یک قتل هدفمند قرار گیرد.
بر یک جنگی که خصیصه بین المللی ندارد، قابل اِعمال می باشد. در صورت بروز  0626اگست  08مشترک در کنوانسیون چهارگانه  ۲. ماده 2

رگیر باید بر اِعمال حداقل معیارهای ذیل ملزم جنگ مسلحانۀ داخلی در قلمروی یکی از دولت های طرف کنوانسیون ، هر یکی از طرف های د
( اشخاصی که به شکل فعال در جنگ سهم نمی گیرند، بشمول اعضای نیروهای مسلحی که سالح های شان را به زمین گذاشته اند و 0باشد: 

ر تمام حاالت برخورد انسانی صورت کسانیکه بخاطری مریضی، جراحت، توقیف شدن یا سایر عوامل، غیر نظامی تلقی می گردند؛ باید با آنها د
رهای بگیرد، بدون اینکه تمایزی از لحاظ نژاد، زنگ، مذهب، دین، جنس، تولد یا سرمایه یا سایر معیارهای مشابهی، قابل گردد. بدین لحاظ رفتا

نت علیه حیات و تمامیت افراد، و بطور ذیل باید همیشه و در هر زمان و مکانی بخاطر احترام به افراد فوق الذکر، ممنوع تلقی گردد: الف( خشو
مشخص تمام انواع قتل ها، قطع عضو، رفتار ظالمانه و شکنجه؛ ب( گروگان گیری؛ ج( تخطی علیه کرامت انسانی، و بطور مشخص تحقیر و توهین 

ن شده باشد و  نیز اعدام هایی که کردن؛ د(تعیین مجازات و اجرای اعدام بدون اینکه جزای مربوطه توسط یک محکمۀ منظم مبتنی بر قانون اعال
بدون در نظرداشت فرایند محاکماتی، و نیز بدون فراهم نمودن تضمینات قضائی که آن تضمینات بطور عموم حیاتی تلقی می گردد، صورت گرفته 

 باشد.



 

x 

 

ژنو و پروتکل های الحاقی آن، بخشی از حقوق عرفی بین المللی را  0626قواعد متعددی در کنوانسیونهای چهارگانه 
ر نیروهای مسلح افغان، نیروهای نظامی بین المللی و گروه های مسلح غیر . مرتبط ترین اصولی که بر رفتا6تشکیل میدهد

 دولتی به عنوان طرف های درگیر در جنگ داخلی افغانستان قابل اِعمال می باشد، به شرح ذیل می باشد: 

 01اصل تشخیص یا تفکیک: جمعیت غیر نظامی و همچنین افراد ملکی نباید مورد حمله قرار گیرند . 

 که احتمال تلفات اتفاقی افراد ملکی، جراحت به غیرنظامیان، صدمه به اهداف ملکی و یا ه ای حمل": اصل تناسب
ترکیبی از آنها در آن وجود داشته باشد، که از منفعت محسوس و مستقیمی که از بُعد نظامی بدست می آید، فراتر رود، منع 

"گردیده است
00   . 

  :برابر هر گونه خطر ناشی از عملیات های نظامی باید از مصئونیت همه جانبه  ...غیرنظامیان در"اصل احتیاط در حمله
08برخوردار باشند

باید مراقبت دائمی صورت گیرد تا جمعیت غیر نظامی و اهداف ملکی ". در زمان انجام عملیات نظامی، "
قی افراد ملکی، جراحت به آنها و هر گونه تلفات اتفا"و از هر گونه احتیاط ممکن کار گرفته شود تا از  "را تفکیک نمود

0۲صدمه به اهداف غیر نظامی جلوگیری شده و یا به حداقل رسانده شود
"  

همه کشورهایی که در تشکیل نیروهای نظامی بین المللی در افغانستان سهم دارند، امضاء کنندگان کنوانسیونهای چهارگانه 
می، امضاءکننده پروتکل الحاقی اول و پروتکل الحاقی دوم ژنو می باشند. هرچند تمام کشورهای کمک کننده نظا 0626
نیستند، اما تمام این نیروها به آن قواعد حقوقی مربوطه که بخشی از حقوق عرفی بین المللی را تشکیل میدهد، مقیَد می  0611
 باشند.

 ب( مکلفیت ها بر اساس قواعدِ بین المللی حقوق بشر

زمان جنگ و هم در زمان صلح قابل اِعمال می باشد. قواعد بین المللی حقوق بشر همراه با قواعدِ بین المللی حقوق بشر هم در 
 حقوق بشر دوستانه بین المللی به شکل متمم و مکمل هم دیگر یکجا تطبیق می گردد.

نی می باشد ، بشمول کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مد02افغانستان امضاء کننده چندین معاهده بین المللی حقوق بشر
که این کنوانسیون، دولت افغانستان را متعهد می سازد تا حقوق بشری تمام شهروندان را در داخل سرحدات یا حوزه 

 صالحیت شان تأمین نموده و از آن محافظت نماید.

 در حالیکه طرفهای غیر دولتی در افغانستان، بشمول گروه های مسلح غیر دولتی، نمی توانند بصورت رسمی طرف
 ،معاهدات بین المللی حقوق بشر قرار بگیرند، اما طرفهای غیر دولتی که به شکل غیر رسمی بر بعضی ساحات کنترل دارند

 01مانند طالبان، به طور روزافزونی ملتزم به تعهدات بین المللی حقوق بشر پنداشته می شوند.

                                                 
6
 CUارتز و لویس دوسوالد بک ). به کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق عرفی بشر دوستانه بین المللی، نویسندگان، جان ماری هینک 

P/ICRC, Cambridge 2005 .مطالعه کمیته بین المللی صلیب سرخ، مراجعه گردد ) 
 0۲( ماده 8، بند )8پروتکل الحاقی  . 01

00
 در مورد احتیاط در حمله مراجعه کنید.  11. جهت اطالعات بیشتر به ماده 10( ماده 1، بند )ب( فقره )0. پروتکل الحاقی  

08
 0۲( ماده 0، بند )8تکل الحاقی . پرو 

0۲
 .11(  ماده 0و فقره ) 8( فقره ii، بند های )الف( و )0. پروتکل الحاقی  

02
. میثاق بین المللی حقوق 062۲اپریل  82. افغانستان عضو کنوانسیون ها و معاهدات ذیل می باشد: میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی، مصوب  

. کنوانسیون منع هر 062۲اگست  1. میثاق بین المللی محوی هرگونه تبعیض نژادی مصوب 062۲اپریل  82ی، مصوب فرهنگی، اجتماعی و اقتصاد
. کنوانسیون منع شکنجه و انواع رفتار ظالمانه، برخورد یا مجازات تحقیر آمیز یا غیر انسانی، مصوب 062۲مارچ  1گونه خشونت علیه زنان، مصوب 

. پرتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، هرزه گری و 0662اپریل  81ق کودکان مصوب . کنوانسیون حقو0621جون  89
. و همچنین پرتوکول اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودک در درگیری 8118اکتوبر  06هرزه نگاری کودکان، مصوب 

 . منبع: 811۲سپتمبر  82های نظامی مصوب 
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html.  

http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html
http://www.aihrc.org.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.html
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می باشد، دولت ها وظیفه دارند تا استفاده از نیروی بر اساس قواعد بین المللی حقوق بشر که در جریان جنگ قابل اِعمال 
بخصوص آن افرادی که مجریان و تطبیق کنندگان قانون تلقی می  09کشنده توسط عواملشان را مورد بررسی قرار دهند،

 تحقیقی که 01گردد. این وظیفه همراه با مسئولیتی که از عدم انجام آن ناشی می شود، از حق حیات سرچشمه گرفته است.
توسط دولت صورت می گیرد، باید عاجل صورت گرفته و نیز جامع، بی طرفانه و مستقل باشد، تا با ضرورت های یک 

وظیفه دولت در قبال  06و نیز بر تحقیق متذکره باید عموم مردم دسترسی داشته باشند. 02تحقیق مؤثر همخوانی داشته باشد.
که در جریان منازعات مسلحانه  یانون اِعمال می گردد، بشمول آن قضایایتطبیق ق قلمروهایتحقیق این گونه قضایا، بر تمام 

   81د.ناتفاق می افتد. عساکر ممکن فعالیت های وسیع مرتبط به تطبیق قانون را در جریان جنگ مسلحانه انجام ده

 ج( مکلفیت ها بر اساس حقوق جزای بین المللی

بین المللی را امضا و قبول نمود. بنابر این، افغانستان  جزاییورد محکمه میالدی اساسنامه روم در م 811۲افغانستان در سال 
در برابر تحقیق و پیگیری جرایم بین المللی یعنی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و کشتار جمعی در حوزه قضایی 

را انجام دهد، در آنصورت مسئولیت اولیه دارد. در صورتی که افغانستان نمی تواند و یا نمی خواهد این کار  محاکم خود
 که در افغانستان صورت گرفته، رسیدگی نماید.ای قضیه  همی تواند ب شی بین المللی با توجه به صالحیتیمحکمه جزا

کشورهایی که نیروهای نظامی شان در تشکیل نیروهای نظامی بین المللی درگیر در جنگ افغانستان حضور دارد، نیز 
المللی مورد ادعا که ممکن توسط اتباع شان در افغانستان صورت گرفته را تحقیق و مورد  مسئولیت دارند تا جرایم بین

  80پیگیری قرار دهند.

ی یاساسنامه روم در مورد  محکمه جزا 2( ماده 8( بند )e( و )iدولت ها مسئولیت دارند تا نقض فقره های ) ،به طور مشخص
حمالتی که به "د. زیرا، در فقره های ماده متذکره چنین تصریح گردیده: نده بین المللی را تحقیق و مورد تعقیب عدلی قرار
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مراجعه  022، پراگراف 8100چ مار ۲0. به گزارش هیئت از کارشناسان سرمنشی عمومی ملل متحد در بخش پاسخ دهی در سریالنکا، مورخ  
ه کنید. همچنین به گزارش کمیسیون بین المللی بازرسی سرمنشی عمومی ملل متحد در مورد تحقیق بر تمامِ تخلفات از مقررات حقوق بشر دوستان

 مراجعه کنید.  8100جون  0مورخ  A/HRC/17/44بین المللی در جمهوری عربی لیبیا تحت عنوان 
ماه می سال  82اصول ملل متحد در مورد تحقیقِ قتل های خود سرانه  و غیر قانونی و جلوگیری مؤثر از آن که به تاریخ  01و  01، 6. به پاراگراف 09

 ( به تصویب رسید، مراجعه گردد. 91/0626توسط قطع نامه شورای اجتماعی و اقتصادی) 0626
 نمایید:به توضیحات عمومی ذیل کمیته حقوق بشر ملل متحد مراجعه  .01
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ا کرده باشند یا خیر، آنها بر اساس حقوق عرفی مسئولیت دارند تا نقض جدی حقوق بشر و . صرف نظر از اینکه دولت ها اساسنامه روم را امض 
ار دهند. حقوق بشر دوستانه بین المللی را وقتیکه در قلمرو افغانستان که عضو محکمه بین المللی عدالت می باشد، فعالیت می کنند، مورد تحقیق قر

 ین مسئولیت دارند.همانطو رکه بر اساس حقوق جزای بین المللی چن

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92953
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شکل عمدی علیه جمعیت غیر نظامی هدایت داده می شود و یا اگر این گونه حمالت علیه افراد ملکیِ که مستقیماً در 
 ، جنایت جنگی در جنگ داخلی به شمار می آید."صورت می گیرد ،خشونت ها سهم ندارند

 ملل متحد شورای امنیت 0۲81قطعنامه 

شان تأکید نموده است، اِعمال کامل نورم های مربوط به حقوق  0۲81همان طوریکه شورای امنیت ملل متحد در قطعنامه 
بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر در مورد زنان و دختران و مد نظر گرفتن اقدامات ویژه برای محافظت زنان و دختران 

 88نی بر جنسیت در جریان منازعه مسلحانه برای تمام دولت ها، ضروری پنداشته می شود.از خشونت های مبت

 د( مکلفیت ها بر اساس قوانین داخلی

د مورد نی افغانستان می توانیاعضای نیروهای نظامی دولت افغانستان بر اساس قوانین جزاو اعضای نیروهای مخالف دولت 
روهای بین المللی نیز در برابر نقض قوانین ملی کشور متبوع شان مسئول شناخته می نی هم چنان،د. نپیگرد قانونی قرار گیر

 شوند. 

   فرد ملکیتعریف 

افراد ملکی را طوری تعریف می نماید که در حقوق بین المللی  یوناما در زمینه قواعد حاکم بر روشها و ابزارهای جنگ،
افغانستان اصطالح فرد ملکی را طوری تعریف می نمایند که در قبول شده باشد. سایرین و طرف های درگیر در منازعۀ 

8۲بخشهای بعدی مطرح خواهد گردید.
 

در زمینه را طوری بکار می برد که بتواند معیار های حقوق بشردوستانه بین المللی را منعکس نماید.  "ملکی"یوناما تعریف 
 به موجب حقوق بشردوستانه بین المللی، که قی می شوندتلکسانی  "ملکیافراد "قواعد حاکم بر روشها و ابزارهای جنگ، 

که نقش جنگی مستمر داشته و  ه ایجنگجو )اعضای نیروهای نظامی یا شبه نظامی( یا عضو گروه های مسلح سازمان یافت
 نباشند. یک فرد ملکی موقف ملکی بودن خود را زمانی از دست می دهد که هستند، یکی از جناح های درگیرمرتبط با 

کسی که عضو نیروی نظامی یا شبه نظامی یک گروه مسلح سازمان یافته  بصورت مستقیم در خشونت ها سهم می گیرد.
کسانی که  بوده اما از میدان جنگ  خارج شده باشند )مانند زخمی، بیمار، کشتی شکسته، بازداشتی و فرد تسلیم شده( یا

 .محافظت شونددر برابر حمله باید همۀ این ها  ،سلح اندمربوط به پرسونل مذهبی یا کارمندان صحی نیروهای م

می پندارد تا در زمان اجرای عملیات های  یحقوق بشر دوستانه بین المللی برای طرف های درگیر در یک جنگ ضرور
 نظامی شان میان افراد غیرنظامی و جنگجویان تفکیک قایل شوند. کسانی که دیگر شورشی نبوده و یا دیگر در جنگ ها

جنگجویانی که دیگر از میدان جنگ خارج شده و نیز سهم نمی گیرند، محفوظ تلقی گردیده و نباید هدف قرار گیرند. 
حال غرق شدن است و بازداشت یا تسلیم شده اند( یا کسانی که  )مانند زخمی، بیمار، آنهای که کشتی شان می شکند و در

همۀ این ها تحت اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی در  ،مسلح اند مربوط به پرسونل مذهبی یا کارمندان صحی نیروهای
 برابر حمله یا هدف قرار گرفتن مصئون می باشند.

این گزارش حمالتی را علیه گروه های مختلف مردمی به ثبت رسانیده که شامل کارمندان  ،در ارتباط جنگ افغانستان

و کسانی که در ارایه خدمات عامه سهم دارند، شخصیت های  انتخابات، کارمندان ملکی، معلمین، کارمندان مراکز صحی

و  بطور مستقیم در جنگ دخیل نیستندسیاسی و کارمندان اداری، کارمندان مؤسسات غیر دولتی، پرسونل پولیس ملکی که 

 .در عملیات های مبارزه با شورشیان سهم ندارند، می گردد
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( شورای امنیت 8101)0691( و 8116)0226(، 8116)0222( ، 8112)0281( شورای امنیت. هم چنان به قطع نامه های 8111)0۲81. قطع نامه  
  مراجعه گردد.

8۲
 استفاده شده توسط طالبان که در این گزارش نیز آمده، مراجعه نمایید.  "افراد ملکی"به تعریف  - 
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 خالصۀ گزارش

هر بود و من در خانه  نشسته بودم. ناگهان صدای فیر تفنگ شنیده شد و بعد از آن قبل از ظ 01در حدود ساعت 
صدای یک انفجار قوی را شنیدم. از اثر نیروی انفجار تمام خانه ای ما به شدت تکان خورده و مملو از دود و غبار 

صورت گرفت و یک شده بود. کودکان و زنان از ترس گریه می کردند. بعد از مدت اندکی؛ انفجاری دیگری 
حمله کننده ای انتحاری جلیقه ای انفجاری اش را منفجر نموده بود. از خارج خانه؛ کاکا و پسران کاکایم مرا صدا 
نموده و کمک می خواستند، اما من نتوانستم بیرون بروم. بعداً، جسد بیجانِ یک طفل را در محوطه ای خانه ام پیدا 

، قسمت های بدنِ اطفال را را سقف خانه ام مشاهده نمودم. پنج طفل از خانه ای نمودم. وقتی که در منزل باال رفتم
 همسایه ای ما در این حادثه به قتل رسیده بود.

یکی از شاهدان حمله انتحاری پیچیده در باالی کنسولگری هندوستان در شهر جالل آبادِ والیت ننگرهار که به  -

فرد دیگر مجروح گردیده بود.  8۲فرد ملکی کشته شده و  01تاریخ سوم اگست صورت گرفت و در نتیجه؛ 

 82بیشترین آمار تلفات را اطفال تشکیل میداد که در حال برگشت از یک مدرسه دینی در یک مسجد محل بود.

بر افراد ملکی تحمیل نموده است. یافته های هیئت معاونت  810۲منازعات مسلحانه در افغانستان؛ تلفات سنگینی را در سال 

فرد ملکی مجروح  1919فرد ملکی در سال جاری به قتل رسیده و  8616ملل متحد در افغانستان نشان می دهد که در حدود 

درصد در  1در حدود  8108نفر رسیده که در مقایسه عین مدتِ سال  2901مجموع تلفات افراد ملکی به  81گردیده است.

 89وع تلفات، افزایش رخ داده است.درصد در مجم 02درصد در مجروحین و  01کشته شدگان، 

به ثبت رسیده و  8108، عکسِ آن کاهشی را نشان میدهد که در سال 810۲افزایش آمار کشته شدگان و مجروحین در سال 

در حدود  810۲تا آخر سال  8116از اول جنوری سال  81منتشر شده بود. 8100مشابه به ارقام باالی هست که در سال 

 ثر منازعات مسلحانه جان های شان را از دست داده اند. فرد ملکی در ا 02192

صورت گرفته، در  28درصدِ تلفات افراد ملکی توسط نیروهای مخالف دولت 12یافته های یوناما نشان میدهد که در حدود 

از  درصدِ تلفات 01درصدِ تلفات به نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان نسبت داده می شود و حدود  00حدود 

                                                 
و نیز با شش تا  1اگست مصاحبه نمود. فرد متذکره شاهد حمله انتحاری پیچیده بوده 2ساله در شهر جالل آباد به تاریخ  06با یک  فرد . یوناما 82

 قربانی حادثه ای متذکره فامیل نزدیک می شد. 

فرد ملکی به قتل  0۲1۲مسلحانه، در حدود ؛ در خشونت های ناشی از منازعات 810۲. یافته های وزارت داخله افغانستان نشان میدهد که در سال 81

از طریق وزارت خارجه به یوناما تسلیم گردیده است. لطفاً  8102فبروری  ۲فرد ملکی مجروح گردیده است. این معلومات به تاریخ  8906رسیده و 

 به ضمیمه ای دوم نیز مراجعه نمایید. 
فرد ملکی مجروح گردیده بود. مجموع تلفات سال  2280فرد  ملکی به قتل رسیده و  8192در حدود  8108. بر اساس یافته های یوناما؛ در سال 89

یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه، در آدرس ذیل مراجعه گردد.  8108فرد می رسید. به گزارش سال  1126متذکره به 

http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=K0B5RL2XYcU%3D. 
فرد ملکی مجروح گردیده بود. مجموع تلفات سال  2119فرد ملکی به قتل رسیده و  ۲0۲۲در حدود  8100.  براساس یافته های یوناما؛ در سال 81

مراجعه یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه  به آدرس ذیل  8100فرد ملکی می رسید. به گزارش سال  12۲6متذکره به 

گردد:

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final

_Feb%202012.pdf.  یوناما در مورد محافظت افرد ملکی مراجعه گردد. 8108گزارش شش ماهه ای سال  در 69همچنان به مأخذ نمبر  

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final_Feb%202012.pdf
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جنگ های زمینی بین نیروهای مخالف دولت و نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان، ناشی شده است. پنج درصدِ 

باقی مانده ای تلفات افراد ملکی را نمی توان به هیچ یکی از طرفهای درگیر بطور مشخص نسبت داد؛ زیرا عامل این تلفات؛ 

 86.مواد انفجاری باقی مانده از جنگ می باشد

یوناما برجسته شده بود، چنین میتوان گفت که مواد  810۲با انعکاس مجددِ آن تاکتیک های که در گزارش شش ماهه ای 

انفجاریکه توسط نیروهای مخالف دولت در ساحاتی مزدحم یا محل عبور و مرور افراد ملکی صورت می گرفت؛ عواملِ 

می باشد.  جنگ های زمینی رو به افزایشی که در آن افراد  810۲اصلی جهت افزایش ارقام تلفات افراد  ملکی در سال 

 درصدِ تمام تلفات افراد ملکی می باشد.  81ملکی در میان فیرهای متقابل گیر می ماند؛ یک روندِ جدیدی بوده و  عاملِ 

ی از منازعات ، با یک روند رو به رشد متحمل آسیب جدی گردیده اند. خشونت های ناش810۲زنان و کودکان در سال 

نفر  219زن را مجروح نموده است. مجموع تلفاتِ اینها به  100زن را به قتل رسانیده و به تعداد  8۲1مسلحانه در حدود 

کودک به  190درصد افزایش را نشان می دهد. در سال جاری در حدود  ۲9، در حدود 8108رسیده که در مقایسه سال 

در  8108نفر رسیده که در مقایسه سال  0119است. مجموع تلفات اینها به  کودک مجروح گردیده 0061قتل رسیده و 

درصد افزایش را نشان می دهد. تاکتیک جدید و نگران کننده ای که باعث ازدیاد ارقامِ تلفاتِ زنان و کودکان  ۲2حدود 

مام تلفات زنان و کودکان درصدِ ت ۲6گردیده؛ همانا جنگ های زمینی می باشد. که تاکتیک متذکره باعث  810۲در سال 

هرچند جنگ های زمینی بیشترین رقمِ زنان و ، تلقی می گردد. 810۲بوده و سبب اصلی تلفات زنان و کودکان در سال 

معرفی  810۲مجروح ساخته، اما؛ مواد انفجاری تعبیه شده بزرگترین قاتلِ زنان و کودکان در سال  810۲کودکان را در سال 

 گردیده است. 

؛ یوناما مجدداً از طرف های درگیر در منازعات مسلحانه بخصوص از نیروهای مخالف دولت تقاضا 8102در شروع سال 

می نماید که به عنوان یک ضرورت؛ تأثیرات مخربِ جنگ بر افغان های ملکی را متوقف سازد. افزایشِ استفاده از مواد 

یک کرده نمیتواند و نیز استفاده از آن غیر قانونی می باشد( توسط انفجاری تعبیه شده )که بین افراد ملکی و نظامی تفک

نیروهای مخالف دولت؛ باعث قتل و جرح هزارها افغان ملکی گردیده و آن هم در زمانیکه افراد ملکی به دنبال کارهای 

ش جنگ های زمینی میان روزمره ای شان از خانه بیرون می رفتند. قتلهای هدفمند و سازمان یافته ای افراد ملکی و افزای

شورشیان و نیروهای افغان؛ افراد ملکی را در خانه ها و در بین جامعه ای شان به شدت در معرض تهدیدِ قتل و جرح قرار 

 داده است. 

یوناما بار دیگر از طرف های درگیر در منازعه مسلحانه دعوت به عمل می آورد که بر مبنای حقوق بشر دوستانه بین المللی 

سئولیت های شان عمل نموده و تمام اقدامات الزم را جهت محافظت افراد ملکی از آسیب های جنگ، روی دست بر م

  گیرند.
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و یا نیروهای عناصر ضد دولتی تمامِ افراد و گروه های مسلح و یا مخالفین مسلح را که در حال حاضر در درگیری های نظامی علیه دولت افغانستان   

یا افراد و گروه های منسجم و مسلح  "طالبان"نظامی بین المللی سهم دارند، در بر می گیرد. این اصطالح همچنین به کسانی اطالق می شود که به عنوان 

انی، حزب اسالمی، جنبش شوند. مانند شبکه حقغیر دولتی که به شکل مستقیم در جنگ ها سهم گرفته و با مشخصات یا هویت های مختلف شناخته می

و دیگر گروه های  شبه نظامی و گروه های مسلحی که به دنبال اهداف سیاسی، ایدئولوژیک یا اقتصادی می باشند، به شمول گروه  اسالمی ازبکستان

 های جنایی که به طور مستقیم در اعمال خصمانه به نمایندگی از یک طرف درگیر فعالیت می نمایند.

 . مواد انفجاری باقی مانده از جنگ؛ به مواد باقی مانده ای منفجر ناشده و مواد انفجاری متروک خطاب می گردد. 86
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 نیروهای مخالف دولت و محافظت از افراد ملکی

درصدِ تلفات افراد ملکی گردیده است. آنها به شکل عمدی افراد ملکی  12؛ نیروهای مخالف دولت، سبب 810۲در سال 

سراسر افغانستان مورد هدف قرار داده و حمالت شان را بدون احترام به حیات انسانی انجام داده است. بر اساس یافته  را در

فرد ملکی را مجروح  219۲فرد ملکی را به قتل رسانیده و به تعداد  8۲00های یوناما؛ نیروهای مخالف دولت در حدود 

در  8108فرد ملکی می رسد؛ که در مقایسه سال  9۲12لف دولت به نموده است. مجموع تلفات منسوب به نیروهای مخا

 ۲1درصد افزایش را نشان میدهد. 2حدود 

استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده) که تفکیک بین افراد ملکی و نظامی را قایل نیست و نیز استفاده از آن غیر قانونی می 

می باشد. تاکتیک متذکره باعث  810۲تلفات افراد ملکی در سال باشد( توسط نیروهای مخالف دولت؛ سبب عمده و اصلی 

فرد ملکی توسط مواد انفجاری  698درصدِ تمام تلفات افراد ملکی گردیده است. بر اساس یافته های یوناما در حدود  ۲2

دگان و مجروح گریده است. رقم کشته ش ۲0فرد ملکی توسط این تاکتیک 0682تعبیه شده به قتل رسیده و به تعداد 

به تعداد  810۲تا آخر سال  8116درصد افزایش را نشان می دهد.  از سال  02در حدود  8108۲8مجروحین؛ در مقایسه سال 

                                                 
فرد ملکی توسط  ۲282الف دولت کشته شده و به تعداد فرد ملکی توسط نیروهای مخ 8812؛ بر اساس یافته های یوناما در حدود 8100. در سال ۲1

یوناما در مورد محافظت  8100نفر می رسید. به گزارش سال  19۲9این نیروها، مجروح گردیده بود. مجموع تلفات منسوب به نیروهای متذکره به 

 افراد ملکی در منازعات مسلحانه  در آدرس ذیل مراجعه گردد: 

http://unama.unmissions.org/Portals/UNAMA/Documents/UNAMA%20POC%202011%20Report_Final

_Feb%202012.pdf. 
تحاری پیچیده را شامل نمی گردد. هرچند در آنها نیز از مواد انفجاری . ارقامی که ذکر گردید، تلفات ناشی از حمالت انتحاری و حمالت ان۲0

 تعبیه شده استفاده صورت می گیرد. 

فرد ملکی توسط  099۲فرد ملکی  توسط این تاکتیک به قتل رسیده و به تعداد  292؛ یافته های یوناما نشان میداد که در حدود 8108. در سال ۲8

 نفر می رسید.  81۲0به  8100. مجموع تلفات مواد انفجاری تعبیه شده در سال تاکتیک متذکره مجروح گردیده است
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فرد ملکی را مجروح  1626فرد ملکی را به قتل رسانده و به تعداد  2101حادثه ای مواد انفجاری تعبیه شده در حدود  ۲109

 نفر می رسد.  08112به  810۲تا  8116کره در بین سالهای نموده است. مجموع تلفات تاکتیک متذ

یوناما در مورد افزایش تلفات افراد ملکی بر اثر مواد انفجاری تعبیه شده ای که از راه دور کنترل می گردد، به شدت نگران 

 811، در حدود ۲۲دیدحادثه ای مواد انفجاریکه از راه دور کنترل می گر ۲19است. بر اساس یافته های یوناما؛ در حدود 

نفر می رسد؛ که  0026فرد ملکی را مجروح نموده است. مجموع تلفات تاکتیک متذکره به  268فرد ملکی به قتل رسیده و 

 ۲2درصد افزایش رخ داده است. 22در حدود  8108در مقایسه سال 

ار یا با قدم گزاشتن قربانی بر آن منفجر تلفات افراد ملکی در اثر مواد انفجاری تعبیه شده ای بشقاب مانند که با آوردن فش

فرد ملکی را به  821درصد کاهش یافته است. تاکتیک متذکره در حدود  ۲6،  در حدود 8108می گردد؛ در مقایسه سال 

هرچند این کاهش ۲1تن می رسد. 111فرد ملکی را مجروح نموده است. مجموع تلفات این تاکتیک به  ۲08قتل رسانده و 

، هنوز یک رقم باالرا نشان میدهد. مواد 810۲یده نیک نگریست؛ اما تلفات ناشی از این تاکتیک در سال را باید به د

انفجاری تعبیه شده ای که با آوردن فشار منفجر می گردد؛ در ساحات مزدحمی که توسط افراد ملکی استفاده می گردد، 

تب ها و ایستادگاه های بس، منفجر گردیده است. یوناما مانند سرک ها، فروشگاها، دفاتر دولتی، بازارها، در اطراف مک

مجدداً تأکید مینماید که مواد انفجاری تعبیه شده ای بشقاب مانند از جمله ماین های بشمار می رود  که با قدم گزاشتن 

می تواند و ثانیاً انسان برآن منفجر می گردد. بنابر این؛ این مواد انفجاری اوالً بین افراد ملکی و نظامی تفکیک کرده ن

استفاده از این مواد غیر قانونی هست. به همین جهت؛یوناما بار دیگر از نیروهای مخالف دولت تقاضا می نماید که استفاده 

 از این تاکتیک را متوقف سازد. 

فرد  620و  فرد ملکی به قتل رسیده 811، در حدود 810۲حادثه ای حمالت انتحاری و انتحاری پیچیده در سال  1۲در اثر 

نفر می رسد. هرچند تعداد حمالت؛ خیلی مشابه با  08۲9ملکی مجروح گردیده است. مجموع تلفات این دو تاکتیک به 

درصد کاهش یافته است. با وصف این،  02در حدود  8108می باشد اما تعداد تلفات افراد ملکی در مقایسه سال  8108سال 

 ۲9درصدِ تمام تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد. 01ود حمالت انتحاری و انتحاری پیچیده در حد

فرد ملکی به قتل  12۲حادثه ای قتل های هدفمند و سازمان یافته؛ در حدود  911یافته های یوناما نشان میدهد که در اثر 

های را که ؛ نیروهای مخالف دولت آن8108. بطور مشابه با سال ۲1فرد ملکی مجروح گردیده است ۲۲۲رسیده و به تعداد 

                                                 
ات . مواد انفجاری که از راه دور کنترل می گردد و نیز مواد انفجاری بشقاب مانندی که با آوردن فشار منفجر می گردد؛ به مجموع ارقام تلف۲۲

 ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده  شامل می گردد. 

 ؛ تنها آن حوادثی را به ثبت می رساند که باعث تلفات افراد ملکی می گردد. . یوناما۲2

؛ یافته های یوناما نشان میداد که در اثر مواد انفجاری تعبیه شده ای بشقاب مانند که با آوردن فشار منفجر می گردد، در حدود 8108. در سال ۲1

 نفر می رسید.  60۲است. مجموع تلفات این تاکتیک به  فرد ملکی مجروح گردیده 181فرد ملکی به قتل رسیده و  ۲6۲

فرد ملکی به قتل رسیده و  ۲82حادثه ای حمالت انتحاری و انتحاری پیچیده در حدود  18نشان میداد که در اثر  8108. یافته های یوناما در سال ۲9

 نفر می رسید.  0101فرد ملکی مجروح گردیده است. مجموع تلفات ناشی از این دو تاکتیک به  0028

. به بخش حقوقی این گزارش جهت دانستن تعریف قتل های هدفمند و سازمان یافته مراجعه گردد. قتل های هدفمند ممکن منتج به کشتن و ۲1

مجروح شدن افراد متعدد گردد. بطور مشخص زمانیکه از یک تاکتیکی استفاده می شود که تفکیک بین ملکی و نظامی صورت نمی گیرد)مثالً 

ی شود، ثبت استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده(. یوناما تمام کشته شدگان و مجروحینی را که بطور مستقیم از اثر حادثه ای قتل های هدفمند ناشی م

قضائی به می نماید. و نیز کشته شدگانی را ثبت می نماید که در وقت کشته شدن بطور فزیکی در توقیف مرتکبین قرار دارد و در یک ساختار فرا 

 قتل می رسند. 
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احساس می کردند با دولت همکاری می نمایند؛ بشمول مقامات دولتی، مردم محلی، رهبران دینی، مقامات قضائی، بزرگان 

قومی، کارمندان انتخابات، افسران پولیسی که در رخصتی می رفتند و اشخاصی که پروسه صلح را حمایت می کردند، به 

 قتل می رساندند. 

مندِ نیروهای مخالف دولت باالی مالها یعنی رهبران دینی به اتهام اینکه آنها از حکومت حمایت تهدیدها و حمالت هدف

سه چند گردیده  810۲می کنند؛ افزایش یافته است. چنانچه؛ این نوع حمالت مانند حمله بر مال ها و مساجد در سال 

 ۲2است.

است که در آن حادثات، نیروهای مخالف دولت باالی  حادثه ای را به ثبت رسانیده 81به تعداد  810۲یوناما؛ در سال 

فرد ملکی به قتل رسیده و  2کارمندان انتخابات و تأسیسات مربوط به انتخابات حمله نموده است. در اثر حادثات متذکره، 

 ۲6نفر می رسد. 09فرد ملکی مجروح گردیده است. مجموع تلفات این حادثات به  08

که در مقایسه  21حمله ای را که در آن افراد ملکی آسیب دیده بود، به عهده گرفت 01۲ ؛ طالبان مسئولیت810۲در سال 

یافته های یوناما نشان می دهد که در اثر حادثات متذکره در  20در صد افزایش را نشان میدهد. 868در حدود  8108سال 

 622مجموع تلفات این حادثات به  فرد ملکی مجروح گردیده است. 928فرد ملکی به قتل رسیده و به تعداد  ۲18حدود 

درصد در  0۲9در حادثاتی که طالبان ادعای مسئولیت نموده بود؛ در حدود  8108فرد ملکی می رسد که در مقایسه سال 

از تاکتیک های استفاده شده که تفکیک بین  810۲در بسیاری از این حادثات در سال  28افزایش رخ داده است. 810۲سال 

می قائل نمی باشد. مثالً منفجر نمودن مواد انفجاری تعبیه شده در اماکن عمومی یا هدف قرار دادن مستقیم افراد ملکی و نظا

افراد ملکی و اهداف ملکی بخصوص کارمندان ملکی یک اداره و ساختمان های ملکی در حمالت موصوف هدف قرار 

 گرفته است. 

یوناما؛ خاطر نشان می سازد که حمالتی که در آن از تاکتیک های استفاده می شود که تفکیک بین افراد ملکی و نظامی 

قائل نمی باشد و حمالت هدفمندی که به شکل عمدی افراد ملکی را مورد هدف قرار می دهد، بر مبنای حقوق بشر 

ر دوستانه بین المللی تمام طرفهای درگیر در منازعه ای دوستانه بین المللی به شدت منع شده است. اصول حقوق بش

                                                 
فرد ملکی مجروح گردیده بود.  0۲حادثه را به ثبت رسانیده بود که در اثر آن هشت فرد ملکی به قتل رسیده و  2در حدود  8108. یوناما در سال ۲2

 نفر می رسید.   80مجموع تلفاتِ این نوع حادثات به 

حادثه را علیه پروسه انتخابات به ثبت رسانیده است.  28؛ کمسیون مستقل انتخابات در حدود 8102جنوری سال  8تا  810۲بین اول جنوری سال . ۲6

حادثه ای انفجار مواد انفجاری تعبیه شده، مواد  08حادثه ای تهدید و ارعاب کارمندان کمسیون متذکره و  88حادثه ای حمله،  8۲این رقم شامل 

ار انفجاریکه از راه دور کنترل می گردد و مواد انفجاری جاسازی شده در موتر که کاروان های پولیس ملی و کارمندان کمسیون را مورد هدف قر

 داده و آنها را کشته و مجروح نموده و نیز در بعضی از این حادثات دفاتر کمیسیون متذکره متضرر گردیده است. 

لکی آسیب دیده بود؛ شامل کشته شدن و مجروح شدن افراد ملکی، تهدیدات و ارعاب، از دست دادن وسیله معاش و . حوادثی که در آن افراد م21

 محروم شدن از حقوق بشری شان می گردید. بطور مثال؛ مسدود شدن مکتب ها و کلینیک ها در نتیجه حمالت مواد انفجاری تعبیه شده. 

یوناما در مورد  8108ای را که طالبان ادعای مسئولیت کرده بود، به ثبت رسانیده بود. به گزارش سال  حادثه 29؛ یوناما در حدود 8108. در سال 20

محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه در آدرس ذیل مراجعه گردد: 

http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=K0B5RL2XYcU%3D, p. 27.  
طالبان از فرد ملکی مطابق به معیارهای حقوق بشر دوستانه بین المللی نمی باشد. چون با تعریف آنها از فرد ملکی، مجوز تعریف منتشر شده ای . 28

ی حمله بر طیف وسیعِ از افراد و اهداف ملکی داده می شود؛ در حالیکه آن افراد و اماکن بر اساس حقوق بشردوستانه بین المللی، ملکی معرف

 گردیده است. 
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افغانستان بشمول طالبان را ملزم می سازد. حمالت بر افراد ملکی و کشتن مالها، کارمندان انتخابات، بزرگان قوم و سایر 

 2۲افراد ملکی که به شکل مستقیم در جنگ ها سهم نمی گیرند، ممکن جرایم جنگی تلقی گردد.

؛ یوناما شاهد این بود که طالبان پیام های زیادی را در مورد تلفات افراد ملکی و رفتار طرف های 810۲ در جریان سال

درگیر  در جنگ بشمول طالبان و نیروهای دولتی، به شکل همگانی منتشر می نمود. طالبان اعالمیه های ماهوار خود را در 

ا را به نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان نسبت می داد، مورد حوادثی که تلفات افراد ملکی به دنبال داشت و آنه

حادثه ای شان توسط یوناما قبالً ثبت شده  60حادثه ای که توسط طالبان منتشر شده بود در حدود  811از  22منتشر می نمود.

ی از خشونت های جنگ حادثه ای آن تلفات ملکی ناش 01۲حادثه ای آن مورد تعقیب قرار گرفت و در  2۲بود، به تعداد 

  21مسلحانه، تأیید نگردید.

در تحت نظارت کمیسون نظامی طالبان برای  "کمیته ویژه  "جون؛ طالبان اعالم نمود که کمیته ای را تحت نام  01به تاریخ 

در اعالمیه متذکره آمده بود که کمیته ویژه برای جمع آوری  29جلوگیری از تلفات افراد ملکی ایجاد نموده است.

اما؛ تا  22به محکمه شرعی؛ توظیف گردیده است. 21معلومات، تحقیق و ارائه ای حادثات غفلت وظیفوی اعضای طالبان

هنوز این کمیته هیچ گونه معلوماتی را از کارکردهایش بدست رس عموم قرار نداده است. یوناما خاطر نشان می سازد که 

باید طالبان طوری فرد ملکی را تعریف نماید که مبتنی بر حقوق  برای اینکه همچون ساختارها قابل اعتماد محسوب گردد

  بشر دوستانه بین المللی باشد و با اصول و نورم های حقوق بشر دوستانه بین المللی همخوانی داشته باشد.

 تلفات افراد ملکی در نتیجه ای جنگ های زمینی میان طرف های درگیر در جنگ

حادثه ای جنگ های زمینی میان نیروهای مخالف  698فرد ملکی در  1۲2که در حدود یافته های یوناما نشان می دهد 

دولت و نیروهای دولتی و بین المللی )بخصوص در جنگ های زمینی میان نیروهای مخالف دولت و  نیروهای امنیتی 

تلفات ملکیانِ ناشی از فرد ملکی دیگر نیز مجروح گردیده است. مجموع  016۲به قتل رسیده و به تعداد  26افغانستان(

  11درصد افزایش را نشان میدهد. 2۲در حدود  8108نفر می رسد که در مقایسه سال  8۲81تاکتیک متذکره به 

                                                 
وق بشر دوستانه بین المللی خشونت علیه حیات انسانی ، صحت و آرامش جسمی و روحی را منع قرار داده است. بطور مشخص؛ اصول . حق2۲

تضمین های  28متذکره؛ قتل، تعذیب، قطع عضو و هر نوع مجازات جسمی را در هر زمان و مکان و برای همیشه  منع نموده است. به فقره الف ماده 

 ژنو مراجعه گردد. و نیز به ماده سوم مشترک در کنوانسیون های ژنو مراجعه گردد.  0626کنوانسیون های  0661کل الحاقی دوم اساسی، به پروت

-http://www.shahamatبه آدرس ذیل قابل دست رس بود:  8102جنوری سال  02. اعالمیه های طالبان که در تاریخ 22

english.com/index.php/interviwe 
 . برای جزئیات حوادث متذکره و چگونگی تعقیب و تحقیق آن به  ضمیمه ای که در آخر این گزارش درجه گردیده؛ مراجعه گردد.  21

. اعالمیه 810۲جون  01. اعالمیه طالبان تحت عنوان مصاحبه با آقای سرحدی؛ رئیس کمیته ویژه برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی، تاریخ 29

-http://www.shahamatبه آدرس ذیل قابل دست رس بود:  8102جنوری سال  02 متذکره در تاریخ

english.com/index.php/interviwe/32843-interview-with-mr-sarhadi,-the-director-of-the-special-

committee-for-the-prevention-of-civilian-losses 
 . همان21

 . همان22

لوله باری های سرحدی . این رقم؛ گلوله باری های سرحدی را که از طرف پاکستان فیر می شد، نیز در بر می گیرد. البته  رقم تلفات ناشی از گ26

 بخش کوچکی از تلفات افراد ملکیِ ناشی از جنگ های زمینی را تشکیل می دهد. 

فرد ملکی  0021فرد ملکی به قتل رسیده و  222حادثه ای جنگ های زمینی در حدود  119از اثر  8108. یافته های یوناما نشان میداد که در سال 11

 فرد ملکی می رسید.  09۲0از حادثات متذکره به مجروح گردیده است. مجموع تلفات ناشی 

http://www.shahamat-english.com/index.php/interviwe/32843-interview-with-mr-sarhadi,-the-director-of-the-special-committee-for-the-prevention-of-civilian-losses
http://www.shahamat-english.com/index.php/interviwe/32843-interview-with-mr-sarhadi,-the-director-of-the-special-committee-for-the-prevention-of-civilian-losses
http://www.shahamat-english.com/index.php/interviwe/32843-interview-with-mr-sarhadi,-the-director-of-the-special-committee-for-the-prevention-of-civilian-losses
http://www.shahamat-english.com/index.php/interviwe/32843-interview-with-mr-sarhadi,-the-director-of-the-special-committee-for-the-prevention-of-civilian-losses
http://www.shahamat-english.com/index.php/interviwe/32843-interview-with-mr-sarhadi,-the-director-of-the-special-committee-for-the-prevention-of-civilian-losses
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درصدِ تمام تلفات افراد  81جنگ های زمینی دومین عامل شدید برای تلفات افراد ملکی تلقی می گردد. تاکتیک متذکره 

درصدِ تمام تلفات زنان و  ۲6قاتل زنان و کودکان شمرده می شود. جنگ های زمینی  ملکی را تشکیل داده و نیز بزرگترین

  10تشکیل می دهد. 810۲کودکان را در سال 

 192کشته و  899از جمع تمام حادثات جنگ های زمینی که منجر به تلفات افراد ملکی گردیده است؛ در حدود 

درصدِ تلفات افراد ملکی به نیروهای مخالف  22گر در حدود فرد ملکی( یا به عبارت دی 01۲1مجروح)مجموع تلفات 

 18دولت نسبت داده می شود.

درصدِ تلفات  09( یا به عبارت دیگر ۲11مجروح)مجموع تلفات  819کشته و  66یافته های یوناما نشان میدهد که در حدود 

 ن نسبت داده می شود. ملکیانِ ناشی از جنگ های زمینی به نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شا

( به هیچ یکی از 211زخمی)مجموع تلفات  102کشته و  016درصدِ تلفات ناشی از جنگ های زمینی یعنی  ۲2در حدود 

در صد افزایش را  19در حدود   8108طرف های مشخص درگیر نسبت داده شده نمی تواند و این رقم در مقایسه سال 

در افغانستان می باشد، که این  810۲بحران تغییر در شیوه جنگ نشان دهنده تغییر ماهیت جنگ در سال  1۲نشان میدهد.

تغییرات باعث شده تا جنگ ها در بین مردم محل و اماکن مزدحم کشانده شود و افراد ملکی در فیر های متقابل جنگجویان 

 گیر بمانند.

ی زمینی به گلوله باری های که از خاک پاکستان در والیت ننگرهار و کنر متباقی دو درصدِ تلفاتِ افراد ملکی در جنگ ها

فرد  82فرد ملکی را به قتل رسانیده و  6گلوله باری های متذکره در حدود  12صورت می گرفت، نسبت داده می شود.

که در اثر آن  فرد ملکی می رسد. سه حادثه ای جنگ های زمینی ۲1ملکی را مجروح نموده بود؛ که مجموع تلفات به 

یک فرد ملکی به قتل رسیده و هفت فرد ملکی مجروح گردیده است؛ به هیچ یکی از طرفهای مشخص نسبت داده شده 

  نمی تواند.

                                                 
مجروح نمودند، اما؛ مواد انفجاری تعبیه شده بزرگترین قاتل زنان و  810۲. هرچند جنگ های زمینی بیشترین رقمِ زنان  و کودکان را در سال 10

 تلقی می گردد.  810۲کودکان در سال 

فات افراد ملکی گردیده، توسط منابع متعدد مورد تأیید قرار داده است. منابع؛ شامل شاهدان . یوناما؛ هر حادثه ای جنگ زمینی را که منجر به تل18

قتل و جرح عینی، قربانیان حادثه، منابع محلی، مقامات ولسوالی و سایر منابع مرتبط می باشد. یوناما از این طریق تالش نموده است تا مسئول اصلی 

 بطور مثال تالش نموده که کدام یکی از طرفها مرمی هاوان و راکت را فیر نموده است.  افراد ملکی  را پیدا نموده و یا اینکه

فرد ملکی در اثر جنگ های زمینی که عاملین قتل  مشخص شده نمی توانست، به قتل رسیده  012؛ یافته های یوناما نشان میداد که 8108. در سال 1۲

 فرد ملکی می رسید.  221فات به فرد ملکی دیگر مجروح گردیده بود. مجموع تل ۲12و 

 . به بخش گلوله باری ها از خاک پاکستان در این گزارش مراجعه گردد. 12
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 نیروهای دولتی/همکاران بین المللی شان و محافظت افراد ملکی

درصدِ تمام تلفات افراد ملکی را بخود نسبت می دهد. یافته های  00در حدود  11نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان

فرد ملکی را مجروح نموده است.  901فرد ملکی را به قتل رسانده و  ۲20یوناما نشان میدهد که این نیروهای در حدود 

درصد افزایش را  16در حدود   8108فرد ملکی رسیده و در مقایسه سال  619مجموع تلفات منسوب به نیروهای متذکره به 

 11در مورد آمار تلفاتی که نیروهای دولتی و بین المللی مسئول آن می باشد؛ یافته های یوناما نشان میدهدکه نشان میدهد. 

درصد به عملیات های مشترکِ آنها نسبت  09درصد به نیروهای بین المللی و  81درصدِ تلفات به نیروهای امنیتی افغانستان، 

 می شود.  داده

بر اساس یافته های یوناما؛ افزایشی که در تلفات افراد ملکی در نتیجه ای عملیات های زمینی رخ داده است، ناشی از 

 819فرد ملکی به قتل رسیده و  66عملیات های زمینی نیروهای امنیتی افغان می باشد. در عملیات های متذکره در حدود 

تلفاتی که به نیروهای امنیتی افغان در جنگ های زمینی نسبت داده می شود به  فرد ملکی مجروح گردیده است. مجموع

 19درصد افزایش را نشان می دهد. 086در حدود  8108فرد ملکی می رسد که در مقایسه سال  ۲11

                                                 
: این نیروها تمام نیروهایی دولتی و سایر نیروهای را در بر می گیرد که در (دولتی و همکاران بین المللی شانطرفدار دولت )نیروهای نیرو های . 11

نیروهای نظامی و شبه نظامی فعالیت میکنند و بطور مستقیم یا غیر مستقیم تحت کنترول دولت افغانستان می باشند. این  عملیات ضد تروریزم در قالب

س نیروها شامل دسته های ذیل می گردد، ولی محدود به اینها نیستند: اردوی ملی، پولیس ملی، پولیس سرحدی، نیروهای ریاست امنیت ملی، پولی

سایر نیروهای  ، نیروهای ویژه، نیروهای عملیات های ویژه ونیروهای بین المللی   این اصطالح؛ محافظتی محلی و نیزمحلی و سایر نیروهای 

توسط  810۲بر اساس گفته های آیساف و منابع نظامی افغان تمام عملیات های نظامی در سال  .را در بر می گیرد استخباراتی و امنیتی خارجی

 ری شده و صورت گرفته است.  در محدود عملیات ها نیروهای خارجی نیز شامل بوده است. نیروهای امنیتی افغان رهب

تن دیگر مجروح گردیده اند. مجموع  61فرد ملکی در اثر این حوادث کشته شده و  12در حدود  8108. یافته های یوناما نشان میداد که در سال 19

 فرد ملکی می رسید.  092تلفات به 
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 92رسیده و فرد ملکی به قتل  002عملیات های هوائی نیروهای بین المللی در حدود  12یافته های یوناما نشان میدهد که در 

 01در حدود  8108تَن رسیده که در مقایسه سال  028فرد ملکی مجروح گردیده است. مجموع تلفات این تاکتیک به 

درصدِ تمام تلفات منسوب به نیروهای دولتی و  06حمالت هوائی  11درصد کاهش را در تلفات افراد ملکی نشان می دهد.

تشکیل میدهد. تلفات زنان و  810۲رصدِ مجموع تلفات افراد ملکی را در سال د 8همکاران بین المللی شان را نشان داده و 

درصدِ تمام تلفاتی را تشکیل میدهد که به نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان نسبت  21اطفال توسط این تاکتیک؛ 

 داده می شود. 

فرد ملکی  02فرد ملکی به قتل رسیده و  21در حدود  810۲در سال 12حادثه ای حمالت طیارهای بی سرنشین 06در اثر 

بیشتر از سه چند افزایش  8108می رسد که در مقایسه سال  16تن 16مجروح گردیده است. مجموع تلفات این نوع طیاره به 

یوناما خاطر نشان می سازد که تلفات دوام دارِ افراد ملکی بخصوص توسط حمالت تهاجمی هوائی؛ این  91را نشان میدهد.

را ایجاد می نماید تا معیارهای که قبل از آغاز عملیات مد نظر گرفته میشود؛ بازنگری گردد و نیز اقدامات ضرورت 

 90احتیاطی توسط نیروهای بین المللی در این زمینه روی دست گرفته شود.

ون که اصوالً حادثه ای عکس العمل تدریجی نیروها در مقابل یک پدیده ای مظن 20بر اساس یافته های یوناما در اثر 

فرد ملکی  22فرد ملکی به قتل رسیده و  ۲0منسوب به نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان می باشد، در حدود 

درصد افزایش را نشان  21در حدود  8108تن رسیده که در مقایسه سال  11مجروح گردیده است. مجموع تلفات به 

به ثبت رسیده  8108و  8100کسِ آن کاهشی را نشان میدهد که در سال افزایش تلفات ناشی از این حادثات ع 98میدهد.

 بود. 

عملیات های جستجو که توسط نیروهای امنیتی افغان، نیروهای بین المللی و یا در عملیات های مشترک صورت گرفته باعث 

  تن( گردیده است. 081فرد ملکی)مجموع تلفات  2۲فرد ملکی و جرح  ۲1قتل 

 افغان و محافظت افراد ملکی نیروهای امنیتی

نشان میدهد که در جنگ ها و عملیات های نظامی که توسط اردوی ملی، پولیس ملی،  810۲یافته های یوناما در سال 

فرد ملکی  890فرد ملکی به قتل رسیده و به تعداد  22پولیس سرحدی و امنیت ملی رهبری گردیده است؛ در حدود 

                                                 
فرد ملکی دیگر  11فرد ملکی در اثر حمالت هوائی نیروهای بین المللی به قتل رسیده و  081در حدود  8108های یوناما  در سال  . بر اساس یافته11

 تن می رسید.  818مجروح گردیده بود. مجموع تلفات ملکیان به 

 ,RPAاصطالحی را که برای این نوع طیاره بکار ببریم). طیارهای بی سرنشین بنام طیارهای که از راه دور کنترل می گردد، نیز یاد می گردد. هر 12

UAV and Drone .بازهم با اصطالح طیاره بدون سرنشین مترادف می باشد ) 

از  . مجموع تلفات ناشی از عملیات های طیارهای بی سرنشین ممکن زیاد باشد؛ زیرا، یوناما همیشه نمی تواند این را تشخیص دهد که کدام نوعی16

 ه هلیکوپتر یا طیارهای که از راه دور کنترل می گردد( در عملیات هوائی استفاده شده و منجر به تلفات افراد ملکی گردیده است. طیاره) طیار

فرد ملکی نیز  ۲فرد ملکی در عملیات های طیارهای بدون سرنشین به قتل رسیده و  09؛ در حدود 8108بر اساس یافته های یوناما در سال . 91

 تن می رسید.  06مجروح گردیده بود. مجموع تلفات این تاکتیک به 

درس ها و فراست ها، مرکزِ برای درس های که اردو از . مرکز نیروهای مختلط اردوی امریکا، جلوگیری از تلفات افراد ملکی: مالحظات. 90

 . 8108تجربیات گزشته ای شان می گیرند، معلومات غیر محرم امریکا. نیروهای نظامی امریکا، سال 

ی مجروح گردیده فرد ملک ۲1فرد ملکی به قتل رسیده و  02حادثه ای از این قبیل، در حدود  ۲1؛ در اثر 8108. بر اساس یافته های یوناما در سال 98

 تن می رسید.  10بود. مجموع تلفات ناشی از این حوادث به 
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در  8108تَن رسیده و در مقایسه سال  ۲26تلفات ناشی از عملیات های نیروهای متذکره به مجروح گردیده است. مجموع 

 9۲درصد افزایش را نشان میدهد. 892حدود 

 

؛ حاال 810۲بعد از مرحله ای نهائی انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان در ماه جوالی 

یوناما مجدداً تقاضا می نماید که ساختار  92ن در سراسر کشور عملیات های نظامی را هدایت می نماید.نیروهای امنیتی افغا

های دائمی در وزارت خانه های دفاع و داخله جهت تحقیق سیستماتیک بر ادعاهای مبنی بر تلفات افراد ملکی، اقدامات 

 جبران کننده و تعقیب قضایا، باید ایجاد گردد. 

 

 8108در مرکز هماهنگی اطالعات حکومت در ماه می سال  "گروه تعقیب قضایای تلفات افراد ملکی " گروه تحت نام

ایجاد گردید که فقط گزارش های تلفات افراد ملکی را از نهاد های امنیتی گرفته و آن را ثبت می نماید. اما، گروه متذکره 

وجوده ای نیروهای امنیتی افغان در سطح والیات و زون ها؛ مانند شکایاتی را از افراد یا نهادها اخذ نمی دارد. ساختارهای م

میتواند تا حدی تقویت گردد که هرگونه ادعای را در مورد تلفات افراد ملکی اخذ نموده و  91مراکز هماهنگی عملیات ها

 99آن را به شکل مناسب تعقیب و تحقیق نماید.

 

عبیه شده در برابر افراد ملکی و نیروهای امنیتی؛ اقدامات دوام داری که باتوجه به افزایش تهدیدات ناشی از مواد انفجاری ت

توسط حکومت افغانستان علیه تهدید جدی مواد انفجاری تعبیه شده روی دست گرفته می شود، یوناما از آن استقبال می 

ی را در تقویت ظرفیت نماید. آیساف از طریق فراهم نمودن آموزش های گسترده، تمویل، راهنمائی و تجهیز؛ نقش مهم

نیروهای امنیتی افغانستان جهت مقابله با  مواد انفجاری تعبیه شده، میتواند داشته باشد. یوناما خاطر نشان می سازد که 

حکومت افغانستان ضرورت دارد که به شکل دوام دار توسط جامعه جهانی کمک شود تا از آموزش، تمویل نیروهای 

اصل گردد. و نیز از این طریق، نیروهای امنیتی افغانستان بطور کامل این توانای را پیدا نماید که امنیتی افغانستان اطمینان ح

 و بعد از آن عملیات ها در برابر مواد انفجاری تعبیه شده را هدایت نموده و مستقالنه انجام دهد.  8102در جریان سال 

 

اساس آن در جریان عملیات های زمینی و جستجو در همانا گزارش های بود که بر  810۲بطور مشخص نگرانی  سال 

بعضی مناطق، نقض و تخطی حقوق بشر توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته بود. گزارش های لت و کوب 

چور و چپاول نمودن مایملک افراد ملکی توسط نیروهای امنیتی افغانستان در  و نمودن افراد ملکی، تخریب ملکیت ها

، پولیس ملی و اردوی ملی 810۲ماه سپتمبر سال  دریاب و کندز توسط یوناما به ثبت رسیده است. بطور مثال؛ والیات فار

با حمایت گروپهای مسلح حامی دولت عملیات جستجو را در ولسوالی دشت ارچی والیت کندز براه انداختند. در این 

نستان تالشی خانه به خانه را انجام داده و موبایل های عملیات گروپهای مسلح حامی دولت در حضور نیروهای امنیتی افغا

شخصی افراد ملکی، پول نقد، طال، جواهرات، اقالم درسی مربوط به مکتب، محصوالت و حیوانات اهلی را چور و چپاول 

                                                 
 فرد ملکی را مجروح نموده بود.  9۲فرد ملکی را به قتل رسانده و  ۲۲نیروهای امنیتی افغان در حدود  8108. در سال 9۲

به آغوش گرم استقبال نمود. صحبت های  810۲جون سال  02 . ناتو، منشی عمومی ناتو اعالم انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان را در92

 .http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_101482.htmمتذکره در آدرس ذیل قابل دست رس می باشد: 

وی که . مرکز هماهنگی عملیات های در سطح والیت و مرکز هماهنگی عملیات ها در سطح زون و والیت و نیز ساختارهای هماهنگی ساح91

 عملیات ها را هماهنگ نموده و معلومات  بدست آمده را بین نیروهای امنیتی افغانستان شریک می سازد. 

به شکل با توجه به این دالیل، یوناما بر این نظر می باشد که تعداد تلفات افراد ملکی که به نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شده است، ممکن . 99

 کامل گزارش داده نشده باشد. 
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فرد را )بطور مشخص  01تا  01کردند. چندین عراده موترسایکل نیز به سرقت برده شد. گروپ های مسلح در حدود 

 زرگان و عالمانی  را که احساس می کردند با نیروهای مخالف دولت کمک می کنند( لت و کوب نمودند. ب

یوناما از حکومت افغانستان تقاضا می نماید که تمام ادعاهای مربوط به تخطی و نقض حقوق بشری را که توسط نیروهای 

 بین المللی مورد تحقیق و بررسی قرار دهد. امنیتی افغانستان صورت گرفته، بر اساس ضرورت های حقوق داخلی و

 پولیس محلی افغان و محافظت افراد ملکی

مردم محلی از تعداد زیادی از ولسوالی ها گزارش داده اند که وضعیت امنیت در ساحاتی که پولیس محلی حضور دارند، 

بهبود یافته است. باوجود گزارش های مثبت؛ یوناما به شکل دوام دار، تلفات افراد ملکی را در نتیجه ای عملیات های 

حقوق بشر و سایر کارهای غیر قانونی توسط پولیس محلی گزارش پولیس محلی به ثبت رسانیده است. هم چنان؛ نقض 

؛ یوناما حوادثی را به ثبت رسانیده است که پولیس محلی تخطی های شدیدِ حقوق 810۲داده شده است. در جریان سال 

 بشری را با معافیت کامل با حمایت زورمندان والیتی و دولتی مرتکب شده است. همچون حوادث در ولسوالی های

 مشخص در والیات فاریاب، کندز، ننگرهار و ارزگان به ثبت رسیده است. 

فرد ملکی به قتل  ۲8در حدود 91حادثه ای جداگانه ای منسوب به پولیس محلی 91یافته های یوناما نشان میدهد که در 

که این آمار در تَن می رسد  080فرد ملکی مجروح گردیده است. مجموع تلفات ناشی از این حوادث به  26رسیده و 

در تعداد زیادی از این حوادث پولیس محلی در بعضی از 92در حدود سه چند افزایش را نشان میدهد. 8108مقایسه سال 

مناطقِ مشخص، افراد ملکی را به شکل غیر قانونی و عمدی، در قالب مجازات، انتقام گیری و اقدام تالفی جویانه، به قتل 

دید، ارعاب، تالشی غیر قانونی و تصرف غیر قانونی مکتب ها نیز به اینها منسوب گردیده رسانیده است. حوادثی نظیری ته

 است. 

 011بر اساس گفته های رئیس پولیس محلی در وزارت داخله که پروسه پولیس محلی را سرپرستی می کند، در حدود 

قضیه ای آن در سطح  16گرفته و  ، مورد تحقیق و بررسی قرار810۲قضیه ای منسوب به پولیس محلی در جریان سال 

باوصف این اقدامات خوبی که صورت گرفته، رئیس موصوف معلوماتی را  96ارنواالن نظامی محول شده است.څوالیات به 

 در مورد پروسه تعقیب عدلی، محکومیت متهم، تعلیق وظایف آنها یا سایر تصامیم قضائی اخذ شده، ارائه نتوانسته است. 

یوناما می خواهد که اقدامات بیشتر از این؛ جهت پاسخ دهی پولیس محلی در قبال تخطی های که انجام میدهد، باید 

صورت بگیرد. هریکی از اعضای پولیس محلی که بخاطر تخطی های شدیدِ حقوق بشری مظنون می گردد؛ باید بطور 

از آن بطور عاجل بدون در نظر گرفتن ارتباطات سیاسی عاجل وظیفه ای شان به تعلیق در آمده و خلع سالح گردد. بعد 

متهمین،  قضیه ای شان مورد تحقیق و  تعقیب عدلی قرار بگیرد. تالش ها جهت رشد ظرفیت ریاست پولیس محلی نیز باید 

 صورت گیرد تا بر قضایا نظارت نموده و پاسخ دهی در قبال هر قضیه را مورد تعقیب قرار دهد. 

                                                 
های شش ماهه و سالیانه ای یوناما در . برای مطالعه پیشینه ای برنامه پولیس محلی و نگرانی های مرتبط به حقوق بشری این برنامه؛ به گزارش 91

را در بر می گیرد،  در ادرس ذیل مراجعه گردد:  810۲تا  8100مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه که سال 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US 
فرد ملکی را  01فرد ملکی را به قتل رسانده و  01حادثه ای جداگانه در حدود  2۲پولیس محلی در  8108. بر اساس یافته های یوناما در سال 92

 تَن می رسید.  ۲2مجروح نموده بود. مجموع تلفات این حوادث به 

 در  وزارت داخله مالقات نمود.  8102در ماه جنوری سال  . یوناما با رئیس بخش پولیس محلی96

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US
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پدیده ای مظنون، توقیف، اختطاف و مجازات های فراقضائی را عکس العمل تدریجی نیروها در مقابل یک  ؛سایریننوت: 

  شامل می گردد.

 

 گروپ های مسلح و محافظت افراد ملکی

که از  یححادثه ای تخطی های حقوق بشری با معافیت از مجازات توسط گروپ های مسل ۲6بر اساس یافته های یوناما؛ 

فرد ملکی  ۲1فرد ملکی به قتل رسیده و  02می کنند، صورت گرفته است. در حوادث متذکره در حدود  دولت حمایت

گریده است. اکثر این حوادث در مناطقی اتفاق افتاده است که گروپ های مسلح  (11مجموع تلفات ملکی ) مجروح

حوادث نقض حقوق دارای قدرت و نفوذ قابل مالحظه می باشد. به استثنائی یک حادثه که در ارزگان رخ داده است؛ تمام 

بشر توسط این نیروها در والیات کندز، فاریاب، بغالن و جوزجان صورت گرفته است. بر اساس یافته های یوناما؛ تخطی 

و  8108های شدیدِ حقوق بشری بشمول قتل افراد ملکی توسط گروپ های مسلح در قریه کَنَمِ کالن والیت کندز در سال 

ه مسئول این تخطی ها بودند؛ هنوز هم دستگیر نگردیده اند. یوناما بار دیگر از حکومت رخ داده است. فرماندهانی ک 810۲

 می خواهد تا تالش نماید که این گروپ ها را منحل نموده و خلع سالح نماید.

 
افراد ملکی که با خطر مواجه هستند: خشونت های ناشی از جنگ؛ افراد ملکی را به خطر مواجه ساخته 

 اند

 منازعات مسلحانهکودکان و 

کشته و مجروح گردیده اند. خشونت های ناشی از جنگ  810۲تعداد زیادی از دختران و پسران افغانستان در جریان سال 

کودک مجروح گردد. مجموع تلفات این قشرِ از جامعه به  0061کودک از بین رفته و  190باعث گردیده که در حدود 

حمالت انتحاری و 
 پیچیده
15% 

 سایرین
4% 

 جنگ های زمینی
 مواد انفجاری تعبیه شده 27%

34% 

مواد انفجاری باقی مانده 
 از دوران جنگ

4% 

 حمالت هوائی
2% 

 قتل های هدفمند
14% 

 تلفات افراد ملکی در اثر تاکتیک های مختلف

 ۲۰۱۳جنوری تا دسمبر سال  
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درصد در تلفات اینها افزایش رخ داده است. تمام تاکتیک های  ۲2در حدود  8108تن می رسد و در مقایسه سال  0119

جنگی باعث تلفات کودکان گردیده ولی اکثریت کودکان بواسطه مواد انفجاری تعبیه شده و جنگ های زمینی آسیب 

 دیده است. 

طفل توسط این  068وناما در حدود مواد انفجاری تعبیه شده بزرگترین قاتل کودکان بشمار می رود. بر اساس یافته های ی

. در (کودک تلف شده است 100مجموعاً ) کودک دیگر مجروح گردیده است ۲06تاکتیک به قتل رسیده و به تعداد 

درصد افزایش را نشان میدهد. بعد از مواد انفجاری تعبیه شده؛ جنگ های  82رقم متذکره در حدود  8108سال  با مقایسه

کودک کشته  0۲1ته یوناما در جنگ های زمینی در حدود زمینی بیشترین آسیب را به کودکان رسانده است. بر اساس یاف

 8108. رقم متذکره در مقایسه با سال (تن 920مجموع تلفات اطفال ) کودک دیگر نیز مجروح  گردیده است 112شده و 

 درصد افزایش را نشان میدهد.  16در حدود 

 9۲9تعداد کودک را به قتل رسانده و به  ۲82کودکِ کشته و مجروح؛ نیروهای مخالف دولت در حدود  0119از مجموع 

تَن  692کودک را مجروح نموده است. مجموع تلفات کودکان افغان که به نیروهای مخالف دولت نسبت داده می شود به 

کودک را مجروح  01۲کودک را به قتل رسانده و  6۲می رسد. نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان در حدود 

فیصد از  01) تَن می رسد 899نیروهای متذکره نسبت داده می شود به نموده است. مجموع تلفات کودکانِ افغان که به 

 . (مجموع تلفات اطفال

 11فیر متقابل در جنگ های زمینی بین نیروهای مخالف دولت و نیروهای دولتی/همکاران بین المللی شان در حدود 

 تَن 821کودک دیگر را مجروح نموده است. مجموع تلفات تاکتیک متذکره به  061کودک را به قتل رسانده و به تعداد 

کودک دیگر را مجروح  00کودک را به قتل رسانده و  8می رسد. عالوتاً؛ گلوله باری از طرف خاک پاکستان در حدود 

 021کشته و  22کودک کشته و زخمی)  892تن می رسد. متباقی  0۲نموده است. مجموع تلفات ناشی از این تاکتیک به 

اده شده نمی تواند و معموالً به مواد انفجاری باقی مانده از مجروح( به هیچ یکی از طرفهای درگیر بطور مشخص نسبت د

 جنگ نسبت داده می شود. 

کودکان از جمله گروپهای بشمار می رود که بیشترین آسیب را از ناحیه مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ متحمل 

دک تشکیل می دهد. رقم متذکره در شان را کو 822تلفات ناشی از مواد متذکره درحدود  ۲2۲گردیده و از مجموع 

درصدِ  2۲در صد افزایش را نشان میدهد. اکثرِ قربانیان حوادث متذکره پسران جوانی که  12در حدود  8108مقایسه سال 

 تلفات ناشی از مواد باقی مانده از دوران جنگ را تشکیل میدهد، می باشد. 

 زنان و منازعات مسلحانه

آسیب های فزاینده ای را بر زنان تحمیل نموده است. یافته های یوناما نشان می  810۲سال خشونت های ناشی از جنگ در 

زن مجروح گردیده است. مجموع تلفاتِ زنان به  100زن به قتل رسیده و به تعداد  8۲1در حدود  810۲دهد که در سال 

مواد انفجاری که نیروهای مخالف  11هد.درصد افزایش را نشان مید ۲9در حدود  8108نفر رسیده که در مقایسه سال  129

گردیده است. از اثر این مواد در حدود  810۲دولت از آن استفاده می نماید؛ باعث از بین رفتن بیشترین رقمِ زنان در سال 

                                                 
زن مجروح گردیده است.  ۲18زن به قتل رسیده و  069نشان میداد که در اثر تمام تاکتیک های جنگی در حدود  8108. یافته های یوناما در سال 11

 نفر می رسید.  122به  8108مجموع تلفات زنان در سال 
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در  8108نفر رسیده که در مقایسه سال  011زن مجروح گردیده است. مجموع تلفات زنان به  60زن به قتل رسیده و  29

  10درصد افزایش را نشان میدهد. 81حدود 

هرچند مواد انفجاری تعبیه شده بیشتر از هر تاکتیکِ دیگر عامل قتل زنان تلقی می گردد، اما؛ جنگ های زمینی بیشترین 

مجموع تلفات( را بخود نسبت می  ۲۲2مجروح و  890کشته،  1۲رقمِ زنان را مجروح نموده و اکثریت رقمِ تلفاتِ زنان ) 

تشکیل میدهد. اکثریت این تلفات ناشی از گیر ماندن زنان  810۲درصدِ تمام تلفات زنان را در سال  21متذکره  رقمِ 18دهد.

  در فیرهای متقال و فیرهای سرگردانی که به خانه های شان اصابت می نمود، می باشد.

 مانده از دوران جنگمواد انفجاری باقی 

افزایش یافته  810۲علیه حیات و معیشت افراد ملکی در سال  1۲تهدید شدیدی مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ

فرد ملکی دیگر  886فرد ملکی در اثر این تاکتیک به قتل رسیده و  002است. یافته های یوناما نشان میدهد که در حدود 

درصد  9۲در حدود  8108تَن رسیده و در مقایسه سال  ۲2۲لفات ناشی از این تاکتیک به مجروح گردیده است. مجموع ت

 درصدِ تلفات این تاکتیک را کودکان تشکیل میدهد.  2۲افزایش را نشان میدهد. در حدود 

درگیر روند سریع افزایش تلفات افراد ملکی در اثر این تاکتیک نشان دهنده ای افزایش جنگ های زمینی بین طرف های 

دلیل دومی ممکن بسته شدن سریع مراکز نظامی آیساف و ساحه تحت پوشش مرمی های که آنها فیر  12در جنگ می باشد.

می نمودند می باشد. چون تعداد زیادی از مراکز نظامی و ساحه تحت پوشش فیر های آنها به شکل درست قبل از بسته 

 11شدن، از مواد منفجر ناشده پاکسازی نشده بود.

یوناما از آیساف و کشورهای مساعدت کننده ای نیروی نظامی تقاضا می نماید که که تمام آن ساحاتی را که آیساف از 

آن استفاده نموده و امکان موجودیت مواد انفجاری در آن می رود؛ عالمت گزاری نماید. از این طریق خطرات بالقوه 

   در آن تشخیص گردد؛ باید به زودی پاکسازی گردد. تشخیص گردیده و ساحاتی که مواد باقی مانده از جنگ

 

 

 

                                                 
زن را مجروح نموده بود. مجموع  91زن را به قتل رسانیده و  20نشان میداد که مواد انفجاری تعبیه شده در حدود  8108ال . یافته های یوناما در س10

 نفر می رسید.  022تلفات زنان به 

ده است. مجموع زن مجروح گردی 019زن به قتل رسیده و  1۲نشان میداد که در اثر جنگ های زمینی در حدود  8108. یافته های یوناما در سال 18

 نفر می رسید.  886تلفات اینها به 

 . مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ شامل مواد منفجر ناشده و مواد انفجاری متروک می باشد. 1۲

ه و مواد . افزایش تلفات ناشی از جنگ های زمینی داللت بر افزایش جنگ در ساحات پرنفوس دارد که این ممکن به افزایش مواد منفجر ناشد12

ا، انفجاری متروک منجر گردد.  زیرا؛ فیرهای غیر مستقیم یا استفاده از سالحها هوائی بطور مثال مهماتی که از هوا پرتاب می گردد، موشک ه

 راکت ها، خمپاره ها و نارنجگ ها باعث بوجود آمدن مواد منفجر ناشده می گردد. 

ز انفجارش خیلی کار مشکل می باشد. در نتیجه تحلیل یوناما از هر مواد منفجر ناشده که بعد . ارزیابی اصلیت مواد منفجر ناشده بخصوص بعد ا11

که در اثر  از انفجار تلفات افراد ملکی را در پی داشته، بازنگری همان محیطی هست که حادثه در آن اتفاق افتاده است. بطور مثال مواد منفجر ناشده

و این مواد در مراکز سابقه آیساف منفجر گردیده است یوناما این حادثه را تا زمانی که اصلیت مواد انفجار آن افراد ملکی آسیب دیده است 

 تشخیص و تأیید نگردد به هیچ طرفی نسبت نمی دهد. 
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 گلوله های که از آن طرف سرحد؛ فیر می گردید

فرد  6در حدود  19حادثه ای فیر گلوله ها از آن سوی سرحد، 0۲1؛ یافته های یوناما نشان میدهد که در اثر 810۲در سال 

نفر می  ۲1مجموع تلفات ناشی از حوادث متذکره به  11نفر دیگر مجروح گردیده است. 82ملکی به قتل رسیده و به تعداد 

به ثبت رسیده در مقایسه سال  810۲رسد و حوادث متذکره در والیت کنر و ننگرهار اتفاق افتاده بود. رقم که در سال 

گلوله باری های متذکره تخریب خانه ها، مساجد و از بین رفتن  12درصد کاهش را نشان میدهد. 10در حدود  8108

  انات اهلی را به دنبال داشته و مردمان مناطقی که از این ناحیه متأثر شده بود را به شدت خشمگین نموده بود.حیو

 بیجاشدن ناشی از جنگ

خشونت ناشی از جنگ و نا امنی باعث گردیده که مردم در یک سطح خیلی باال در داخل افغانستان از مکان اصلی شان 

فرد ملکی در  082۲12روه کاری که در مورد بیجاشدگان داخلی کار می کند؛ در حدود بیجا گردد. بر اساس یافته های گ

 81در حدود  8108رقم متذکره در مقایسه سال  16در افغانستان بیجا گردیده است. 810۲اثر جنگ های مسلحانه در سال 

نفر می رسید،  9۲0829تعداد بیجا شدگان داخلی در افغانستان به  810۲نومبر  ۲1درصد افزایش را نشان میدهد. تا تاریخ 

 21خر بیجا شده بود.که بیشتر از نصف آن در جریان سه سال آ

 حق دست رسی به صحت و منازعات مسلحانه

افزایش یافته است. یافته های یوناما نشان میدهد  810۲حمالت و تهدیدات علیه تأسیسات صحی و کارمندان صحی در سال 

ل به ثبت رسیده که در سا 20حادثه ای حمالت علیه تأسیسات صحی و تهدیدات علیه کارمندان صحی ۲8که در حدود 

کارمند صحی به قتل رسیده و  1حادثه ای از این نوع به ثبت رسیده بود. بر اساس یافته های یوناما در حدود  81فقط  8108

                                                 
 82در حدود حادثه را که گلوله ها از آن سوی سرحد به خاک افغانستان فیر می گردید، ثبت نموده است. از این مجموع  0۲1. یوناما در حدود 19

 حادثه ای آن منجر به تلفات افراد ملکی گردیده است.

ک . یوناما ارقام ناشی از گلوله باری های آن سوی سرحد را در جمع ارقام جنگ های زمینی ثبت نموده، اما؛ حوادث ناشی از فیرهای که از خا11

 به ثبت رسیده است.   "ایرینس"پاکستان نشأت می گرفت را جدا نموده است. این ارقام در تحت دسته بندی 

فرد ملکی مجروح  9۲فرد ملکی به قتل رسیده و  08حادثه گلوله باری در حدود  819در اثر  8108. یافته های یوناما نشان میداد که در سال 12

 ار به ثبت رسیده بود. نفر می رسید. البته این حادثات فقط در والیت کنر و ننگره 11گردیده بود. مجموع تلفات ناشی از این حوادث به 

گروه کاری که باالی بیجاشدگان داخلی کار می کند توسط کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین و وزارت مهاجرین و عودت کنندگان . 16

عد ریاست می گردد. حمایت کننده اولیه ای بیجاشدگان همین دو نهاد بوده که از این طریق بیجاشدگان ناشی از جنگ ابتدا تشخیص داده شده و ب

 -ک صورت می گیرد. معلومات مختصر از طرف کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، منازعات مسلحانه عامل بیجاشدگان داخلیبا ایشان کم

 صورت گرفته است.  8102جنوری سال  02. دریافت این معلومات به تاریخ 810۲گزارش جدید ماهوار، دسمبر 

بوده است. هم  810۲هاجرین، رویداد های که عامل بیجاشدگان داخلی در سال . معلومت مختصر از طرف کمیشنری عالی ملل متحد برای م21

 چنان. 

. تأسیسات صحی شامل شفاخانه ها، کلینیک، مکانهای کمک های اولیه، البراتوارها، بانک های خون و دواخانه ها می باشد. کارمندان صحی 20

مثالً کارمندان اداری   سایر کارمندانی که بخاطر وظایف صحی گماشته می شوند،دواساز و   کمک رسانان اولیه،  نرس ها،  افراد چون داکتران،

تأسیسات صحی یا موتروان های امبوالنس را شامل می گردد. خطر علیه تأسیسات صحی یک واقعیت تلخ می باشد، کمیته بین المللی صلیب سرخ، 

 . 810۲کابل، 
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تمام حادثاتی که منجر به قتل و جرح گردیده بود؛ به نیروهای مخالف دولت نثبت  28کارمند دیگر مجروح گردیده است. 2

  داده می شود.

 ت رسی به آموزشمنازعات مسلحانه و حق دس

خشونت های ناشی از منازعات مسلحانه بطور مستقیم حق دست رسی به آموزش را در تمام مناطق کشور متأثر ساخته است. 

حادثه ای را به ثبت رسانیده که حمالت هدفمند، سوختاندن مکتب ها، تهدید و ارعاب علیه معلمین و  98یوناما به تعداد 

د انفجاری در جوار مکتب ها، تاخت و تاز و جنگ های زمینی را شامل می گردد. مکتب های کارمندان مربوطه، انفجار موا

برای اهداف نظامی نیز تصرف گردیده و از آن استفاده شده است. حقوق بشر دوستانه بین المللی مکتب ها را یک مکان 

مان وضعیت حفاظت شده را به دارای وضعیت حفاظت شده تلقی می نماید، که تصرف مکتب ها برای اهداف نظامی ه

به ثبت رسانیده که در  810۲چالش کشانده و اطفال را به خطر مواجه می سازد. یوناما در حدود هفت حادثه ای را در سال 

 2۲آن مکتب ها در  تحت تصرف قرار گرفته است.

 ۲۰۱۳بررسی تأثیرات جنگ های مسلحانه بر افراد ملکی در سال 

شدگان و مجروحین افراد ملکی در نتیجه ای جنگ های زمینی بشمول روند صعودی تلفات زنان در افزایش در آمار کشته 

اثر همچون حوادث؛ همانا تغییرات در ماهیت جنگ و تاکتیک های جنگی را در جریان سال نشان میدهد. مسدود شدن 

جنگ های زمینی آیساف که با مراکز نظامی آیساف و کاهش در عملیات های هوائی و زمینی آیساف بطور مشخص آن 

نیروهای امنیتی افغانستان مشترکاً صورت می گرفت؛ این توانای را برای نیروهای مخالف دولت بوجود آورده که در بعضی 

از ساحات با تحرک بیشتر و توانای بهتر علیه نیروهای امنیتی افغانستان حمله نماید. به همین خاطر نیروهای مخالف دولت 

الهای قبلی بیشتر فعال گردیده و بیشتر از پیش به شکل آزادانه حمله می نمایند. افراد ملکی بطور مشخص زنان در مقایسه س

 و کودکان بیشتر در میان فیرهای متقابل گیر مانده و آسیب می بیند.

نفوذ خویش قرار عالوتاً؛ خالهای امنیتی و نبرد میان گروپ های مسلح و زورمندان برای اینکه بعضی از مناطق را تحت 

دهند و همچنان مبارزه میان چهرهای سیاسی دلیلِ دیگر برای افزایش حوادث امنیتی و کاهش محافظت افراد ملکی می 

باشد. مرحله پنجم و نهائی انتقال مسئولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به نیروهای امنیتی افغانستان در ماه جون سال 

نیتی را در بعضی از مناطق بوجود آورده و هنوز نیروهای امنیتی افغانستان آن خالها را پُر که خالء ام 22آغاز گردید 810۲

ننموده است. در نتیجه؛ بعضی از مناطقِ مشخص برای حمالت نیروهای مخالف دولت خیلی آسیب پذیر باقی مانده که 

 حمالت صورت گرفته تلفات افراد ملکی را غالباً به دنبال داشته است.

ی نیروهای مخالف دولت برای اثبات نفوذ شان در بعضی از مناطق جنگی نیز باعث افزایش جنگ های زمینی با تالشها

نیروهای امنیتی افغانستان گردیده است. که در نتیجه افراد ملکی به شکل فزاینده ای در فیر های متقابل و یا در نتیجه 

 ولت، کشته و مجروح می گردید. جاسازی مواد انفجاری تعبیه شده توسط نیروهای مخالف د

                                                 
 کارمند صحی را ثبت نموده بود.  6ارمند صحی و جرح حادثه؛ قتل سه ک 88یوناما در اثر  8108. در سال 28

 . این معلومات توسط گروه کاری مربوط به کودکان و منازعات مسلحانه جمع آوری و تحلیل شده است. 2۲

ابل دست خوش آمدید گفت. صحبت جناب ایشان در آدرس ذیل ق 810۲جون سال  02. ناتو، منشی عمومی ناتو اعالم انتقال امنیتی را به تاریخ 22

 .http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_101482.htmرس می باشد:  

 



 

17 

 

افزایش در آمار تلفات افراد ملکی با انتقال مسئولیت های امنیتی و تغییرات از لحاظ سیاسی در افغانستان همزمان اتفاق افتاده 

است. این موضوع برای طرفهای درگیر در جنگ ضرورت یک تعهد محکم و مجدد را برای مد نظر گرفتن اقدامات بیشتر 

ظت افراد ملکی، بوجود آورده است. تمام طرفهای درگیر بخصوص نیروهای مخالف دولت باید بیشتر از این جهت محاف

تالش نماید که بر مسئولیت های قانونی شان توجه نموده و از کشتن و مجروح نمودن افراد ملکی جلوگیری نموده و نیز 

 محافظت هرچه بیشتری افراد ملکی را مد نظر بگیرد. 

؛ 8102طر نشان میسازد که باتوجه به مفاد انتقال مسئولیت های امنیتی و ایجاد تغییرات از لحاظ سیاسی در سال یوناما خا

برای ثبات بهتر و در تالش ها برای رفتن به صلح؛ باید کاهش تلفات افراد ملکی و پیشرفت در زمینه ای محافظت از حقوق 

   بشر مبنای اصلی و اساسی باشد.

 پیشنهادات

 یوناما پیشنهادات ذیل را جهت تقویت محافظت افراد ملکی پیشکش می نماید:

 پیشنهاد به نیروهای مخالف دولت

  استفاده از مواد انفجاری که تفکیک بین افراد ملکی و نظامی کرده نمی تواند و نیز استفاده از آن خالف اصل

ساحاتی که افراد ملکی رفت و آمد می  تناسب می باشد؛ باید متوقف گردد. بطور مشخص استفاده از آن در

 نمایند؛ منع گردد.

  هدف قرار دادن و قتل افراد ملکی بشمول بزرگان و کارمندان مذهبی، مقامات قضائی و کارمندان ملکی دولت؛

 متوقف گردد.

  حمالت علیه اماکن ملکی بشمول هوتل ها، جاده های عمومی، کنسولگری ها، دفاتر ملکی دولتی بشمول

 ؛ و حمالت در داخل اماکن متذکره باید متوقف شود. محاکم

  با رعایت اصول تشخیص، تناسب و احتیاط در حقوق بین الملل؛ از تلفات افراد ملکی در جریان حمالت باید

جلوگیری شود. و نیز فرد ملکی باید طوری تعریف گردد که با معیارهای حقوق بشر دوستانه بین المللی 

 سازگاری داشته باشد.

 ستور العمل ها، رهنمودها و هدایت های که نیروها را وادار به جلوگیری از تلفات افراد ملکی می نماید، عملی د

گردد. همچنان؛ آن اعضای که افراد ملکی را مورد هدف قرارداده، مجروح نموده و یا به قتل می رساند، باید 

 پاسخگو تلقی گردد.

 پیشنهاد به حکومت افغانستان

  مورد نیاز برای تحقق کاملِ ستراتیژی ملی مقابله با مواد انفجاری تعبیه شده؛ اختصاص داده شود و نیز  تمام منابع

تقویت هرچه بیشتری ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان در اولویت قرار بگیرد. تا از این طریق نیروهای متذکره 

عبیه شده و خنثی سازی مواد و نیز استحصال آن را بتواند فرماندهی، کنترل و عملیاتهای مقابله با مواد انفجاری ت

 به شکل مؤثر انجام دهد.

   اقدامات مشخص جهت کاهش تلفات افراد ملکی در جریان جنگ های زمینی صورت بگیرد. این مهم زمانی

عملی می گردد که رهنمود های تاکتیکی، قواعد جنگ و سایر طرز العمل ها اصالح گردیده و تقویت گردد. 
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افظت افراد ملکی و کاهش هم چنان؛ از آموزش و تمویل مطلوبِ  تمام نیروهای امنیتی افغانستان در قسمت مح

 تلفات آنها؛ اطمینان حاصل گردد. 

  در صورت حادثه ای تلفات افراد ملکی؛ قضیه بموقع و به شکل شفاف باید تحقیق گردیده و تمام حادثاتی که

منجر به تلفات افراد ملکی گردیده و عامل شان نیروهای امنیتی افغانستان می باشد؛ به شکل دقیق مورد تعقیب 

بگیرد. ساختارهای حکومتی باید تقویت گردد تا این توانائی را بیابد که حادثات تلفات افراد ملکی را که به قرار 

نیروهای امنیتی منسوب می گردد؛ به شکل الزم نظارت نموده و تلفات را کاهش دهد و هم چنان؛ مرتکبین 

 تلفات را به پنجه ای قانون بسپارد.

  بشری که توسط نیروهای امنیتی افغانستان صورت گرفته؛ مورد تحقیق و تمام ادعاهای نقض و تخطی حقوق

تعقیب عدلی قرار داده و آنهایی را که مسئول تلقی می گردد بر اساس مقررات حقوق داخلی و رعایت اصول 

 حقوق بین الملل مورد مجازات قرار دهد. 

  سایر جرایم را انجام دادند  و نیز مدت آن گروپ های پولیس محلی که متهم به نقض حقوق بشر می باشند و یا

هاست که در معافیت از مجازات بسر می برند؛ منحل گردد. تمام اعضای پولیس محلی که متهم به نقض حقوق 

 بشر و سایر جرایم می باشند؛ باید تحت تحقیق و تعقیب عدلی قرار بگیرد. 

 ع سالح گردد. گروپ های مسلحِ غیر مسئول به شکل دوام دار منحل گردیده و خل 

 پیشنهاد به نیروهای بین المللی

  حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان جهت حصول اطمینان از تمویل، آموزش و تجهیز کافی آنها افزایش داده

شود. تا این نیروها بتواند فرماندهی، کنترل و عملیات های مقابله با مواد انفجاری تعبیه شده، خنثی سازی مواد و 

 ؛ به شکل مؤثر انجام دهد.8109 – 8102ن را در سالهای استحصال آ

     از آسیب رساندن به افراد ملکی جلوگیری نموده و اقدامات مؤثر جهت نقشه کشی، عالمت گزاری و پاکسازی

حوزه ای مشخصی که در آن فیر صورت آن  مواد منفجر ناشده از تمام مراکز نظامی نیروهای بین المللی و

 دد. البته آن مراکز نظامی که حاال بسته شده است. گرفته؛ انجام گر

  یک میکانیزمِ مشخص میان آیساف و نیروهای امنیتی افغانستان ایجاد گردد که اگر در قسمت وجود مواد منفجر

ناشده ای ناشی از عملیات های هوائی و زمینی؛ مظنون می گردد؛ باید آن را به مقامات مربوطه اطالع دهد. و نیز 

 ت گزاری و پاکسازی ساحه ای خطرناک اطمینان حاصل گردد.از عالم

  مشاهدات و مالحظات مراحلِ قبل از جنگ و اقدامات احتیاطی مربوطه در عملیات های تهاجمی هوائی جهت

 یافتن میکانیزم های جدید و بخاطر کاهش آسیب ها به افراد ملکی؛ بازنگری گردد. 

  با هماهنگی حکومت افغانستان در عملیات های که تلفات افراد ملکی بازنگری ها و تحقیقات قبل از عملیات؛

رخ میدهد و در آن نیروهای بین المللی و قوت های استخباراتی بین المللی دخیل هستند؛ انجام شود. در ضمن؛ 

در این ارتباط اقدامات مناسب روی دست گرفته شده و از پاسخ دهی، بهبودی در چگونگی علمیاتها و پرداخت 

 جبران خسارت؛ اطمینان حاصل گردد.

 


