
                                          
 

 

 
 

 
 

  است داشته یصعود روند چنان ھم یمتوال سال نيپنجم یبرا یملک افراد تلفات افغانستان یھا جنگ در

 
 تلفات مورد در شان 2011 سال گزارشِ  انتشارِ  در که افغانستان در متحد ملل معاونتِ  ئتيھ یھا گفته اساس هب -   کابل ،2012 سال یفبرور 4

 سالِ  نيپنجم قتيدرحق 2011 سال نمود، اظھار امروزعالی ملل متحد برای حقوق بشر ترتيب گرديده است، که در ھمکاری با کمشنری  یملک افراد
 در ريدرگ اطراف مورد نظر یھا کيتاکت در رييتغ. کشته ميشوند یصعود روند کي با افغانستان در مسلحانه منازعات در یملک افراد که ھست
   .باشد یم 2011 سال در یملک افراد انگ شده کشته درصدِ  8 شِ يافزا مسئول منازعه

 نفر 2412 به 2009 سال در و 2790 به 2010 سال در رقم نيا که دهيرسان ثبت به 2011 سال در را شده کشته یملک فرد 3021 تعداد به وناماي
 فرد 11864 تعداد به طرف نيبد 2007 سال از که داشته یصعود روند ھرسال در یملک افراد گانِ  شده کشته ارقام سال، پنج انيجر در. ديرس یم

  .اند داده دست از منازعه اثر در را شان یھا جان یملک

 روند با و مداوم بطور افغانستان مردان و زنان اطفال،"در افغانستان اظھار داشت:  متحد ملل سازمان یعموم یسرمنش ژهيو ندهينما شيکوب اني
 در ريدرگ اطراف. اند پرداخته جنگبلندی بخاطر  یبھا یاديز یليخ مدت یبرا افغانستان در یملک افراد"  ی افزود:و" .اند دهيرس قتل به یصعود
  ."دينما یريجلوگ 2012 سال یبرا یملک افراد تلفات شيافزا از و نموده محافظت را یملک افراد تا ندينما تالش حد از شيب ديبا منازعه

 77 شده کشته فرد 2332 با گذشته سال ارقام از شتريب یليخ و است بوده 2011 سال در یملک افراد قتل نيشتريب مسئول دولت مخالف عناصر
ً . است افتهي شيافزا درصد 14 ،2010 سال با سهيمقا در که دھد یم ليتشک را منازعه گان شده کشته مجموع از درصد  اي یملک فرد 410 عالوتا

 چنان ھم. است افتهي کاھش درصد 4 ،2010 سال سهيمقا در که اند شده کشته لتنيروھای طرفدار دو توسط گان، شده کشته مجموع از درصد 14
  .تواند ینم شده داده نسبت ريدرگ مشخصِ  اطراف به گان، شده کشته مجموع درصدِ  9 اي شده کشته یملک فرد 279 تعداد به

 اطراف یکھايتاکت راتيتأث در راتييتغ و دولت مخالف عناصر یجنگ یھا کيتاکت در که ھست راتِ ييتغ از یناش افغانستان بلند تلفات ملکی در ارقام
ً  مکرر بطور شده هيتعب یانفجار مواد از دولت مخالف عناصر. است آمده بوجود منازعه در ريدرگ  با. است نموده استفاده کشور سراسر درو سيعا

تغييرات در تأثيرات . اند داده شيافزا زين شان یقانون ريغ و ھدفمند کشتار به و گذاشته بجا را شترِ يب انيقربان تر مھلک یانتحار حمالت از استفاده
 در یعموم کاھش و يیھوا حمالت رقم در کاھش باوجودِ تاکتيک ھای طرف ھای ديگر در جنگ نيز بر سطح تلفات افراد ملکی تأثير داشته است. 

 سال در نيروھای طرفدار دولت يیھوا حمالت اثر در یملک افراد ارکشت شود، یم داده نسبت طرفدار دولت یروھاين به که گانِ  شده کشته ارقام
  .است افتهي شيافزا 2011

 سال در یملک افراد شدن مجروح و شدن کشته به منجر صعود به رو مھلکِ  جينتا با دولت مخالف عناصر مورد نظر یھا کيتاکتگزارش مينگارد: "
ً يتقر اي 967 اتيح که است بوده 2011 سال در افغانستان مردان و زنان اطفال، اتلق نيبزرگتر شده هيتعب یانفجار مواد. است شده 2011  کي با
 استفاده دولت مخالف عناصر 2011 سال انيجر در ".دھديم ليتشک را منازعه گان شده کشته تمام صدِ  در 32 و گرفته را شده کشته یملک افراد سوم
 به سالح نيا. است داده شيافزا را ،ھست بدون تفکيک و یقانون ريغ و گردد یم منفجر وزن فشار با که مانند بشقاب ی شده هيتعب یانفجار مواد از
  .گردد یم منفجر شيباال از واسطه ھر عبور و آن بر اطفال بشمول شخص ھر گذاشتن گام با که کند یم عمل پرسونل ضد یھا نيما ثيح

 حمالت اثر در یملک فرد 450 تعداد به مجموع در. است افتهي شيافزا ريچشمگ شکل به 2011 سال در یانتحار حمالت اثر در یملک افراد کشتار
 شيافزا 2010 سال سهيدرمقا یانتحار حمالت تعداد کهيحال در. دھد یم نشان را شيافزا درصد 80 ،2010 سال سهيمقا در که شده کشته یانتحار

 و رنديگ یم سھم حمله در ادِ يز گانِ  کننده انتحار قعامو یبعضدر  ده،يگرد دهيچيپ شتريب چنانچه. است نموده رييتغ حمالت نوع نيا تيماھ بلکه افتهين
  .گزارد بجا را یملک افراد تلفات از شترِ يب ارقام که گردد یم طرح یطور

 دهيرس قتل به مندھدف شکل به کشور سراسر در یملک فرد 495 توسط عناصر ضد دولت زياد تر شده و 2011 سال در یملک افراد ھدفمندِ  کشتار
  داده شده اند. قرار ھدف یقوم بزرگان و یمحل مردم ،یتيوال یشورا و صلح یشورا یاعضا ،محلی حکومت کارمندان ولسوالھا، ان،يوال. است

 " واست هديرسان قتل به 2011 سال در را یملک افراد نيشتريب يیھوا حمالت ،نيروھای طرفدار دولت یھا کيتاکت انيدرمگزارش می افزايد: "
 افراد. است افتهي شيافزا درصد 9 ،2010 سال سهيمقا در که است رفته نيب از يیھوا حمالت اثر بر یملک فرد 187 مجموع دراظھار ميدارد که 

 رصدد 22 ،2010 سال سهيمقا در که رسد یم نفر 63 به اند رفته نيب از 2011 سال در نيروھای طرفدار دولت شبانه حمالت اثر بر که یِ ملک
 .است افتهي کاھش
 گفته یاديز مراجع گذشته، سال رياخ در. است آورده بدست یمحل سيپول تيمؤثر و کارکرد ۀبار در یمتفاوت یھا گذارش وناماي ،2011 سال در

 یافراد مناطق یضبع در یمحل سيپول مانند اينکه یگريد یھا ینگران است. شده بھتر تيامن است، شده فيتوظ یمحل سيپول که یمحالت در که است
ھنوز بجا مانده  یحسابدھ و نظارت کنترول، و قومانده ه،يتزک امورضعف در  ھمچنان باشند،يم بشر حقوق ۀشد شناخته نيناقض که ساخته شامل را

مطبوعاتی اعالميه



                                          
 

 

 
 

 ساخته دمستن 2011 سال در کشور سراسر در مختلف یھا یولسوال دررا  یمحل سيپول توسط انينظام ريغ هيعل بشر حقوق ضنق مااوني. است
 و عاجل قيتطبگزارش يوناما از تدابير اخير آيساف و وزاردت داخله در در رابطه به نظارت و حساب دھی پوليس محلی استقبال مينمايد و . است
  .دينمايم سفارش یمحل سيپول دادن وسعت از قبل آنرا مکمل

. است داده جھت رييتغ ،2011 سال دوم نصف در بخصوص ،یا الحظهم قابل شکل به یملک افراد تلفات یايجغراف عيتوز که است افتهيدر وناماي
 یملک افراد از یاديز تعداد است، گرفته شدت کشور شمال و شرق شرق، جنوب به مربوط اتيوال در و افتهي ليتقل شدت به جنوب در جنگ چنانچه

  .دھديم ليتشک را کشور سراسر در یکمل افراد تلفات تمام در یکل ادِ يازد که دهيگرد مجروح اي و کشته ساحات نيا در

کمشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل، خانم نيوی پيلی، که در ماه مارچ در مورد رويداد ھای حقوق بشری در افغانستان به شورای حقوق بشر 
افزايش است. اين ارقام بيانگر  سازمان ملل گزارش خواھد داد گفت: "خيلی نگران کننده است که ميبينم که تلفات افراد ملکی سال به سال رو به

ً متحمل دشواری و از دست دادن اعضای خانوادۀ شان ميشوند. بر طرف ھای درگير الزم است تا اين مسير  اينست که خانواده ھای افغان واقعا
  صعودی را متوقف ساخته و از چنين تلفات جلوگيری نمايند." 

 در مسلحانه منازعات اثر بر شان روزمره یزندگ در را یھا مزاحمت و رشد به رو یھا یتعد افغانستان یعاد مردم ،2011 سال انيجر در
 2011 سال در را افغان فرد 185632 تعداد به یتيامن یب و جنگ ن،يمھاجر یبرا متحد ملل یعال یکمشنر هياحصائ طبق. نمودند تجربه کشورشان

 دادند، ازدست را شان یدارائ و معاش لهيوس افغان ھزارھا از شتريب. است افتهي شيافزا درصد 45 ،2010 سال با سهيمقا در که است نموده جايب
 شکل به یملک افراد تلفات. است افتاده خطر در ميتعل و یصح یمراقبتھا غذا، به شان یدسترس و هشد گرفته یبکل اي و محدود شان آمد و رفت یآزاد
 ترس و وحشت بحران، ساختن ور شعله با ميمستق ريغ را گريد تعداد و ميمستق شکل به را یملک افراد از ادِ يز تعداد عيشا داتيتھد با ھمراه دار دوام
  .است ساخته متأثر

 ھمچون که دينما یم ديتأک وناماي. دينما مساعدت صلح مذاکرات بطرف رفتن به توانديم که آمد وجود به يیھا دهيا و ھا طرح ،2012 سال آغاز در
 به باشد جنگ حل راه به منجر که را یجينتا و جاداده خود در ديبا تياولو نيباالتر ثيح به مسلحانه منازعات در را یملک افراد محافظت مذاکرات

  .ديآ عمل به یجد ديتأک یملک افراد تلفات کاھش مورد در محکم و مؤثر اقدامات مورد در زيون. باشد داشته دنبال

 با که گردديم یتلق مھم زمانِ  صلح بطرف آن شرفتيپ و مذاکره انيجر ارزش و اعتبار" تگف وناماي دفتر بشر حقوق بخش سيرئ ا،يگن تيجورج
 انينظام ريغ حفاظت جھت اقدامات شيافزا قيطر از تنھا. باشد ھمراه جنگ، از متأثر ساحات در بخصوص بھتر، تيامن و یملک افراد تلفات کاھش
  ."داد  کاھش آن از پس و صلح پروسه یط در را مردان و زنان اطفال، تلفات بلند سطح توان یم که است

  

 يوناما در رابطه با محافظت افراد ملکی د منازعۀ مسلحانه 2011بيان ھای از زبان خود افراد ملکی افغان از گزارش ساالنۀ 
 نيغمگ اريبس یو. گرفت تماس لميوبام نمبر به خانمم بعد قهيدق چند. دميشن ظھر از قبل قهيدق پنج و چھل و ازدهي ساعت در را انفجار یصدا کي من
 بمن او.  گرفت صورت انفجار که بود خي دنيخر مصروف ما ۀسال 14 پسر که گفت یو. بفھمم را شيھا صحبت که بود ارمشکليبس ميبرا و بود
 جسد که بودم پسرم یجستجو در نيمجروح انيم در. رفتم شفاخانه در من. ندارم اطالع خودش مورد در اما دميد جاده در را پسرم خون من که گفت
 نيب از پسرم. بودم شده منتقل خانه به دوستانم توسط و رفتم ھوش از من. بود رفته فرو سرش در یانفجار مواد از ی پارچه کي. افتميدر را جانش یب

   .داشتم من که بود یپسر تنھا او. ھست مرگ خانمم و من یبرا او رفتن و رفت
  .2011 سال یجوال 20 بلخ، تيوال ف،ريشر مزار شده، هيتعب یانفجار مواد حمله یِ قربان کي پدر ــــ

  

 یمل یاردو و طالبان نيب جنگ برگشتم، یوقت. رميبگ را خود معاش تا بروم یولسوال مرکز به تا کردم ترک را روستا من و ھستم معلم کي من
 ھا خانه از یکي کينزد من که آنجا از. زد ھم را خانه دو اما کرد بمباران را طالبان تيموقع و ديرس سر جت کي. بود درگرفته سافيآ و افغانستان

  .دميد بودند خانه درون که را گريد یزخم 13 من و شدم یزخم ديشد طور به بودم
  .2011 اکتبر 20 آباد، یغاز کنر، تيوال ،يیھوا حمله کي ینظام ريغ یقربان ــــ

  

 من سر در زخم کي که نديگو یم داکتران. نبودم ھوشيب اما بود یجار بدنم از خون. انداخت رونيب من یتاکس از را نيمسافر از یبعض و من انفجار
 است، من معاش امرار لهيوس تنھا که من یتکس. است یفلز قطعات اثر از که دارم خود بدن در زخم نيچند من. ستمين خطر معرض در من اما است
 و ھستند، سال 14 ريز ھمه که بچه، ھشت من کنم؟ ترميم را آن تا کند کمک من به دتوانی م یکس ايآ. نمک کار یچ دانمی نم. است دهيد خسارت کامال

 مخارج یبرا) دالر 444 حدود(  یافغان ھزار ستيب ھنوز تا من زمان نيع در. کنم یچ ديبا که دانمی نم من. بدھم نان را آنھا ديبا و دارم زن کي
  .است اسالم اصول خالف کار نيا. کنند متوقف را گناهی ب مردم کشتار ديبا آنھا که ميبگو انيشورش به اھمخوی م من. ام کرده پرداخت درمان

  .2011 جون 19 ندز،ک تيوال ندز،ک شھر ،یانتحار حمله کي یقربان ــــ

  

ه باشد. قبل از اينکه برادرم بتواند پشت مرمی فير نمود  200برادرم به من گفت که اردوی ملی افغانستان به موتر وی فير ميکرد که بايد بيش از 
تنھا  ديواری که در نزديکی او بود پناه بگيرد، يک گلوله مرمی موتر را سوراخ نموه و دخترم را به قتل رساند. او فقط پنج سالش بود. در موتر

ی روی به اين موتر آتش گشودند درحاليکه آنھا برادرم وشش طفل ديگر که ھمه زير سن ھفت سالگی قرارد اشت، بود. من نميدانم که چرا اردوی مل
  داد.  موتر را قبال تالشی نموده بودند. ھيچ دليلی برای آن وجود نداشت وما کامال برآشفته ايم. اگر اين مردم مجازات نشود، اتفاقی رخ خواھد



                                          
 

 

 
 

وستۀ بازرسی کشته شد. شھر گرديز، واليت پکتيا پدر يک دختر پنچ ساله که در اثر اصابت مرمی سربازان اردوی ملی افغانستان دريک پ ــــ
  2011ھفتم نوامبر 

  

دفتر ھيئت معاونت ملل متحد راجع به حفاظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه، سفارشات آتی را   2011گزارش ساالنه 
  به طرفين منازعه می نمايد. 

 
  به عناصر مخالف دولت

از حق حيات حفاظت حمايت نموده و  ی، از اصول تشخيص، تناسب و معيارھای احتياطندرا رعايت نمايحقوق بشر دوستانه بين المللی  •
 .نمايند

 کردهاستفاده از آن منع  از ی شانرا. اعضاسازدکه با فشار وزن منفجر می گردد، متوقف  را استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده بشقاب مانند •
 سالح خالی از تفکيک و غير قانونی را متوقف نمايد.  و به شکل ھمگانی متعھد گردد تا استفاده از اين

به ھدف قرار دادن افراد ملکی خاتمه داده و حمالت انتحاری بدون تفکيک را که به افراد ملکی، بشمول زنان و اطفال، صدمه ميرساند توقف  •
طوری تعريف  به اصطالح فرد ملکی بايدقرار داده و  بدھند. تمام اوامر و ھداياتی را که به کشتار و حمله بر افراد ملکی اجازه ميدھد، ملغی

 سازگار با حقوق بشر دوستانه بين المللی باشد. کهشود 

 ميباشند، توقف دھد. ئونمصحمالت بر محالت عبادت و مساجد را که به اساس قوانين بين المللی بشر دوستانه  •

افراد ملکی را جلوگيری نموده بايد اجرا گردد، و آن اعضای که افراد  اليحه و رھنمود ھای که به اعضای طالبان ھدايت می دھد تا تلفات •
 ملکی را می کشند و مجروح مينمايند مسؤل و پاسخ ده تلقی گردد.

  به حکومت افغانستان

جھت تحقيق بايد يک گروه  به منظور اينکه واقعات تلفات ملکی از طرف نيرو ھای امنيتی افغان بطور دقيق و بر وقت نظارت و تعقيب گردد •
محافظت افراد ملکی، حسابدھی، تدابير معاوضوی و در مورد تلفات افراد ملکی مشابه با گروه کاھش تلفات افراد ملکِی آيساف ايجاد گردد تا 

 جبران در مورد آن بھتر گردد.

رسيجر ھا، بخصوص که در آن از نيروی اطمينانی سازد که تمام نيرو ھا در استفاده از تاکتيک ھای ازدياد تدريجی قوه، تخنيک ھا و تمام پ •
کشنده کار گرفته ميشود، آموزش ديده اند. خدمات آگاھی عامه را به منظور بلند بردن آگاھی افراد ملکی در بارۀ طرزالعمل ھای درست 

 پوسته ھای امنيتی و کاروان ھای نظامی تطبيق نمايند.

وليس سرحدی، پوليس محلی وغيره) در مورد تمام اصول حقوق بشر دوستانه و ( اردوی ملی، پوليس ملی، پ تمام نيروھای امنيتی افغان •
حقوق بشر بين المللی آموزش داده شود. اطمينان حاصل گردد که ھمچون آموزش ھا الزامی بوده و در برنامه ھای تعليمی نيروھای امنيتی 

 افغانستان گنجانيده شود.

و جنايتکاری توسط  رپذيری مؤثر پوليس محلی اطمينان حاصل گردد تا از نقض حقوق بش، نظارت و مسؤليت تزکيهاز ميکانيزم استخدام،  •
  آنھا و ساير نيروھای دفاع محلی که در تحت کنترول حکومت افغانستان ھستند، جلوگيری به عمل آمده و به آن پاسخ داده شود. 

  به نيروھای نظامی بين المللی

جھت جلوگيری از تلفات  ، به ويژه حمالت ھوايی،ر طرح و تحقق تمام عمليات ھای نظامیطرزالعمل ھا و رھنمود ھای خود را دتمام  •
 ملکی، بازنگری نمايد. دارايی ھایتخريب  و تصادفی افراد ملکی

ھش فرمانده آيساف را در جھت جلوگيری از تلفات افراد ملکی، کا ارادۀکه  2011دسمبر سال  1رھنمود تاکتيکی عملياتھای شبانه، منتشره  •
بطور کامل اجراء نمايد. اطالعات بدست آمده را قبل، در جريان و بعد  ،مزاحمت به افراد ملکی و محافظت دارائی آنھا جنبه عملی می دھد

که ھمچون  نمايداز عمليات ھای شبانه با ارگان ھای حکومتی محلی و افراد ملکی در ميان بگذارد. ھمچنان نيروھای امنيتی افغان را ترغيب 
 يات ھا را رھبری نمايد.عمل

 شده از طريقبا افراد ملکی و مردم متأثر را  و ارتباط بھتر و حسابدھی را رشد داده، طرزالعمل ھای جبران خساره را بھتر ساخته،شفافيت،  •
 ويت ببخشد. تق ،در رويداِد که افراد ملکی تلف شده است (JIAT)انتشار ھمگانی و عاجِل تمام کشفيات گروه مشترک ارزيابی حادثه 

با ھمکاری دولت افغانستان اقداماتی را بطور عاجل بخاطر بھبود عملکرد، نظارت و حسابدھی و نظارت در ساحۀ پوليس محلی افغان عملی  •
به زود ترين فرصت منحل  ،خارج از کنترول حکومت افغانستان عمل می کندنمايد و تمام گروه ھای را که به عنوان نيروی دفاعی محلی که 

 مايد.ن
 



                                          
 

 

 
 

 

 

 
______________________________ 

  يادداشت برای اديتوران:

  برای معلومات بيشتر لطفاً به آدرس ذيل تماس بگيريد:

  دفتر روابط استراتيژيک و سخن گوی

  ھيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما)

  http://unmissions.orgبرای تفصيل رابطه با رسانه ھا به اين آدرس مراجعه شود: 

  سخن گويان يوناما:

  

  503 662 797 (0) 93 +     خانم نيالب مبارز:

  504 662 797 (0) 93 +    آقای نظيف هللا ساالرزی:

 358 250 700 (0) 93 +     آقای ډان مک نارټن:
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