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

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 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
تکان دهنده است. نباید از تلفات انسانی که در اثر منازعات مسلحانه در افغانستان بوقوع می پیوندد، 

 هیچ کوششی برای حمایت از افراد ملکی در مقابل آسیب، دریغ کرد.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 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 "( شورای امنیت ملل متحد 810۲) 8169نامه این گزارش به تعقیب مأموریت یوناما بر اساس قطع
وضعیت غیرنظامیان، هماهنگی تالش ها برای تضمین محافظت از آنها، تقویت پاسخ دهی و کمک در تطبیق کامل آزادی 

ضو آنها می های بنیادین و مقررات حقوق بشریِ شامل در قانون اساسی افغانستان و معاهدات بین المللی که افغانستان ع
  تهیه گردیده است. "گیردمندی کامل زنان از حقوق بشری شان، ارتباط میباشد، بخصوص معاهداتی که به بهره

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

امیان به شمول موارد ذیل روی دست گرفته است: یوناما یک سلسله فعالیت هایی را با هدف کاهشِ اثرات جنگ بر غیرنظ
نظارت مستقل و بیطرفانه از حوادثی که در آن افراد ملکی کشته یا زخمی شده اند؛ فعالیت های دادخواهی برای تقویت 
محافظت از غیرنظامیانی که در منازعات مسلحانه متضرر می گردد؛ و فعالیت هایی که باعث تقویت بیشترِ مقررات حقوق 

 . شر دوستانه بین المللی، حقوق بشر، قانون اساسی و سایر قوانین افغانستان در میان تمام طرفهای درگیر می شودب

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

 دریافت نموده است.

  



 

 

 واژه نامه

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

 کنترول می شود، صورت می گیرد. بدون سرنشین یا طیاره های بدون خلبانی که از راه دور   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: 
نظامی علیه دولت افغانستان و یا نیروهای نظامی بین المللی سهم دارند، در بر می گیرد. این اصطالح همچنین به کسانی اطالق 

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

سیاسی، به دنبال اهداف  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 دخیل:  نیروهای مسلح غیر دولتی را گویند که در منازعات گروپ مسلح 
دارای تشکیالتی می باشند که ممکن از نیروهای ملیشه گرفته تا شورشیان و مجرمین را شامل گردد. گروپ های  ااین نیروه

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

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

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

می شود(، شورشیان، تروریست ها، نیروهای  ی مشابهدی، قومی و سایر  گروپ هاملیشه های محلی)که شامل ملیشه های نژا
این گروپ  0دفاع 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  دولتیرا که در این گزارش از آن نام برده شده به عنوان گروپ های مسلح غیر یوناما، عناصر مخالف دولت 
 آنها را نسبت به مبنای مخالفت مسلحانه شان علیه دولت افغانستان، متمایز می پندارد. 

AXO  : تفاده نگردیده، بجا مانده؛ به مهمات انفجاری گفته می شود که در جریان جنگ های مسلحانه اسمواد انفجاری
بلکه آن مهمات بجا مانده یا اینکه در انبار، زباله یا اشغال انداخته شده است. طوریکه مواد متذکره از تحت کنترل نیروهایی 
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راهنما برای متخصصین مربوطه، گیرارد مک هاک و مانیول بیسلر، دفتر . مذاکرات بشر دوستانه ملل متحد با گروپ های مسلح: یک کتاب  

 مشخصات گروپ های مسلحانه مراجعه گردد.  ۲.  8.  به بخش 8119(، نیویورک، جنوری OCHAهماهنگی امور بشر دوستانه)



 

 

که آنها را بجا گذاشته و رها نموده است، خارج باشد. مهمات انفجاری بجا مانده ممکن دارای چاشنی باشد، ممکن دارای 
مکن آماده انفجار باشد، یا اینکه چنین نباشد. در غیر آن صورت معموالً برای استفاده تهیه می گردد. فیوز فعال باشد، م

 (. 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: 

تلفاتی که بطور مستقیم از درگیری های نظامی ناشی میشود و شامل تلفات برخاسته از عملیات تلفات مستقیم:  ·
های نظامی انجام شده توسط نیروهای دولتی و نیروهای نظامی بین المللی می گردد. مثالً رویداد های محافظت از 

های تالشی و دستگیری، مبارزه در مقابل شورشیان یا عملیات های ضد تروریزم. این  نیروها، حمالت هوایی، عملیات
گونه تلفات شامل تلفاتی نیز میگردد که در نتیجه فعالیت های گروپهای مسلح غیر دولتی صورت می گیرد. مانند 

 یم با نیروهای طرفدار دولت. کشتارهای سازمان یافته، تلفات ناشی از  مواد منفجره جاسازی شده و یا درگیریهای مستق

تلفاتی که بصورت غیر مستقیم از  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: 

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

اتی که واقعشامل شود که عامل آن را به هیچ وجه نمی توان مشخص ساخت. مانند مرگ یا جراحت های ناشی از 
  ل آن را به هیچ صورت نمی توان تعیین کرد. ؤوطرف مس

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

سال در نیروهای مسلح دولتی و یا گروه های مسلح غیر دولتی و استفاده از  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.  ،ان بطور مستقیم در درگیری های نظامی شرکت کنندصورتی که غیر نظامی

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

 حمالت محافظت شوند.

COM-ISAF : .)فرمانده نیروی های بین المللی یاری به امنیت در افغانستان )یا آیساف 

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

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



 

 

تهدید، تعیین حدود نهایی آن بوده و در صورت ضرورت رویارویی با تهدید از طریق پاسخ دفاعی مناسب به آن برای 
2(.8102جنوری  ۲0)مقر فرماندهی آیساف، « حفاظت از نیروها می باشد.

 

ERWده و مواد انفجاری متروک یاد می گردد.: بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ و نیز به نام مواد منفجر ناش 

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 ، شده توسط شخصپوشیده بصورت بمب انتحاری، مانند مواد انفجاری "می تواند به اشکال ذیل مشاهده شود:  شده

موتر انفجاری که انفجار آن از طریق ، مواد انفجاری جاسازی شده در موتر ، (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، 

  "جر می گردد.منف

گردد: تشخیص، جمع  : استحصال و بهره برداری مواد انفجاری تعبیه شده شامل موارد ذیل میاستحصال مواد انفجاری
آوری، تولید و توزیع نمودن معلومات جمع آوری شده از ساحه حادثۀ مواد انفجاری به منظور به دست آوردن اطالعات 

میتود مبارزه با مواد انفجاری و به جهت کاهش منابع شورشیان و بخاطر تقویت  قابل استفاده، بخاطر تقویت طرزالعمل و
پروسه تعقیب عدلی آنها. این استحصال شامل حفظ، تشخیص و ترمیم عناصر مواد انفجاری تعبیه شده برای آزمایش های 

استحصال مواد انفجاری تعبیه که توسط نهادهای متخصص انجام می گیرد.  گردیدهتخنیکی، قانونی، بایومیتریک و تحلیلی 
 شده یک بخش اساسی اقدامات مؤثر و قوی علیه مواد انفجاری می باشد.  

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

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

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

  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 811۲عهده دارد. این نیروها تحت صالحیت شورای امنیت ملل متحد اعزام شده است. در اگست 

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

نده نیروهای امریکایی در افغانستان نیز خدمت می بدین سو، فرمانده آیساف به عنوان فرما 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 
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NATO : سازمان پیمان اتالنتیک شمالی. اعضای ناتو عمده ترین کشور های سهیم در آیساف می باشند. به آیساف
 مراجعه شود. 

NDS :.ریاست امنیت ملی افغانستان یا استخبارات دولتی افغانستان 

NGO: .سازمان غیر دولتی 

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

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

 محلی و سایر نیروهای محافظتی محلی.

نموده و بطور  نیروهای امنیتی افغانستان شامل دسته های ذیل می گردد: اوالً اردوی ملی که تحت چتر وزارت دفاع کار
رسمی در چارچوب نیروهای مسلح افغانستان جا می گیرد. ثانیاً پولیس محلی که با توجه به وظیفه شان و اینکه از محافظت 
قانونی مشابه به افراد ملکی بر خوردار نمی باشد، عمالً بخشی از نیروهای مسلح را تشکیل می دهد. و نیز پولیس ملی، 

پولیس سرحدی نیز شامل می شود که به شکل رسمی بخشی از نیروهای مسلح افغانستان بشمار پولیس های با یونیفورم و 
نمی رود و تحت چتر وزارت داخله کار می نمایند. اعضای نهادهای مجریان قانون زمانی حیثیت ملکی بودن خود را از 

ا سهم بگیرند. پولیس هایی که علیه دست می دهند که در کنار نیروهای مسلح کار کرده و یا به شکل مستقیم در جنگ ه
 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  نیروهای بین المللی و سایر نیروهای استخباراتی و امنیتی خارجی 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 که تحت چتر قانون کار می کنند )و عناصر دولتی 

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

  ۲.کند، 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 

USSOF.نیروهای عملیات های ویژه ایاالت متحده امریکا : 

UXO.مواد منفجر ناشده : 
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صورت جلسه چهاردهمین جلسه شورای حقوق بشر مجمع  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 



 

 

عرفی حقوق بشردوستانه بین المللی نورم های و  معاهداتقواعد از شدید  تخطی های: جرایم جنگی، جرایم جنگی
شامل  4بر اساس تعریفی که از جرایم جنگی در اساسنامه محکمه ی بین المللی جنائی صورت گرفته؛ جرایم جنگیاست. 

؛ بشمول خشونت علیه زندگی و حیات یک شخص و می باشد مشترک در کنوانسیون های ژنیو ۲تخطی های جدی از ماده 
رفتار های  ر مشخص هر نوع قتل، قطع عضو، رفتار ظالمانه و تعذیب، هتک حرمت در برابر کرامت انسانی بخصوصبطو

تصویب مجازات و  ارتکاب قتل بدون اینکه جزای مربوطه توسط یک محکمۀ مبتنی توهین و تحقیر آمیز، گروگان گیری، 
ایند محاکماتی، و نیز بدون فراهم نمودن تضمینات قضائی که بر قانون اعالن شده باشد و اینکه قتل، بدون در نظرداشت فر

 آن تضمینات بطور عموم حیاتی تلقی می گردد، صورت گرفته باشد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
اساسنامه محکمۀ بین المللی جنائی: حقوق عرفی بین المللی هم بر جنگ بین المللی و هم بر جنگ داخلی قابل اِعمال می باشد.   2مطابق ماده . 2

یک همچنین این اساسنامه جرایم جنگی را نقض شدیدی حقوق بشر دوستانه بین المللی تعریف می نماید. دولت ها نیز قاعده متذکره را به عنوان 
کمیته بین المللی صلیب سرخ، حقوق عرفی بشردوستانۀ  -تعریف جرایم جنگی -019قاعد  -نورم حقوق عرفی بین المللی به رسمیت شناخته است

 Rules ed. Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (CU P/ICRC, Cambridge، 0بین المللی، جلد 

2005) {ICRC Study}.اساسنامه روم در  2ماده  8مراجعه گردد. هم چنان به جزء آی، بند سی، فقره  0۲ماده  8ی دوم، فقره . به پروتکل الحاق
مورد محکمله جنائی بین المللی که از عناصر جرم بحث کرده، مراجعه گردد. جرایم جنائی شامل نقض های شدیدی حقوق و عرف جنگی قابل 

ژینو،  0626ه این موضوع مقدمتاً مبتنی است بر: }ماده سوم مشترک در کنوانسیون های چهارگانۀ اِعمال بر یک جنگی که وجه بین المللی ندارد) ک
هاک برای محافظت از مالکیت های فرهنگی در جنگ های مسلحانه،  0612کنوانسیون   0666آن، پروتکل اختیاری  0611پروتکل الحاقی دوم 

متحد و کارمندان مربوطه، اساسنامه های دیوان جنائی بین المللی برای رواندا و  امنیت ملل 0662حقوق طفل، کنوانسیون  0626کنوانسیون 
یگوسالویای سابق و اساسنامه محکمه ویژه برای حکومت سیرا لیون)کشوری در غرب افریقا({. به جرایم جنگی بر اساس اساسنامه روم در مورد 

بشر دوستانۀ بین المللی مراجعه گردد. خدمات مشاورت کمیته بین المللی صلیب محکمۀ جنائی بین المللی و منابع شان در جدول مقایسوی حقوق 
 سرخ در مورد حقوق بشر دوستانۀ بین المللی. اساسنامه محکمه جنایی بین المللی)اساسنامه روم( جرایم جنگی را چنین تعریف می نماید: نقض

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

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

 فته باشد.فراهم نمودن تضمینات قضائی که آن تضمینات بطور عموم حیاتی تلقی می گردد، صورت گر

 



 

 

 فهرست

 i یشناس روش ای یتودولوژیم

 ii یحقوق چارچوب

 ii مسلحانه جنگ در ریدرگ یها طرف یحقوق یها تیمسؤول

 1 گزارش خالصة

 11 شنهاداتیپ

 20 یملک افراد افظتمح و دولت ضد عناصر

 02 شده هیتعب منفجره مواد

 02 دهیچیپ و یانتحار حمالت

 13 یملک افراد هدفمند یها قتل: قتل یجنگ جرم

 13 انتخابات از قبل دورهء در یملک افراد از حفاظت و یانتخابات ساتیتاس و کارکنان بر حمالت

 13 یملک افراد تلفات مورد در طالبان یها هیاعالم

 74 متقابل آتش در رماندهیگ یملک افراد: جنگ نیطرف انیم ینیزم یها یریدرگ

 73 ینیزم یها یریدرگ از یناش یملک افراد تلفات دادن نسبت

 72 یملک افراد تلفات و افغان یتیامن یروهاین به یتیامن تیمسؤول انتقال

 02 ینیزم یها یریدرگ در راکت و هاوان ریف از یناش یملک افراد شیافزا روبه تلفات: یملک ساحات در میمستق ریغ ریف

 00 ینیزم یها یریدرگ از یناش یملک افراد تلفات: دولت ضد عناصر

 01 ینیزم یها یریدرگ از یناش یملک افراد تلفات: افغان یتیامن یمل یروهاین

 01 ینیزم یها اتیعمل انیجر در افغان یتیامن یروهاین توسط اموال غارت و بشر حقوق نقض موارد

 55 یملک افراد حفاظت و دولت طرفدار یروهاین

 05 یهوائ یها اتیعمل

 03 مظنون دهیپد کی مقابل در روهاین یجیتدر العمل عکس از یناش واقعات

 52 یتالش یها اتیعمل

 52 یملک افراد حفاظت و افغان یمحل سیپول

 53 دولت طرفدار مسلح یها گروه: یحسابده نبود

 42 جنگ ساحات در بشر حقوق از حفاظت

 30 مسلحانه نبرد و اطفال

 35 مسلحانه یها جنگ و ها زن



 

 

 35 یصح ساتیتأس و کارمندان یباال حمالت

 32 جنگ از مانده یباق منجفره مواد

 27 مرز یآنسو از ی توپخانه حمالت

 20 ها جنگ اثر از یملک افراد شدن جایب

 11 "یجنگ میجرا" با وندیپ در طالبان ماهوار یها هیاعالم از ونامای لیتحل: ۱ مهیضم
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 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 
مان می نماید. در ز تحقیقانواع اطالعاتی که با اطمینان و با اعتبار ارزیابی می گردد، گزارش ها در مورد تلفات افراد ملکی را 

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

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

ملل متحد و دیگر نمایندگی های آن، گفته  مراکز صحی، عکس ها و تصاویر ویدیویی، گزارش ریاست مصئونیت و امنیت
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  ،تکنیک ها برای جمع آوری اطالعات پذیر نیست. در این گونه موارد، یوناما بر یک سلسله
 که آن منابع معتبر ارزیابی گردیده، اتکاء می کند. 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 ر بعضی موارد، تحقیقات چندین هفته را در بر گیرد قبل از د

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

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

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

ی مربوط به ملکی یا جنگجو ن گونه ادعاهانمی کند که مردانی که در سن جنگ قرار دارند ملکی اند یا جنگجو، بلکه ای
. هرگاه وضعیت یک یا چند قربانی کندرویداد 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  8116در سال  یوناما یک  دیتابیس را
تابیس بخاطر تسهیل جمع آوری اطالعات به شکل منظم، تحلیل و ارزیابی یدر درگیری های مسلحانه را تقویت کند. این  د

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

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

ولیت را به عهده نمی ؤتشخیص دقیق یا تفکیک میان طرفهای مختلف نظامی و شورشیان یا زمانی که هیچ یک از طرف ها مس
ولیت یک رویداد مشخص را  به دسته بندی عمومی نیروهای طرفدار دولت و یا عناصر ضد ؤگیرند، در همچو موارد یوناما مس

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

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

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

ان جنگ در افغانستان بوجود آورده که این تمام اسناد فوق الذکر، تعهداتی را به ارتباط محافظت افراد ملکی در جری  1گردد.

 تعهدات در بخش بعدی تشریح می گردد. 

 ولیت های حقوقی طرف های درگیر در جنگ مسلحانهؤمس

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"ی )که در این گزارش و در داخل افغانستان به عنوان نیروهای نظامی بین الملل

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

 لتدوطرفدار نیروهای 

را در  یاین نیروها تمام نیروهایی دولتی و سایر نیروهای :(دولتی و همکاران بین المللی شانطرفدار دولت )نیروهای نیروهای 
بر می گیرد که در عملیات ضد تروریزم در قالب نیروهای نظامی و شبه 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 

 .روهای ریاست امنیت ملی، پولیس محلی و سایر نیروهای محافظتی محلیملی، پولیس ملی، پولیس سرحدی، نی

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

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

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

فاع می نمایند، آنها حیثیت ملکی بودن خود که به هیچ عنوان نقش جنگی ندارند، حمله صورت می گیرد و آنها از خود د
 را از دست نمی دهند. 

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

زمانی که عملیات های امنیتی و ضد شورش را تحت امر غیر رسمی یک مقام دولتی، مانند قومندان امنیه یا افسر امنیت ملی 
 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 مسؤولیت های تمام طرفهای درگیر را جهت اطاعت از مقررات حقوق بین المللی)حقوق  810۲سال  8169قطعنامه نمبر . 1

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

  افراد ملکی اطمینان حاصل گردد.
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 دولتعناصر مخالف 

عناصر مخالف دولت یک اصطالحی هست که به افراد و گروپ های مسلح غیر دولتی که در حال حاضر در جنگ ها 
دخیل بوده و در مخالفت با نیروهای حکومتی و بین المللی می جنگند، خطاب می گردد. اینها نیروهای طالبان و هم چنان 

مستقیم در جنگ ها سهم می گیرند و به نام های مختلف مانند  افراد و گروپ های مسلح منسجم غیر دولتی را که بطور
شبکه حقانی، حزب اسالمی گلبدین حکمتیار، جنبش ملی ازبکستان، اتحاد جهاد اسالمی، لشکر طیبه و جیش محمد یاد 

 می شوند، شامل می گردد. 

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

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

 الف( مکلفیت ها بر اساس حقوق بشر دوستانه بین المللی

می باشد که در آن به محافظت  06111ژنو 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 

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

رهایی که طرف های درگیر بشمول دولت ها و طرفهای غیر حداقل معیا ،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.

هر زمان و مکانی منع . این رفتارها را، همیشه در 6، خشونت، قتل های فرا قضائی، تعذیب، قطع عضو و سایر انواع خشونت2قتل
 قرار داده است. 

                                                 
9
.  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 
. تمام اعضای نیروهای مسلح یک طرف درگیر در جنگ به، استثنای کارمندان طبی و مذهبی، جنگجو تلقی ۲عرفی بشر دوستانه بین المللی، قاعد 

 می گردد. 
 نافذ گردید.   8116دسمبر  82موصوف  به تاریخ تصویب نمود که پروتکل   8116نومبر  01را به تاریخ  0611. افغانستان، پروتکل الحاقی دوم  1
قتل عمدی ". در مورد جرم جنگی قتل، طوریکه توسط اساسنامه روم در مورد محکمۀ جنائی بین المللی، تعریف گردیده است، یوناما اصطالح 2

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

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

 تواند هدف یک قتل هدفمند قرار گیرد.
ه خصیصه بین المللی ندارد، قابل اِعمال می باشد. در صورت بروز بر یک جنگی ک 0626اگست  08مشترک در کنوانسیون چهارگانه  ۲. ماده 6

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

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

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

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

 باشد.
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ژنو و پروتکل های الحاقی آن، بخشی از حقوق عرفی بین المللی را  0626قواعد متعددی در کنوانسیونهای چهارگانه 
. مرتبط ترین اصولی که بر رفتار نیروهای مسلح افغان، نیروهای نظامی بین المللی و گروه های مسلح غیر 01تشکیل میدهد

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

 00اصل تشخیص یا تفکیک: جمعیت غیر نظامی و همچنین افراد ملکی نباید مورد حمله قرار گیرند . 

  :اهداف ملکی و یا که احتمال تلفات اتفاقی افراد ملکی، جراحت به غیرنظامیان، صدمه به 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
08   . 

  :غیرنظامیان در برابر هر گونه خطر ناشی از عملیات های نظامی باید از مصئونیت همه جانبه "اصل احتیاط در حمله...
0۲دار باشندبرخور

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

02حداقل رسانده شودصدمه به اهداف غیر نظامی جلوگیری شده و یا به 
"  

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

 ب( مکلفیت ها بر اساس قواعدِ بین المللی حقوق بشر

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

، بشمول کنوانسیون بین المللی حقوق سیاسی و مدنی می باشد 01افغانستان امضاء کننده چندین معاهده بین المللی حقوق بشر
مام شهروندان را در داخل سرحدات یا حوزه که این کنوانسیون، دولت افغانستان را متعهد می سازد تا حقوق بشری ت

 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 
 ،ر رسمی بر بعضی ساحات کنترل دارندمعاهدات بین المللی حقوق بشر قرار بگیرند، اما طرفهای غیر دولتی که به شکل غی

 09مانند طالبان، به طور روزافزونی ملتزم به تعهدات بین المللی حقوق بشر پنداشته می شوند.

                                                 
01

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

P/ICRC, Cambridge 2005 .مطالعه کمیته بین المللی صلیب سرخ، مراجعه گردد ) 
 0۲( ماده 8، بند )8پروتکل الحاقی  . 00

08
 در مورد احتیاط در حمله مراجعه کنید.  11. جهت اطالعات بیشتر به ماده 10( ماده 1، بند )ب( فقره )0. پروتکل الحاقی  

0۲
 0۲( ماده 0، بند )8. پروتکل الحاقی  

02
 .11(  ماده 0و فقره ) 8( فقره ii، بند های )الف( و )0. پروتکل الحاقی  

01
. 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  82فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، مصوب 
. کنوانسیون منع شکنجه و انواع رفتار ظالمانه، برخورد یا مجازات تحقیر آمیز یا غیر انسانی، مصوب 062۲مارچ  1ه خشونت علیه زنان، مصوب گون
. پرتوکول اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در مورد فروش، هرزه گری و 0662اپریل  81. کنوانسیون حقوق کودکان مصوب 0621جون  89

. و همچنین پرتوکول اختیاری بر کنوانسیون حقوق کودک در مورد مشارکت کودک در درگیری 8118اکتوبر  06ودکان، مصوب هرزه نگاری ک
 . منبع: 811۲سپتمبر  82های نظامی مصوب 

rg.af/English/Eng_pages/X_pages/conventions_af_z_party.htmlhttp://www.aihrc.o.  

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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بر اساس قواعد بین المللی حقوق بشر که در جریان جنگ قابل اِعمال می باشد، دولت ها وظیفه دارند تا استفاده از نیروی 
بخصوص آن افرادی که مجریان و تطبیق کنندگان قانون تلقی می  01د بررسی قرار دهند،کشنده توسط عواملشان را مور

تحقیقی که  02ولیتی که از عدم انجام آن ناشی می شود، از حق حیات سرچشمه گرفته است.ؤگردد. این وظیفه همراه با مس
باشد، تا با ضرورت های یک  توسط دولت صورت می گیرد، باید عاجل صورت گرفته و نیز جامع، بی طرفانه و مستقل

وظیفه دولت در قبال  81و نیز بر تحقیق متذکره باید عموم مردم دسترسی داشته باشند. 06تحقیق مؤثر همخوانی داشته باشد.
که در جریان منازعات مسلحانه  یتطبیق قانون اِعمال می گردد، بشمول آن قضایای قلمروهایتحقیق این گونه قضایا، بر تمام 

   80د.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  جزاییمیالدی اساسنامه روم در مورد محکمه  811۲افغانستان در سال 
در برابر تحقیق و پیگیری جرایم بین المللی یعنی جرایم جنگی، جرایم علیه بشریت و کشتار جمعی در حوزه قضایی 

ر آنصورت ولیت اولیه دارد. در صورتی که افغانستان نمی تواند و یا نمی خواهد این کار را انجام دهد، دؤمس محاکم خود
 که در افغانستان صورت گرفته، رسیدگی نماید.ای قضیه  همی تواند ب شی بین المللی با توجه به صالحیتیمحکمه جزا
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مراجعه  022، پراگراف 8100مارچ  ۲0. به گزارش هیئت از کارشناسان سرمنشی عمومی ملل متحد در بخش پاسخ دهی در سریالنکا، مورخ  
ورد تحقیق بر تمامِ تخلفات از مقررات حقوق بشر دوستانه کنید. همچنین به گزارش کمیسیون بین المللی بازرسی سرمنشی عمومی ملل متحد در م

 مراجعه کنید.  8100جون  0مورخ  A/HRC/17/44بین المللی در جمهوری عربی لیبیا تحت عنوان 
ماه می سال  82 اصول 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 01

 ( به تصویب رسید، مراجعه گردد. 91/0626توسط قطع نامه شورای اجتماعی و اقتصادی) 0626
 به توضیحات عمومی ذیل کمیته حقوق بشر ملل متحد مراجعه نمایید: .02

UNHRC, General Comment No. 31 (2004), § 15; UNHRC, General Comment No. 6 (1982), § 4; 
ECtHR, McCann case, § 169; 
ECtHR, Kaya case, § 86; ECtHR, Ergi v. Turkey, Application No. 23818/94, Judgment of 28 July 
1998, §§ 82, 86; ECtHR, Isayeva v. Russia, Application No. 57950/00, Judgment of 24 February 
2005, §§ 208-9, 224-5; IACiHR, Abella (La Tablada) case, § 244; IACiHR, Alejandre case, § 47; 
ACiHPR, Civil Liberties case, § 22. 

 رجوع شود به:.06

IACiHR, Abella (La Tablada) case, § 412; ECtHR, Özkan case, § 184; ECtHR, Orhan v. Turkey, 
Application No. 25656/94, Judgment of 18 June 2002, § 335; ECtHR, Isayeva et al. case, § 
210-11; ECtHR, McCann case. 

 . رجوع شود به:81

.ECtHR, Hugh Jordan v. the United Kingdom, Application No. 24746/94, Judgment of 4 May 

2001, § 109; ECtHR, 
 Özkan case, § 187; ECtHR, Isayeva et al. case § 213; ECtHR, Isayeva case, § 214. 

 جوع شود به:. ر80

C. Droege, “Distinguishing Law Enforcement from Conduct of Hostilities” P57-63 Expert Meeting 
“Incapacitating Chemical Agents” Law Enforcement, Human Rights Law and Policy 
Perspectives Montreux, Switzerland 24 To 26 April 2012  Available at 
http://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4121.pdf; Nils Melzer, "Conceptual 
Distinction and Overlaps between Law Enforcement and the Conduct of Hostilities," in The 
Handbook of the International Law of Military Operations (Oxford: Oxford University Press, 
2010), pp. 43-44.Nils Milzer, Human Rights Implications Of The Usage Of Drones And 
Unmanned Robots In Warfare, Directorate-General For External Policies Of The Union, Policy 
Department (2013) Available at  
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&fi

le=92953 

http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92953
http://www.europarl.europa.eu/delegations/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=92953
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کشورهایی که نیروهای نظامی شان در تشکیل نیروهای نظامی بین المللی درگیر در جنگ افغانستان حضور دارد، نیز 
عا که ممکن توسط اتباع شان در افغانستان صورت گرفته را تحقیق و مورد ولیت دارند تا جرایم بین المللی مورد ادؤمس

  88پیگیری قرار دهند.

اساسنامه روم در مورد  محکمه  2( ماده 8( بند )e( و )iولیت دارند تا نقض فقره های )ؤدولت ها مس ،به طور مشخص
ره های ماده متذکره چنین تصریح گردیده: د. زیرا، در فقنده ی بین المللی را تحقیق و مورد تعقیب عدلی قراریجزا

حمالتی که به شکل عمدی علیه جمعیت غیر نظامی هدایت داده می شود و یا اگر این گونه حمالت علیه افراد ملکیِ که "
 ، جنایت جنگی در جنگ داخلی به شمار می آید."صورت می گیرد ،مستقیماً در 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 

 8۲جریان منازعه مسلحانه برای تمام دولت ها، ضروری پنداشته می شود.از خشونت های مبتنی بر جنسیت در 

 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 
ول شناخته می ؤی نیز در برابر نقض قوانین ملی کشور متبوع شان مسنیروهای بین الملل 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،
اصطالح فرد ملکی را طوری تعریف می نمایند که در قبول شده باشد. سایرین و طرف های درگیر در منازعۀ افغانستان 

82بخشهای 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 تلقی می شوندکسانی  "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  قیم در خشونت ها سهم می گیرد.بصورت مست
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 مۀ این ها ه ،مربوط به پرسونل مذهبی یا کارمندان صحی نیروهای مسلح اند

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 یرند، محفوظ تلقی گردیده و نباید هدف قرار گیرند. سهم نمی گ
حال غرق شدن است و بازداشت یا تسلیم شده اند( یا کسانی که  )مانند زخمی، بیمار، آنهای که کشتی شان می شکند و در

                                                 
88

ولیت دارند تا نقض جدی حقوق بشر و ؤا کرده باشند یا خیر، آنها بر اساس حقوق عرفی مس. 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

 ولیت دارند.ؤین مسهمانطو رکه بر اساس حقوق جزای بین المللی چن
8۲

( 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.

82
 استفاده شده توسط طالبان که در این گزارش نیز آمده، مراجعه نمایید.  "افراد ملکی". به تعریف  
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همۀ این ها تحت اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی در  ،مربوط به پرسونل مذهبی یا کارمندان صحی نیروهای مسلح اند
 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  ، کارمندان انتخاباتملکی، 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



 

1 

 

 خالصة گزارش

قبل از ظهر بود و من در خانه  نشسته بودم. ناگهان صدای فیر تفنگ شنیده شد و بعد از آن صدای  01در حدود ساعت 
یک انفجار قوی را شنیدم. از اثر نیروی انفجار تمام خانه ای ما به شدت تکان خورده و مملو از دود و غبار شده بود. 
کودکان و زنان از ترس گریه می کردند. بعد از مدت اندکی؛ انفجاری دیگری صورت گرفت و یک 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 

یک طفل را در محوطه ای خانه ام پیدا نمودم. وقتی که در  خواستند، اما من نتوانستم بیرون بروم. بعداً، جسد بیجانِ
منزل باال رفتم، قسمت های بدنِ اطفال را را سقف خانه ام مشاهده نمودم. پنج طفل از خانه ای همسایه ای ما در این 

 حادثه به قتل رسیده بود.

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

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

 81تلفات 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  810۲ینی را در سال منازعات مسلحانه در افغانستان؛ تلفات سنگ

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  8108ل نفر رسیده که در مقایسه عین مدتِ سا 2901مجموع تلفات افراد ملکی به  89گردیده است.

 81درصد در مجموع تلفات، افزایش رخ داده است. 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 

 02192در حدود  810۲تا آخر سال  8116از اول جنوری سال  82بود. منتشر شده 8100مشابه به ارقام باالی هست که در سال 

 فرد ملکی در اثر منازعات مسلحانه جان های شان را از دست داده اند. 

صورت گرفته، در  29درصدِ تلفات افراد ملکی توسط نیروهای مخالف دولت 12یافته های یوناما نشان میدهد که در حدود 

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

                                                 
و نیز با شش تا قربانی  1اگست مصاحبه نمود. فرد متذکره شاهد حمله انتحاری پیچیده بوده 2ساله در شهر جالل آباد به تاریخ  06با یک  فرد . یوناما 81

 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 89

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

 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 81

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 82

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

گردد:

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

eb%202012.pdf.  یوناما در مورد محافظت افرد ملکی مراجعه گردد. 8108زارش شش ماهه ای سال در گ 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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های زمینی بین نیروهای مخالف دولت و نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان، ناشی شده است. پنج درصدِ باقی مانده 

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

 ۲1انفجاری 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 ملکی  810۲اصلی جهت افزایش ارقام تلفات افراد  ملکی در سال 

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

ز منازعات ، با یک روند رو به رشد متحمل آسیب جدی گردیده اند. خشونت های ناشی ا810۲زنان و کودکان در سال 

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

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

درصد  ۲2در حدود  8108نفر رسیده که در مقایسه سال  0119ت. مجموع تلفات اینها به کودک مجروح گردیده اس 0061و 

 810۲افزایش را نشان می دهد. تاکتیک جدید و نگران کننده ای که باعث ازدیاد ارقامِ تلفاتِ زنان و کودکان در سال 

تلفات زنان و کودکان بوده و سبب  درصدِ تمام ۲6گردیده؛ همانا جنگ های زمینی می باشد. که تاکتیک متذکره باعث 

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

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

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

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

میتواند و نیز استفاده از آن غیر قانونی می باشد( توسط نیروهای تعبیه شده )که بین افراد ملکی و نظامی تفکیک کرده ن

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

زمینی میان شورشیان و  شان از خانه بیرون می رفتند. قتلهای هدفمند و سازمان یافته ای افراد ملکی و افزایش جنگ های

 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 بر 

  های شان عمل نموده و تمام اقدامات الزم را جهت محافظت افراد ملکی از آسیب های جنگ، روی دست گیرند.ولیت ؤمس
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یروهای 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 و یا ن  

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

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

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

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

 د انفجاری متروک خطاب می گردد. . مواد انفجاری باقی مانده از جنگ؛ به مواد باقی مانده ای منفجر ناشده و موا۲1
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 نیروهای مخالف دولت و محافظت از افراد ملکی

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

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

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

 2در حدود  8108فرد ملکی می رسد؛ که در مقایسه سال  9۲12به است. مجموع تلفات منسوب به نیروهای مخالف دولت 

 ۲0درصد افزایش را نشان میدهد.

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  810۲د ملکی در سال باشد( توسط نیروهای مخالف دولت؛ سبب عمده و اصلی تلفات افرا

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

مجروح گریده است. رقم کشته شدگان و مجروحین؛ در  ۲8فرد ملکی توسط این تاکتیک 0682شده به قتل رسیده و به تعداد 

حادثه ای  ۲109به تعداد  810۲تا آخر سال  8116درصد افزایش را نشان می دهد.  از سال  02در حدود  8108۲۲مقایسه سال 

                                                 
فرد ملکی توسط  ۲282فرد ملکی توسط نیروهای مخالف دولت کشته شده و به تعداد  8812؛ بر اساس یافته های یوناما در حدود 8100. در سال ۲0

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

 ملکی در منازعات مسلحانه  در آدرس ذیل مراجعه گردد: 

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

eb%202012.pdf. 
تعبیه  . ارقامی که ذکر گردید، تلفات ناشی از حمالت انتحاری و حمالت انتحاری پیچیده را شامل نمی گردد. هرچند در آنها نیز از مواد انفجاری۲8

 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 ۲۲

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

 نفر می رسد.  08112به  810۲تا  8116مجموع تلفات تاکتیک متذکره در بین سالهای 

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

فرد  811، در حدود ۲2اریکه از راه دور کنترل می گردیدحادثه ای مواد انفج ۲19است. بر اساس یافته های یوناما؛ در حدود 

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

 ۲1درصد افزایش رخ داده است. 22در حدود  8108مقایسه سال 

ی بشقاب مانند که با آوردن فشار یا با قدم گزاشتن قربانی بر آن منفجر می تلفات افراد ملکی در اثر مواد انفجاری تعبیه شده ا

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

هرچند این کاهش را باید  ۲9تن می رسد. 111فرد ملکی را مجروح نموده است. مجموع تلفات این تاکتیک به  ۲08رسانده و 

، هنوز یک رقم باالرا نشان میدهد. مواد انفجاری تعبیه 810۲به دیده نیک نگریست؛ اما تلفات ناشی از این تاکتیک در سال 

شده ای که با آوردن فشار منفجر می گردد؛ در ساحات مزدحمی که توسط افراد ملکی استفاده می گردد، مانند سرک ها، 

ر دولتی، بازارها، در اطراف مکتب ها و ایستادگاه های بس، منفجر گردیده است. یوناما مجدداً تأکید مینماید فروشگاها، دفات

که مواد انفجاری تعبیه شده ای بشقاب مانند از جمله ماین های بشمار می رود  که با قدم گزاشتن انسان برآن منفجر می 

راد ملکی و نظامی تفکیک کرده نمی تواند و ثانیاً استفاده از این مواد غیر قانونی گردد. بنابر این؛ این مواد انفجاری اوالً بین اف

 هست. به همین جهت؛یوناما بار دیگر از نیروهای مخالف دولت تقاضا می نماید که استفاده از این تاکتیک را متوقف سازد. 

فرد  620فرد ملکی به قتل رسیده و  811دود ، در ح810۲حادثه ای حمالت انتحاری و انتحاری پیچیده در سال  1۲در اثر 

نفر می رسد. هرچند تعداد حمالت؛ خیلی مشابه با سال  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  8108

 ۲1درصدِ تمام تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد. 01نتحاری و انتحاری پیچیده در حدود حمالت ا

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

؛ نیروهای مخالف دولت آنهای را که 8108ل . بطور مشابه با سا۲2فرد ملکی مجروح گردیده است ۲۲۲رسیده و به تعداد 

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

                                                 
ر کنترل می گردد و نیز مواد انفجاری بشقاب مانندی که با آوردن فشار منفجر می گردد؛ به مجموع ارقام تلفات ناشی . مواد انفجاری که از راه دو۲2

 از مواد انفجاری تعبیه شده  شامل می گردد. 

 . یوناما؛ تنها آن حوادثی را به ثبت می رساند که باعث تلفات افراد ملکی می گردد. ۲1

 ۲6۲ناما نشان میداد که در اثر مواد انفجاری تعبیه شده ای بشقاب مانند که با آوردن فشار منفجر می گردد، در حدود ؛ یافته های یو8108. در سال ۲9

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

فرد ملکی به قتل رسیده و  ۲82حادثه ای حمالت انتحاری و انتحاری پیچیده در حدود  18اثر نشان میداد که در  8108. یافته های یوناما در سال ۲1

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

قتل های هدفمند ممکن منتج به کشتن و  . به بخش حقوقی این گزارش جهت دانستن تعریف قتل های هدفمند و سازمان یافته مراجعه گردد.۲2

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

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

به قتل  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 قضائی

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

 رساندند. می 

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

 ۲6سه چند گردیده است. 810۲کنند؛ افزایش یافته است. چنانچه؛ این نوع حمالت مانند حمله بر مال ها و مساجد در سال 

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

 08فرد ملکی به قتل رسیده و  2کارمندان انتخابات و تأسیسات مربوط به انتخابات حمله نموده است. در اثر حادثات متذکره، 

 21نفر می رسد. 09فرد ملکی مجروح گردیده است. مجموع تلفات این حادثات به 

که در مقایسه   20حمله ای را که در آن افراد ملکی آسیب دیده بود، به عهده گرفت 01۲ولیت ؤ؛ طالبان مس810۲در سال 

یافته های یوناما نشان می دهد که در اثر حادثات متذکره در  28در صد افزایش را نشان میدهد. 868در حدود  8108سال 

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

درصد در سال  0۲9ولیت نموده بود؛ در حدود ؤدر حادثاتی که طالبان ادعای مس 8108ملکی می رسد که در مقایسه سال 

از تاکتیک های استفاده شده که تفکیک بین افراد  810۲در بسیاری از این حادثات در سال  2۲افزایش رخ داده است. 810۲

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

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

 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 

ر می دهد، بر مبنای حقوق بشر دوستانه بین نمی باشد و حمالت هدفمندی که به شکل عمدی افراد ملکی را مورد هدف قرا

المللی به شدت منع شده است. اصول حقوق بشر دوستانه بین المللی تمام طرفهای درگیر در منازعه ای افغانستان بشمول 

                                                 
فرد ملکی مجروح گردیده بود.  0۲فرد ملکی به قتل رسیده و  حادثه را به ثبت رسانیده بود که در اثر آن هشت 2در حدود  8108. یوناما در سال ۲6

 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  810۲. بین اول جنوری سال 21

حادثه ای انفجار مواد انفجاری تعبیه شده، مواد  08حادثه ای تهدید و ارعاب کارمندان کمسیون متذکره و  88ی حمله، حادثه ا 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

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

. حوادثی که در آن افراد ملکی آسیب دیده بود؛ شامل کشته شدن و مجروح شدن افراد ملکی، تهدیدات و ارعاب، از دست دادن وسیله معاش و 20

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

یوناما در مورد  8108حادثه ای را که طالبان ادعای مسؤولیت کرده بود، به ثبت رسانیده بود. به گزارش سال  29؛ یوناما در حدود 8108. در سال 28

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

 http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=K0B5RL2XYcU%3D, p. 27.  
مجوز تعریف منتشر شده ای طالبان از فرد ملکی مطابق به معیارهای حقوق بشر دوستانه بین المللی نمی باشد. چون با تعریف آنها از فرد ملکی، . 2۲

گردیده  یحمله 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

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

 22شکل 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 درگیر  810۲در جریان سال 

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

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

حادثه ای شان توسط یوناما قبالً ثبت شده بود، به  60حادثه ای که توسط طالبان منتشر شده بود در حدود  811از  21نمود.

حادثه ای آن تلفات ملکی ناشی از خشونت های جنگ مسلحانه،  01۲حادثه ای آن مورد تعقیب قرار گرفت و در  2۲تعداد 

  29تأیید نگردید.

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

در اعالمیه متذکره آمده بود که کمیته ویژه برای جمع آوری معلومات،  21جلوگیری از تلفات افراد ملکی ایجاد نموده است.

اما؛ تا هنوز این کمیته  26وظیف گردیده است.به محکمه شرعی؛ ت 22تحقیق و ارائه ای حادثات غفلت وظیفوی اعضای طالبان

هیچ گونه معلوماتی را از کارکردهایش بدست رس عموم قرار نداده است. یوناما خاطر نشان می سازد که برای اینکه همچون 

المللی ساختارها قابل اعتماد محسوب گردد باید طالبان طوری فرد ملکی را تعریف نماید که مبتنی بر حقوق بشر دوستانه بین 

  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

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

به  11و نیروهای دولتی و بین المللی )بخصوص در جنگ های زمینی میان نیروهای مخالف دولت و  نیروهای امنیتی افغانستان(

فرد ملکی دیگر نیز مجروح گردیده است. مجموع تلفات ملکیانِ ناشی از تاکتیک متذکره به  016۲قتل رسیده و به تعداد 

  10درصد افزایش را نشان میدهد. 2۲در حدود  8108نفر می رسد که در مقایسه سال  8۲81

                                                 
. حقوق بشر دوستانه بین المللی خشونت علیه حیات انسانی ، صحت و آرامش جسمی و روحی را منع قرار داده است. بطور مشخص؛ اصول 22

های  تضمین 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  0661اساسی، به پروتکل الحاقی دوم 

-http://www.shahamatبه آدرس ذیل قابل دست رس بود:  8102جنوری سال  02. اعالمیه های طالبان که در تاریخ 21

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.  29

. اعالمیه 810۲جون  01. اعالمیه طالبان تحت عنوان مصاحبه با آقای سرحدی؛ رئیس کمیته ویژه برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی، تاریخ 21

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

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

for-the-prevention-of-civilian-losses 
 .قبلی. ماخذ 22

 .. ماخذ قبلی26

ته  رقم تلفات ناشی از گلوله باری های سرحدی . این رقم؛ گلوله باری های سرحدی را که از طرف پاکستان فیر می شد، نیز در بر می گیرد. الب11

 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 10

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

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

  18تشکیل 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 دولت  22فرد ملکی( یا به عبارت دیگر در حدود  01۲1مجروح)مجموع تلفات 

 1۲.نسبت داده می شود

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

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

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

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

رات در افغانستان می باشد، که این تغیی 810۲بحران تغییر در شیوه جنگ نشان دهنده تغییر ماهیت جنگ در سال  12میدهد.

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

 بمانند.

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

فرد ملکی  82فرد ملکی را به قتل رسانیده و  6گلوله باری های متذکره در حدود  11شود.صورت می گرفت، نسبت داده می 

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

  شخص نسبت داده شده نمی تواند.ملکی به قتل رسیده و هفت فرد ملکی مجروح گردیده است؛ به هیچ یکی از طرفهای م

                                                 
مجروح نمودند، اما؛ مواد انفجاری تعبیه شده بزرگترین قاتل زنان و  810۲. هرچند جنگ های زمینی بیشترین رقمِ زنان  و کودکان را در سال 18

 تلقی می گردد.  810۲کودکان در سال 

زمینی را که منجر به تلفات افراد ملکی گردیده، توسط منابع متعدد مورد تأیید قرار داده است. منابع؛ شامل شاهدان  . یوناما؛ هر حادثه ای جنگ1۲

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

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

فرد ملکی در اثر جنگ های زمینی که عاملین قتل  مشخص شده نمی توانست، به قتل رسیده و  012؛ یافته های یوناما نشان میداد که 8108. در سال 12

 فرد ملکی می رسید.  221وح گردیده بود. مجموع تلفات به فرد ملکی دیگر مجر ۲12

 . به بخش گلوله باری ها از خاک پاکستان در این گزارش مراجعه گردد. 11
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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  19نیروهای 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 

 11ول آن می باشد؛ یافته های یوناما نشان میدهدکه ؤدر مورد آمار تلفاتی که نیروهای دولتی و بین المللی مسنشان 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 عملیات 

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

فرد ملکی  ۲11تلفاتی که به نیروهای امنیتی افغان در جنگ های زمینی نسبت داده می شود به  مجروح گردیده است. مجموع

 11درصد افزایش را نشان می دهد. 086در حدود  8108می رسد که در مقایسه سال 

                                                 
: 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 . 19

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

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

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

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

 رهبری شده و صورت گرفته است.  در محدود عملیات ها نیروهای خارجی نیز شامل بوده است. 

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 11

 ی رسید. فرد ملکی م 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 

درصد  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 همکاران  06حمالت هوائی  12کاهش را در تلفات افراد ملکی نشان می دهد.

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

 درصدِ تمام تلفاتی را تشکیل میدهد که به نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان نسبت داده می شود.  21این تاکتیک؛ 

فرد ملکی  02فرد ملکی به قتل رسیده و  21در حدود  810۲در سال 16حادثه ای حمالت طیارهای بی سرنشین 06در اثر 

بیشتر از سه چند افزایش را  8108می رسد که در مقایسه سال  91تن 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  90نشان میدهد.

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

 98توسط نیروهای بین المللی در این زمینه روی دست گرفته شود.

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

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

افزایش  9۲درصد افزایش را نشان میدهد. 21در حدود  8108تن رسیده که در مقایسه سال  11گردیده است. مجموع تلفات به 

 به ثبت رسیده بود.  8108و  8100ت عکسِ آن کاهشی را نشان میدهد که در سال تلفات ناشی از این حادثا

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

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

 یتی افغان و محافظت افراد ملکینیروهای امن

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

فرد ملکی مجروح گردیده  890فرد ملکی به قتل رسیده و به تعداد  22سرحدی 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  8108. بر اساس یافته های یوناما  در سال 12

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

 ,RPAگردد، نیز یاد می گردد. هر اصطالحی را که برای این نوع طیاره بکار ببریم). طیارهای بی سرنشین بنام طیارهای که از راه دور کنترل می 16

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

ه کدام نوعی از . مجموع تلفات ناشی از عملیات های طیارهای بی سرنشین ممکن زیاد باشد؛ زیرا، یوناما همیشه نمی تواند این را تشخیص دهد ک91

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

فرد ملکی نیز مجروح  ۲فرد ملکی در عملیات های طیارهای بدون سرنشین به قتل رسیده و  09؛ در حدود 8108. بر اساس یافته های یوناما در سال 90

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

. مرکز نیروهای مختلط اردوی امریکا، جلوگیری از تلفات افراد ملکی: مالحظات. درس ها و فراست ها، مرکزِ برای درس های که اردو از 98

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

فرد ملکی مجروح گردیده  ۲1فرد ملکی به قتل رسیده و  02حادثه ای از این قبیل، در حدود  ۲1؛ در اثر 8108. بر اساس یافته های یوناما در سال 9۲

 تن می رسید.  10بود. مجموع تلفات ناشی از این حوادث به 
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درصد  892در حدود  8108تَن رسیده و در مقایسه سال  ۲26است. مجموع تلفات ناشی از عملیات های نیروهای متذکره به 

 92افزایش را نشان میدهد.

؛ حاال 810۲ولیت های امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان در ماه جوالی ؤبعد از مرحله ای نهائی انتقال مس

یوناما مجدداً تقاضا می نماید که ساختار  91منیتی افغان در سراسر کشور عملیات های نظامی را هدایت می نماید.نیروهای ا

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. 

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

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

ختارهای موجوده ای نیروهای امنیتی افغان در سطح والیات و زون ها؛ مانند شکایاتی را از افراد یا نهادها اخذ نمی دارد. سا

میتواند تا حدی تقویت گردد که هرگونه ادعای را در مورد تلفات افراد ملکی اخذ نموده و آن  99مراکز هماهنگی عملیات ها

 91را به شکل مناسب تعقیب و تحقیق نماید.

نفجاری تعبیه شده در برابر افراد ملکی و نیروهای امنیتی؛ اقدامات دوام داری که باتوجه به افزایش تهدیدات ناشی از مواد ا

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

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

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 امنیتی افغانستان 

طمینان حاصل گردد. و نیز از این طریق، نیروهای امنیتی افغانستان بطور کامل این توانای را پیدا نماید که در جریان سال ا

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

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

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

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

، پولیس ملی و اردوی ملی با حمایت گروپهای 810۲ماه سپتمبر سال  درکندز توسط یوناما به ثبت رسیده است. بطور مثال؛ 

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

حامی دولت در حضور نیروهای امنیتی افغانستان تالشی خانه به خانه را انجام داده و موبایل های شخصی افراد ملکی، پول 

نقد، طال، جواهرات، اقالم درسی مربوط به مکتب، محصوالت و حیوانات اهلی را چور و چپاول کردند. چندین عراده 

                                                 
 فرد ملکی را مجروح نموده بود.  9۲فرد ملکی را به قتل رسانده و  ۲۲حدود نیروهای امنیتی افغان در  8108. در سال 92

به آغوش گرم استقبال نمود. صحبت های  810۲جون سال  02. ناتو، منشی عمومی ناتو اعالم انتقال مسؤولیت های امنیتی به نیروهای افغان را در 91

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

. مرکز هماهنگی عملیات های در سطح والیت و مرکز هماهنگی عملیات ها در سطح زون و والیت و نیز ساختارهای هماهنگی ساحوی که 99

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

ل جه به این دالیل، یوناما بر این نظر می باشد که تعداد تلفات افراد ملکی که به نیروهای امنیتی افغان نسبت داده شده است، ممکن به شک. با تو91

 کامل گزارش داده نشده باشد. 
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فرد را )بطور مشخص بزرگان و عالمانی  را که  01تا  01وترسایکل نیز به سرقت برده شد. گروپ های مسلح در حدود م

 احساس می کردند با نیروهای مخالف دولت کمک می کنند( لت و کوب نمودند. 

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

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

 پولیس محلی افغان و محافظت افراد ملکی

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

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

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

ادثی را به ثبت رسانیده است که پولیس محلی تخطی های شدیدِ حقوق بشری را با ؛ یوناما حو810۲است. در جریان سال 

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 رسیده  ۲8در حدود 92حادثه ای جداگانه ای منسوب به پولیس محلی 91ر یافته های یوناما نشان میدهد که د

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

لیس محلی در بعضی از مناطقِ مشخص، در تعداد زیادی از این حوادث پو96در حدود سه چند افزایش را نشان میدهد. 8108

افراد ملکی را به شکل غیر قانونی و عمدی، در قالب مجازات، انتقام گیری و اقدام تالفی جویانه، به قتل رسانیده است. 

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

قضیه  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 والیات به  16، مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته و 810۲ای منسوب به پولیس محلی در جریان سال 

ت خوبی که صورت گرفته، رئیس موصوف معلوماتی را در مورد باوصف این اقداما 11ارنواالن نظامی محول شده است.څ

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

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

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

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

رد. تالش ها جهت رشد ظرفیت ریاست پولیس محلی نیز باید صورت گیرد تا بر شان مورد تحقیق و  تعقیب عدلی قرار بگی

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

                                                 
ش ماهه و سالیانه ای یوناما در مورد . برای مطالعه پیشینه ای برنامه پولیس محلی و نگرانی های مرتبط به حقوق بشری این برنامه؛ به گزارش های ش92

را در بر می گیرد،  در ادرس ذیل مراجعه گردد:  810۲تا  8100محافظت 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 96

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

 در  وزارت داخله مالقات نمود.  8102اه جنوری سال . یوناما با رئیس بخش پولیس محلی در م11

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  حیحادثه 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  02دولت حمایت می کنند، صورت گرفته است. در حوادث متذکره در حدود 

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

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

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

 810۲و  8108شدیدِ حقوق بشری بشمول قتل افراد ملکی توسط گروپ های مسلح در قریه کَنَمِ کالن والیت کندز در سال 

ز حکومت می ول این تخطی ها بودند؛ هنوز هم دستگیر نگردیده اند. یوناما بار دیگر اؤرخ داده است. فرماندهانی که مس

 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

 کودکان و منازعات مسلحانه

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 

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

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

 است. 

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

. در کودک تلف شده است( 100)مجموعاً  دیگر مجروح گردیده استکودک  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  0۲1زمینی بیشترین آسیب را به کودکان رسانده است. بر اساس یافته یوناما در جنگ های زمینی در حدود 

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

 درصد افزایش را نشان میدهد.  16حدود 

 9۲9کودک را به قتل رسانده و به تعداد  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 نموده  01۲کودک را به قتل رسانده و  6۲می رسد. نیروهای دولتی و همکاران بین المللی شان در حدود 

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

 . تلفات اطفال(

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

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

کودک دیگر را مجروح نموده است.  00کودک را به قتل رسانده و  8دود عالوتاً؛ گلوله باری از طرف خاک پاکستان در ح

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

ده از جنگ نسبت داده یکی از طرفهای درگیر بطور مشخص نسبت داده شده نمی تواند و معموالً به مواد انفجاری باقی مان

 می شود. 

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

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

درصدِ تلفات  2۲در صد افزایش را نشان میدهد. اکثرِ قربانیان حوادث متذکره پسران جوانی که  12ود در حد 8108سال 

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

 زنان و منازعات مسلحانه

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

 129زن 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 دولت  10درصد افزایش را نشان میدهد. ۲9در حدود  8108نفر رسیده که در مقایسه سال 

زن به  29گردیده است. از اثر این مواد در حدود  810۲ه می نماید؛ باعث از بین رفتن بیشترین رقمِ زنان در سال از آن استفاد

                                                 
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 10

 نفر می رسید.  122به  8108مجموع تلفات زنان در سال 
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 81در حدود  8108نفر رسیده که در مقایسه سال  011زن مجروح گردیده است. مجموع تلفات زنان به  60قتل رسیده و 

  18درصد افزایش را نشان میدهد.

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

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

کیل میدهد. اکثریت این تلفات ناشی از گیر ماندن زنان در تش 810۲درصدِ تمام تلفات زنان را در سال  21رقمِ متذکره 

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

 مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ

افزایش یافته است.  810۲علیه حیات و معیشت افراد ملکی در سال  12تهدید شدیدی مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ

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

درصد افزایش را  9۲در حدود  8108تَن رسیده و در مقایسه سال  ۲2۲گردیده است. مجموع تلفات ناشی از این تاکتیک به 

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

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

دلیل دومی ممکن بسته شدن سریع مراکز نظامی آیساف و ساحه تحت پوشش مرمی های که آنها فیر می  11جنگ می باشد.

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

 19مواد منفجر ناشده پاکسازی نشده بود.

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

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

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

 

 

 

                                                 
زن را مجروح نموده بود. مجموع  91زن را به قتل رسانیده و  20نشان میداد که مواد انفجاری تعبیه شده در حدود  8108. یافته های یوناما در سال 18

 نفر می رسید.  022تلفات زنان به 

ت. مجموع زن مجروح گردیده اس 019زن به قتل رسیده و  1۲نشان میداد که در اثر جنگ های زمینی در حدود  8108. یافته های یوناما در سال 1۲

 نفر می رسید.  886تلفات اینها به 

 . مواد انفجاری باقی مانده از دوران جنگ شامل مواد منفجر ناشده و مواد انفجاری متروک می باشد. 12

واد . افزایش تلفات ناشی از جنگ های زمینی داللت بر افزایش جنگ در ساحات پرنفوس دارد که این ممکن به افزایش مواد منفجر ناشده و م11

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

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

جارش خیلی کار مشکل می باشد. در نتیجه تحلیل یوناما از هر مواد منفجر ناشده که بعد از . ارزیابی اصلیت مواد منفجر ناشده بخصوص بعد از انف19

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

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

 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  11حادثه 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  12نفر دیگر مجروح گردیده است. 82ملکی به قتل رسیده و به تعداد 

 8108به ثبت رسیده در مقایسه سال  810۲رسد و حوادث متذکره در والیت کنر و ننگرهار اتفاق افتاده بود. رقم که در سال 

نات اهلی گلوله باری های متذکره تخریب خانه ها، مساجد و از بین رفتن حیوا 16درصد کاهش را نشان میدهد. 10در حدود 

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

 شدن ناشی از جنگ بیجا

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

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

درصد  81در حدود  8108رقم متذکره در مقایسه سال  21در افغانستان بیجا گردیده است. 810۲جنگ های مسلحانه در سال 

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

 20نصف آن در جریان سه سال آخر بیجا شده بود.

 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 

 8108به ثبت رسیده که در سال  28ت علیه تأسیسات صحی و تهدیدات علیه کارمندان صحیحادثه ای حمال ۲8که در حدود 

 2کارمند صحی به قتل رسیده و  1حادثه ای از این نوع به ثبت رسیده بود. بر اساس یافته های یوناما در حدود  81فقط 

بود؛ به نیروهای مخالف دولت نثبت  تمام حادثاتی که منجر به قتل و جرح گردیده  2۲کارمند دیگر مجروح گردیده است.

  داده می شود.

                                                 
 82ود حادثه را که گلوله ها از آن سوی سرحد به خاک افغانستان فیر می گردید، ثبت نموده است. از این مجموع در حد 0۲1. یوناما در حدود 11

 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 خا12

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

فرد ملکی مجروح گردیده  9۲فرد ملکی به قتل رسیده و  08حادثه گلوله باری در حدود  819در اثر  8108. یافته های یوناما نشان میداد که در سال 16

 ثبت رسیده بود.  نفر می رسید. البته این حادثات فقط در والیت کنر و ننگرهار به 11بود. 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 21

ده و بعد با ریاست می گردد. حمایت کننده اولیه ای بیجاشدگان همین دو نهاد بوده که از این طریق بیجاشدگان ناشی از جنگ ابتدا تشخیص داده ش

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

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

 بوده است. هم چنان.  810۲. معلومت مختصر از طرف کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، رویداد های که عامل بیجاشدگان داخلی در سال 20

راد . تأسیسات صحی شامل شفاخانه ها، کلینیک، مکانهای کمک های اولیه، البراتوارها، بانک های خون و دواخانه ها می باشد. کارمندان صحی اف28

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

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

810۲ . 

 کارمند صحی را ثبت نموده بود.  6حادثه؛ قتل سه کارمند صحی و جرح  88یوناما در اثر  8108. در سال 2۲
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 منازعات مسلحانه و حق دست رسی به آموزش

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

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

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

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

ارای وضعیت حفاظت شده تلقی می نماید، که تصرف مکتب ها برای اهداف نظامی همان وضعیت حفاظت شده را به د

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

 22آن مکتب ها در  تحت تصرف قرار گرفته است.

 ۲۰۱۳رات جنگ های مسلحانه بر افراد ملکی در سال بررسی تأثی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

آغاز  810۲نیروهای امنیتی افغانستان در ماه جون سال ولیت های امنیتی از نیروهای خارجی به ؤمرحله پنجم و نهائی انتقال مس

که خالء امنیتی را در بعضی از مناطق بوجود آورده و هنوز نیروهای امنیتی افغانستان آن خالها را پُر ننموده است. در  21گردید

ت صورت گرفته نتیجه؛ بعضی از مناطقِ مشخص برای حمالت نیروهای مخالف دولت خیلی آسیب پذیر باقی مانده که حمال

 تلفات افراد ملکی را غالباً به دنبال داشته است.

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

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

 مواد انفجاری تعبیه شده توسط نیروهای مخالف دولت، کشته و مجروح می گردید. 

ولیت های امنیتی و تغییرات از لحاظ سیاسی در افغانستان همزمان اتفاق افتاده ؤافزایش در آمار تلفات افراد ملکی با انتقال مس

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

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

                                                 
 ی مربوط به کودکان و منازعات مسلحانه جمع آوری و تحلیل شده است. . این معلومات توسط گروه کار22

خوش آمدید گفت. صحبت جناب ایشان در آدرس ذیل قابل دسترس  810۲جون سال  02. ناتو، منشی عمومی ناتو اعالم انتقال امنیتی را به تاریخ 21

 .http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_101482.htmمی باشد:  
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وده و نیز ولیت های قانونی شان توجه نموده و از کشتن و مجروح نمودن افراد ملکی جلوگیری نمؤتالش نماید که بر مس

 محافظت هرچه بیشتری افراد ملکی را مد نظر بگیرد. 

؛ برای 8102ولیت های امنیتی و ایجاد تغییرات از لحاظ سیاسی در سال ؤیوناما خاطر نشان میسازد که باتوجه به مفاد انتقال مس

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

   مبنای اصلی و اساسی باشد.
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 پیشنهادات

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

 پیشنهاد به نیروهای مخالف دولت

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

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

 نمایند؛ منع گردد.

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

 متوقف گردد.

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

 و حمالت در داخل اماکن متذکره باید متوقف شود. 

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

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

 داشته باشد.

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

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

 پاسخگو تلقی گردد.

 پیشنهاد به حکومت افغانستان

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

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

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

 شکل مؤثر انجام دهد.

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

تیکی، قواعد جنگ و سایر طرز العمل ها اصالح گردیده و تقویت گردد. هم عملی می گردد که رهنمود های تاک

چنان؛ از آموزش و تمویل مطلوبِ  تمام نیروهای امنیتی افغانستان در قسمت محافظت افراد ملکی و کاهش تلفات 

 آنها؛ اطمینان حاصل گردد. 

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

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

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

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

 را به پنجه ای قانون بسپارد.

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

ول تلقی می گردد بر اساس مقررات حقوق داخلی و رعایت اصول ؤتعقیب عدلی قرار داده و آنهایی را که مس
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 حقوق بین الملل مورد مجازات قرار دهد. 

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

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

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

 ول به شکل دوام دار منحل گردیده و خلع سالح گردد. ؤگروپ های مسلحِ غیر مس 

 پیشنهاد به نیروهای بین المللی

 ل، آموزش و تجهیز کافی آنها افزایش داده شود. حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان جهت حصول اطمینان از تموی

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 – 8102استحصال آن را در سالهای 

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

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

 انجام گردد. البته آن مراکز نظامی که حاال بسته شده است. 

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

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

 عالمت گزاری و پاکسازی ساحه ای خطرناک اطمینان حاصل گردد.

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

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

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

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

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

 ؛ اطمینان حاصل گردد.خسارت
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 عناصر ضد دولت و محافظت افراد ملکی

مورد تلفات افراد ملکی  9۲12ملکی به عناصر ضد دولت نسبت داده شد. یوناما افراد فیصد تلفات  12، یمیالد 810۲در سال 

فیصد افزایش را نسبت به  2مورد مجروحیت( توسط عناصر ضد دولت را ثبت نمود که این رقم  219۲مورد مرگ و  8۲00)

 . 29.میالدی نشان می دهد 8108سال 

مواد منفجره تعبیه شده،  های ناصر ضد دولت در نتیجهء استفاده بدون تفکیک از تاکتیکاکثر واقعات تلفات ملکی توسط ع

 است.  ناشی شدههدف قرار دادن عمدی افراد ملکی در سراسر کشور و اجرای حمالت بدون توجه به زندگی افراد ملکی 

 

 مواد منفجره تعبیه شده

روز بازار بود و من تصمیم داشتم تا غرض صرف نان چاشت با دوستانم در یکی از رستورانت ها در بازار یک جا شوم. 
به مجرد بیرون شدن از خانه صدای یک انفجار به گوشم رسید. من به سوی بازار دویدم و قربانیان انفجار را دیدم که 

                                                 
مورد مجروحیت( توسط عناصر ضد دولت را ثبت نمود. به گزارش  ۲282مورد مرگ و  8812مورد تلفات ملکی ) 19۲9، یوناما 8100. در سال  29

 ( یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه در ویب سایت ذیل مراجعه شود: 8100ساالنه )

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

eb%202012.pdf  
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کایم را دیدم و وی را به شفاخانه میمنه انتقال دادم ولی موصوف گریه می کردند و کمک می طلبیدند. در آنجا پسر کا
 بعد از ظهر از اثر جراحات وارده وفات یافت. 8:11ساعت 

و پسر کاکای یک تن از قربانیان حمله مواد منفجره تعبیه شده کنار جاده در یک رستورانت که  یبزرگ قومیک   --

والیت  ،تن دیگر در شهر میمنه 06فرد ملکی و مجروح ساختن  2باعث کشته شدن  810۲87فبروری  1به تاریخ 

 گردید. ،فاریاب
 

، استفاده بدون تفکیک و غیر قانونی از مواد منفجره تعبیه شده توسط عناصر ضد دولت هم چنان در صدر 810۲در طول سال 

مورد تلفات  8261ملکی را تشکیل می دهد. یوناما فیصد تلفات  ۲2عوامل مرگ و مجروحیت افراد ملکی قرار داشته که 

فیصد افزایش در مجموع تلفات ملکی ناشی از  02که  88مورد مجروحیت( را ثبت نموده 0682مورد مرگ و  698ملکی )

  89.میالدی نشان می دهد 8108د منفجره تعبیه شده را نسبت به سال امو

مورد مرگ و  2101فرد ملکی ) 08112غانستان باعث مرگ و مجروحیت بدینسو، مواد منفجره تعبیه شده در اف 8116از سال 

 مواد  شده است. با استفاده از این حملهء جداگانه  ۲109مورد مجروحیت( در  1626

مورد تلفات  011، مواد منفجره تعبیه شده به گونه روز افزون به زنان و اطفال آسیب وارد نمود چنانچه یوناما 810۲در سال 

نشان می دهد.  8108فیصد افزایش را نسبت به سال  81قضیه مجروحیت زنان( را ثبت کرده که  60مورد مرگ و  29زنان )

از اثر حمالت مواد منفجره تعبیه شده کشته یا مجروح شده اند، به گونهء چشمگیری افزایش  810۲که در سال  یتعداد اطفال

فیصد افزایش نسبت به  82مورد مجروحیت اطفال( ثبت گردیده که  ۲06واقعه مرگ و  068مورد تلفات اطفال ) 100یافته که 

 را نشان می دهد.  8108سال 

 هستند که با تفاوت زیاد بشترین تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده را داشته یوالیت های کندهار و هلمند والیات

 ارند. والیت های خوست، غزنی و ننگرهار در رده های بعدی قرار د اند و

                                                 
21

 .810۲فبروری  01مصاحبه یوناما، شهر میمنه، والیت فاریاب، .  
22

برگیرنده تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری و پیچیده )که شامل تاکتیک های مواد منفجره تعبیه شده می گردد( نمی باشد. این . این آمار در 

 تاکتیک ها در بخش بعدی مورد بحث قرار گرفته است.
26

 مواد منفجره تعبیه شده را ثبت  مورد مجروحیت( ناشی از حمالت 099۲مورد مرگ و  292مورد تلفات ملکی ) 81۲0، یوناما 8108در سال .  

 نمود.
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ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده از استفاده بدون تفکیک و نامتناسب این مواد توسط عناصر ضد افراد افزایش تلفات 

 . افزون بر این، یکی از نگرانی های عمده استفاده از مواد منفجره تعبیه شده به منظور هدف قرار دادنناشی شده استدولت 

افراد ملکی می باشد. حمالت بدون تفکیک و نامتناسب و حمالت عمدی علیه افراد ملکی از جمله نقض جدی  عمدی

  90.می باشد ممنوعبین المللی بوده و در هر حالت  حقوق بشردوستانه

که هدف آن  ، یوناما موارد متعدد استفاده از مواد منفجره تعبیه شده توسط عناصر ضد دولت را ثبت نموده810۲در طول سال 

، رهبران مذهبی و کارمندان انتخاباتی یبه شمول کارمندان ملکی دولت، بزرگان قوم 91ها عمداً هدف قرار دادن افراد ملکی

                                                 
61

، و در رابطه به مصئونیت قربانیان 0626آگست  08الحاقی کنوانسیون های ژنو مورخ  IIپروتوکول  0۲کنوانسیون های ژنو، ماده  ۲به ماده مشترک .  

 منازعات مسلحانه داخلی مراجعه شود.
60

شردوستانه بین المللی ممنوع می باشد، ماهیت بدون تفکیک مواد منفجره تعبیه شده توام با هر چند قتل های هدفمند افراد ملکی به اساس حقوق ب.  

 تاثیرات نامتناسب آن، شدت این تاکتیک را بیشتر می سازد.
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کشته شدگان و مجروحینِ افراد ملکی در اثر مواد انفجاری تعبیه شده در زون 

 های مختلف

 ۲۰۱۳دسمبر  - ۲۰۰9از جنوری 



 

23 

 

به  ،والیت بدخشان ،در مقابل قطار وسایط شاروال فیض آباد بم کنار جاده ایسپتمبر، دو  ۲می باشند. به گونه مثال، به تاریخ 

 ولیت این حمله را به عهده گرفتند. ؤمرگ چهار محافظ و مجروحیت دو تن دیگر گردید. طالبان مسوقوع پیوست که باعث 

که عناصر ضد دولت مواد منفجره تعبیه شده را در  هرا تائید نمود یدر مورد حمالت بدون تفکیک، یوناما هم چنان موارد

 یمحلدر یا  ای مواد منفجره تعبیه شده را به گونهیا استفاده نمودند که هدف مشخص نظامی نبوده و نیز  جاسازیمحالت 

منفجر ساختند که تاثیرات انفجار مواد منفجره تعبیه شده محدود نبود. یوناما وقایع متعدد انفجار مواد منفجره تعبیه شده در 

به گونهء مثال،  92.مودثبت ن را بازار ها، جاده های عمومی و سایر محالت عامه که مورد عبور و مرور افراد ملکی قرار داشت،

اکتوبر یک حلقه مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری در زیر یک عراده تراکتور که در ولسوالی جانی خیل  82به تاریخ 

منفجر شد که باعث کشته شدن دو فرد ملکی و مجروحیت دو تن دیگر  ،والیت پکتیکا در جاده عمومی در حال حرکت بود

 گردید. 

 شونده ارد متعدد حمالت نامتناسب مواد منفجره تعبیه شده به ویژه مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترولهم چنان، یوناما مو

و  -توسط امواج رادیوئی که خسارات آن به افراد ملکی نسبت به کسب اهداف نظامی مستقیم و ملموس بسیار زیاد است 

ثبت نموده است. به طور مثال، به تاریخ را  –ا دقت به کار گیرند استفاده کنندگان این نوع مواد منفجره تعبیه شده باید آن را ب

مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول توسط امواج رادیوئی را در ولسوالی مهترالم والیت لغمان  ،جون عناصر ضد دولت 81

چهار فرد ملکی به شمول پسران  ،منفجر ساختند که ظاهراً هدف آن قوماندان پولیس محلی افغان بود. در اثر این حمله

قوماندان مذکور کشته شده و یک تن دیگر زخم برداشت. در حملهء مذکور یک تن از منسوبین پولیس محلی نیز کشته شده 

 و به قوماندان پولیس محلی آسیبی نرسید. 

یک و نامتناسب و هم حمالت بدون تفک ،که عناصر ضد دولت مکلف به رعایت آن هستند ،بشردوستانه بین المللی حقوق

می تواند در زمرهء جرایم جنگی  ی. چنین اعمالساخته استکه عمداً افراد ملکی را هدف قرار می دهد، ممنوع  یچنان حمالت

 محسوب گردد. 

 توسط امواج رادیوئیشونده افزایش دوامدار تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول 

از راه دور )کنترول از طریق ریموت یا امواج رادیوئی( را  شونده مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول در تیوری، از آنجائی که

می توان از فاصله دور منفجر ساخت و این امر استفاده کنندگان را قادر می سازد که مواد از قبل جاسازی شده را در زمان 

ملکی ناشی از چنین نوع مواد منفجره افراد ، تلفات 93ر سازدد منفجرمناسب هنگامی که هدف در ساحه مورد نظر قرار دا

از جمله منفجر ساختن به وقت مواد منفجره و در نظر گرفتن تمام اقدامات احتیاطی  ،تعبیه شده باید به اساس بعضی عوامل

 تقلیل می یافت.  ،جهت کاهش تلفات ملکی

یوناما توام با نگرانی جدی شاهد افزایش تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی 

مورد حمله جداگانه مواد منفجره تعبیه شده نوع  ۲19ثبت نموده است. یوناما  810۲درصدی را در سال  22بوده که افزایش 

                                                 
68

دمی جاده عناصر ضد دولت مواد منفجره تعبیه شده به ویژه مواد منفجره نوع فشاری را در جاده های مورد عبور و مرور که در فاصله چند ق.  

عمومی قرار داشت، جابجا نمودند که باعث کشته و مجروحیت افراد ملکی به شمول افراد پیاده، سوار بر بایسکل، بس، تکسی و موترهای شخصی 

 شد.
6۲

 .880 – 881، صفحه "دستگاه های مرگبار" 01سروی اسلحه سبک، مواد منفجره تعبیه شده، فصل .  
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مورد تلفات ملکی  0026ط عناصر ضد دولت صورت گرفت، را ثبت نمود که باعث کنترول از طریق امواج رادیوئی که توس

مواد منفجره  94.را نشان می دهد 8108درصدی نسبت به سال  22مجروح( گردید که این رقم افزایش  268کشته و  811)

فیصد مجموع  0۲ه شده و فیصد تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره تعبی 82تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی 

 تلفات ملکی را در این سال تشکیل می دهد. 

حمالت با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی که نیرو های امنیتی 

 افغان و بین المللی را هدف قرار می دهد

ملکی  افراد از طریق امواج رادیوئی که منجر به تلفاتدر جریان تثبیت واقعات انفجار مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول 

گردید، یوناما به گونهء منظم با نیروهای امنیتی افغان به ویژه ریاست امنیت ملی و تیم های خنثی سازی مواد منفجره در مورد 

با استفاده از مواد منفجره  مورد حمله ۲19ماهیت مواد منفجره مورد استفاده مشوره کرد. به اساس اظهارات این منابع، از جمله 

مورد آن  ۲۲مورد آن نیروهای پولیس ملی،  01۲ثبت شد،  810۲تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی که در سال 

مورد آن کارمندان امنیت  1مورد آن نیروهای اردوی ملی،  09مورد آن نیروهای پولیس سرحدی،  82لی، حنیروهای پولیس م

  95.ندمورد آن نیروهای نظامی بین المللی را هدف قرار داد 2نیروهای امنیتی افغان و  مورد آن ۲ملی، 

مواد منفجره تعبیه با استفاده از یوناما مواردی را ثبت کرد که طی آن عناصر ضد دولت ظاهراً نیروهای طرفدار حکومت را 

ه بر تلفات نظامی، افراد ملکی نیز آسیب دیدند. که عالو ندشده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی مورد حمله قرار داد

حمله مواد منفجره تعبیه شده نوع  012مورد مجروحیت( را که از اثر  269مورد مرگ و  088مورد تلفات ملکی ) 902یوناما 

دند که مواد کنترول از طریق امواج رادیوئی علیه پولیس ملی افغان اتفاق افتاد، ثبت نمود. اکثر این تلفات ملکی مواردی بو

منفجره در محالت عام منفجر شده، در محل مورد نظر منفجر نگردیده )در نظر بود تا نیروهای نظامی را هدف قرار دهد ولی 

قبل از وقت یا پس از گذشتن قطار نظامی و در محلی منفجر شده که مورد نظر نبوده است(، یا نیرو های پولیس ملی را حین 

 را مورد هدف قرار می دهد.  ،مانند پولیس ترافیک یا پولیس در اوقات رخصتی ،تنفیذ قانوندر جهت اجرای وظایف ملکی 

ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی را ثبت کرد که علیه افراد یوناما موارد متعدد تلفات 

منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی گردیده حمله مواد  ۲۲نیروهای پولیس محلی افغان اجراء شد که شامل 

انفجار مواد منفجره  810۲جوالی  82به طور مثال، به تاریخ  96.تن دیگر گردید 28تن و مجروحیت  81که باعث کشته شدن 

مرکز ولسوالی شاه  تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی علیه موتر پولیس محلی افغان در یک ساحهء ملکی نزدیک

 مرد 0۲طفل و  1تن دیگر به شمول  02فرد ملکی و مجروحیت  9جوی والیت زابل به وقوع پیوست که باعث کشته شدن 

 تن پولیس ملکی نیز در این حمله به قتل رسیدند.  1گردید. افزون بر تلفات جانی افراد ملکی، 

                                                 
62

 کند که منجر به تلفات ملکی می گردد. یوناما صرف مواردی را ثبت می.  
61

لی نمی ارقام تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی در برگیرنده تلفات نیروهای اردوی ملی و پولیس م.  

امنیتی افغان می شود که در درگیری ها حین حمله  گردد زیرا آن ها در جمله افراد ملکی محسوب نمی شوند و نه هم این آمار شامل سایر نیروهای

 کشته و یا مجروح شدند.
69

مرگ و مجروحیت پولیس محلی افغان شامل ارقام تلفات ملکی یوناما نمی گردد. هر چند پولیس محلی افغان تحت اثر وزارت امور داخله قرار .  

نیروهای مسلح قرار دارند و از مصئونیتی که به اساس حقوق بشردوستانه بین دارد، پولیس محلی افغان به دلیل نحوه وظایف شان عمالً در صفوف 

 المللی به افراد ملکی در نظر گرفته شده است، برخوردار نمی باشند.
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ده از مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی که استفا باروی نگرانی ها در رابطه به طور مشخص یوناما 

منفجر جاسازی و آنهایی که در محالت عامه علیه نیروهای امنیتی افغان اجراء شده ولی باعث بروز آسیب نامتوازن به ویژه 

وع کنترول از طریق امواج رادیوئی به ، مواد منفجره تعبیه شده ن810۲اکتوبر  01تاکید می ورزد. به طور مثال، به تاریخ  شده،

منظور هدف قرار دادن پولیس ملی افغان در ساحهء مزدحم مرکز ولسوالی پشتون زرغون والیت هرات منفجر گردید که 

طفل و یک پولیس ملی گردید. مواد منفجره  2تن دیگر به شمول  00ساله و مجروحیت  01باعث کشته شدن یک دختر 

 د که قربانیان حادثه در حال برگشت از نماز عید بودند. مذکور هنگامی منفجر ش

را رعایت کنند. هر چند مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج  تناسبتمام طرفین درگیر مکلف هستند تا اصل 

نفجره به اساس رادیوئی زمینه را برای هدف قرار دادن مشخص اهداف نظامی فراهم می سازد، استفاده کننده چنین مواد م

جلوگیری نموده یا آن را به حداقل  "خسارات جانبی"بشردوستانه بین المللی مکلف است تا در جریان عملیات از  حقوق

 کاهش دهد و از اجرای حمالتی که باعث آسیب رساندن نامتناسب به افراد و اهداف ملکی می گردد، خودداری کند. 

د منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی، مقامات امنیتی افغان و در اکثر موارد تلفات ملکی ناشی از موا

مواد منفجره را به منظور هدف قرار دادن نیروهای افغان جاسازی این استخبارات چنین ارزیابی نمودند که عناصر ضد دولتی 

، 810۲دسامبر  1ی شد. به طور مثال، به تاریخ نموده بودند ولی مواد مذکور در زمان معین منفجر نگردید که باعث تلفات ملک

مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی به منظور هدف قرار دادن نیروهای افغان در محل مزدحم در 

فرد ملکی دیگر به  2ساله و مجروحیت  0۲ولسوالی تاله و برفک والیت بغالن منفجر شد که باعث کشته شدن یک پسر 

 ساله شد.  02الی  08ل سه طفل شمو

حمالت با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی به منظور هدف قرار 

 افراد ملکیعمدی دادن 

افراد مورد حمله با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی را ثبت کرد که مستقیماً  18یوناما 

، کارمندان روز مزد و کارمندان ساختمانی، تاسیسات یملکی به شمول کارمندان ملکی دولت، پرسونل صحی، بزرگان قوم

 .  دادندمورد هدف قرار را و کارکنان انتخابات  معلمینآموزشی و 

ه کارکنان انتخابات را مورد یوناما چهار مورد مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی را ثبت نمود ک

یک انفجار مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج  810۲اکتوبر  80هدف قرار داد. به طور مثال، به تاریخ 

رادیوئی در برابر یک عراده واسطه نقلیه تیم سیار ثبت کمیسیون مستقل انتخابات که در ولسوالی دوشی والیت بغالن در حال 

پولیس ملی افغان که واسطه نقلیه کمیسیون انتخابات را همراهی می  8به وقوع پیوست که باعث کشته شدن  ،حرکت بود

 ولیت این حمله را به عهده گرفتند. ؤو چهار تن دیگر را مجروح ساخت. طالبان مس ه، شدندکرد

دیوئی را ثبت نمود که افراد ملکی طرفدار یوناما حمالت با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج را

فبروری، مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی که در یک  1حکومت را مورد هدف قرار داد. به تاریخ 

رستورانت در ولسوالی خواجه سبز پوش والیت فاریاب در دیگ بخار جاسازی شده بود، منفجر شد و باعث کشته شدن 

ساله گردید. به اساس گفته های مقامات محلی، عناصر  08و  00طفل  8 ، به شمولتن دیگر 06رد ملکی و مجروحیت چهار ف
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انجام ، در یک رستورانت معروف بودندحکومت  ی ازطرفدار بهبزرگان قومی که از تن  01ضد دولت این حمله را علیه 

 . دادند

ثبت کرد. را وع کنترول از طریق امواج رادیوئی که هدف آن نامشخص بود، مورد انفجار مواد منفجره تعبیه شده ن 09یوناما 

جوالی عناصر ضد دولت مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی را در یک  81به طور مثال، به تاریخ 

ساله و  01کی به شمول یک پسر فرد مل 1زباله دانی در ولسوالی سید کرم والیت پکتیکا منفجر ساختند که باعث کشته شدن 

 تن دیگر شد.   08مجروحیت 

 ملکی ناشی از انفجار مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی:افراد سایر مثال های تلفات 

  فبروری، مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی در ولسوالی شینوار والیت  81به تاریخ

ننگرهار منفجر شد و باعث کشته شدن یک بزرگ قومی در حالی گردید که موصوف در حال قدم زدن در بازار 

 در آن حادثه مجروح شد.  ،راننده 0دکاندار و  ۲شمول  ،تن دیگر به 9بود و 

  قبرستان آگست، مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی جاسازی شده در ساحهء  08به تاریخ

به شمول یک عضو شورای ولسوالی و  ،در والیت کندهار منفجر شد که باعث کشته شدن دو فرد ملکی

 فرد ملکی دیگر گردید.  ۲مجروحیت 

  سپتامبر، مواد منفجره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی در ولسوالی خان آباد والیت کندز  9به تاریخ

تب را از بین برد. منابع محلی وقوع این حادثه را به گروه مسلح طرفدار حکومت که منفجر شد که یک سرمعلم مک

 در والیت باشند، نسبت می دهند.  تاغلباً گمان می رود که وابسته به دالالن قدر

 کاهش در تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری

جره تعبیه شده نوع کنترول از طریق امواج رادیوئی که منجر به تلفات به نظر می رسد که افزایش در شمار حمالت مواد منف

ملکی می گردد، با کاهش در استفاده از مواد منفجره تعبیه شدهء که توسط قربانی فعال می گردد، مرتبط باشد؛ مواد منفجره 

د منفجره تعبیه شده نوع سیم دار و تعبیه شده که توسط قربانی فعال می گردد، شامل مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری، موا

واقعه  821ملکی )افراد مورد تلفات  111سایر انواع مواد منفجره تعبیه شده که توسط قربانی فعال می گردد، می باشد. یوناما 

مورد مجروحیت( ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری را در مناطق مورد گشت و گذار افراد ملکی ثبت  ۲08مرگ و 

  97.را نشان می دهد 8108فیصد کاهش نسبت به سال  ۲6مود که ن

میزان زیان های جانی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری در سال هنوز هم ، استقبال می شودکاهش  از اینهر چند 

که مورد عبور و مروم عامهء مردم می  یمی باشد. مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری بدون تفکیک در مناطق زیاد 810۲

مانند جاده ها، بازارها، ادارات دولتی، محالت تجمع مردم به شمول مارکیت ها، ساحات داخل و اطراف مکاتب،  ،باشد

 منفجر گردیدند.  ،دکاکین و ایستگاه ها

 ، از پیاده روها گرفته تابور و مرور ع محالتعناصر ضد دولت مواد منفجره تعبیه شده به ویژه مواد منفجره نوع فشاری را در 

و مجروحیت افراد ملکی به شمول افراد پیاده، سوار بر بایسکل، بس، شدن جابجا نمودند که باعث کشته   ،عمومی های جاده
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ت نموده واقعه مجروحیت( ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری را ثب 181مورد مرگ و  ۲6۲مورد تلفات ملکی ) 60۲، یوناما 8108در سال .  

 بود.
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اکتوبر مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری یک عراده واسطه نقلیه  81تکسی و موترهای شخصی شد. به طور مثال، به تاریخ 

زن و دختر و یک پسر  01تن ملکی به شمول  06کی را در ولسوالی اندر والیت غزنی هدف قرار داد که باعث کشته شدن مل

 زن دیگر گردید. قربانیان این حادثه به سوی یک محفل عروسی در حال حرکت بودند.  2و مجروحیت 

با گام گذاشتن یا راندن واسطه نقلیه روی آن منفجر د که ندر مجموع مواد منفجره تعبیه شده در افغانستان طوری عیار می شو

کیلوگرام مواد منفجره بوده که بیشتر از دو چند مواد منفجره مورد نیاز برای یک  81-81گردد و اکثر این مواد دارای حدود 

ه تعبیه شده حساسیت یک ماین ضد پرسونل می باشد. این بدان معنی است که مواد منفجر دارای لیماین ضد تانک ستندرد و

با ظرفیت تخریب یک تانک عمل می کند. افراد ملکی که روی آن  لینوع فشاری به عنوان یک ماین ضد پرسونل قوی و

زنده ماندن دارند.  اندکی برایگام می گذارند یا موتر را روی آن می رانند هیچ نوع وسیله دفاعی در اختیار ندارند و شانس 

کیلوگرام مواد منفجره  2تا  8منفجره تعبیه شده نوع فشاری در افغانستان دیده شد که حدوداً ، شمار زیادی مواد 810۲در سال 

  98.کشتن افراد پیاده طرح گردیده بود در آن جا سازی شده و مشخصاً برای مجروح ساختن یا

 سایر مثال های تلفات ملکی ناشی از حمالت مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری:

  جوالی، مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری یک خانواده را در ولسوالی پشتون کوت والیت فاریاب در  ۲به تاریخ

 2حالی مورد هدف قرار داد که آنها جهت اشتراک در مراسم فاتحه باالی مرکب ها سوار بودند که در نتیجه آن 

 زن کشته و یک مرد مجروح شد. 

  سطه نقلیه ملکی در ولسوالی بکواه والیت فراه با مواد منفجره تعبیه شده نوع آگست، یک عراده وا 1به تاریخ

 طفل و یک راننده شد.  8زن،  8فرد ملکی به شمول  1فشاری کنار جاده برخورد کرد که باعث کشته شدن 

  منفجره تعبیه نوامبر، یک موتر افراد ملکی حامل زنان و اطفال در ولسوالی قالت والیت زابل با مواد  01به تاریخ

طفل و یک  8زن،  1شده نوع فشاری کنار جاده برخورد کرد که باعث کشته شدن هشت غیر نظامی به شمول 

 راننده گردید. 

  در ولسوالی  ،دسامبر، یک واسطه نقلیه افراد ملکی که به سوی یک محفل عروسی در حال حرکت بود 86به تاریخ

شده نوع فشاری کنار جاده برخورد نمود که باعث کشته شدن یک دختر  میوند والیت کندهار با مواد منفجره تعبیه

 طفل دیگر گردید.  2غیر نظامی به شمول  2ساله و مجروحیت  0۲پسر یک ساله و  6

 مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده و خنثی سازی آن

و مردان افغان نسبت به سایر تاکتیک ها ، مواد منفجره تعبیه شده بزرگترین عامل کشتار اطفال، زنان، 810۲در جریان سال 

بوده و هم چنان بزرگترین تهدید در برابر نیروهای امنیتی افغان به شمار می رود. مبارزه با تهدید مواد منفجره تعبیه شده به 

فغان و ، نیرو های امنیتی ا810۲منظور حفاظت افراد ملکی و تامین امنیت در افغانستان یک امر ضروری می باشد. در سال 

را از طریق تطبیق استراتیژی ملی شده نیروهای مبارزه با مواد منفجره تعبیه  99آیساف به تالش های شان ادامه دادند تا ظرفیت
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 با دفتر مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده آیساف در مقر نیروهای آیساف در کابل مصاحبه نمود. 810۲یوناما در ماه می .  
66

 گزارش شش ماهه یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه از طریق ویب سایت ذیل مراجعه گردد: 11الی  21به صفحه .  

http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=EZoxNuqDtps%3D&tabid=12254&language=en-

US. 

http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=EZoxNuqDtps%3D&tabid=12254&language=en-US
http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=EZoxNuqDtps%3D&tabid=12254&language=en-US
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در این دستآوردها اساس محکم برای تقویت بیشتر ظرفیت نیروهای ملی  100.مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده تقویت نمایند

تعبیه شده را ایجاد کرده است. در مجموع توانائی های نیروهای امنیتی افغان در راستای مبارزه با  مبارزه با مواد منفجرهجهت 

با آن هم تالش های بیشتر نیاز است تا عملیات های مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده در  ،مواد منفجره تعبیه شده ارتقاء یافته

  101.چوکات مناسب نظامی نهادینه شود

جامعه جهانی به ویژه نیروهای نظامی بین  ضروری است کهبه منظور حفاظت افراد ملکی و تامین امنیت در افغانستان، یک امر 

انتقال داده و مساعدت های متداوم و دراز مدت را در افغان المللی ظرفیت و تجهیزات تخنیکی شان را به نیروهای امنیتی 

 با مواد منفجره تعبیه شده فراهم سازند.  راستای تالش های دولت در امر مبارزه

مبارزه با مواد مربوط به و پس از آن چه منابع و مساعدت های تخنیکی  8102تا هنوز معلوم نیست که جامعه جهانی در سال 

وع منفجره تعبیه شده را در اختیار دولت افغانستان قرار خواهد داد و با وجود درخواست های مکرر یوناما، آیساف هیچ ن

ون مواد منفجره تعبیه شده در برابر افغان های ملکی و زدر این مورد ارائه ننموده است. با توجه به تهدیدات روز اف یمعلومات

، یوناما یک بار دیگر روی پیشنهادات خود در مورد مساعدت 8102نگرانی ها در مورد افزایش ناامنی در افغانستان در سال 

 ولت افغانستان جهت مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده تاکید می ورزد. های متداوم و حتی بیشتر به د

 102حمالت انتحاری و پیچیده

حمالت انتحاری و  1۲مورد مجروحیت( را در  620واقعه مرگ و  811ملکی )افراد مورد تلفات  08۲9، یوناما 810۲در سال 

هر  ،بوده 8108103لکی از اثر این تاکتیک نسبت به سال فیصد کاهش در تلفات م 02پیچیده ثبت نمود. این ارقام نمایانگر 

می باشد. میزان تلفات ملکی ناشی از  8108حمله( مشابه با تعداد چنین حمالت در سال  18چند تعداد چنین حمالت )

حمالت انتحاری و پیچیده شامل تلفات ملکی ناشی از قتل های هدفمند که در آن نخستین تاکتیک حمله انتحاری بود، نمی 

 104.باشد
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ان استراتیژی مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده را که به منظور ایجاد همآهنگی میان نهادهای ، شورای امنیت ملی افغانست8108جون  82به تاریخ .  

 ذیربط امنیتی در اجرای چنین عملیات ها طرح شده بود، تصویب نمود.
010

د منفجره تعبیه شده، نهادهای در گفتگوی یوناما با وزارت داخله، وزارت دفاع و آیساف در مورد ظرفیت نیروهای افغان در راستای مبارزه با موا.  

یاز دارند تا بتوانند امنیتی همواره )هر چند همیشه نظریات شان را علنی ابراز نکرده اند( اظهار داشته اند که نیروهای امنیتی افغان به مساعدت های بیشتر ن

 با تهدید مواد منفجره تعبیه شده به گونه موثر مبارزه نمایند.
018

عبارت از حمله عمدی و همآهنگ که در برگیرنده وسیله انتحار )مانند مواد منفجره تعبیه شده نوع جاسازی شده  "له پیچیدهحم"تعریف یوناما از .  

ن و در بدن و واسکت های انتحاری(، بیشتر از یک حمله کننده و بیشتر از یک نوع وسیله )مانند مواد منفجره تعبیه شده نوع جاسازی شده در بد

 تمام سه عنصر باید در یک حمله موجود باشد تا حمله پیچیده محسوب گردد.هاوان( می باشد. 
01۲

حمله  18مورد مجروحیت( ناشی از حمالت انتحاری و پیچیده را طی  0028مورد مرگ و  ۲82مورد تلفات ملکی ) 0101، یوناما 8108در سال .  

 ثبت نمود.
012

ی کند، تعداد دقیق تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری بیشتر می باشد. به طور مثال، از آنجائی که یوناما تلفات ملکی را فقط یک بار ثبت م.  

و  "قتل هدفمند"وقایع که طی آن حمله کننده انتحاری مقام بلند پایه دولتی را هدف قرار داده و خود را در مسجد منفجر می سازد را یوناما تحت نام 

مورد جداگانه قتل های هدفمند را که  9۲، یوناما 810۲ثبت می کند. در سال  "حمله انتحاری"یا  "مواد منفجره تعبیه شده"تاکتیک آن را تحت 

مورد تلفات  02۲تن دیگر ) 91فرد ملکی و مجروحیت  002توسط تاکتیک مواد منفجره تعبیه شده اجرا گردیده بود، ثبت نمود که باعث مرگ 

 ملکی( گردید.
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ولیت حملهء پیچیده ؤدر محوطه های ملکی نگران می باشد. به طور مثال، طالبان مس یوناما مشخصاً از ناحیه حمالت پیچیده

غیر نظامی و مجروحیت  2سپتامبر باالی کنسولگری ایاالت متحده امریکا در شهر هرات را که منجر به کشته شدن  0۲مورخ 

ای اطراف محل رویداد زخمی شده در خانه ه حینطفل شد، به عهده گرفتند. اکثر مجروح مجرو 6تن دیگر به شمول  1۲

 بودند. 

 82حمالت پیچیده باالی اهداف نظامی کماکان منجر به آسیب های نامتناسب به افراد ملکی می گردد. به طور مثال، به تاریخ 

آگست، طالبان توسط واسطه نقلیه که در آن مواد منفجره جاسازی شده بود، راکت انداز و سالح های سبک باالی پایگاه 

فرد  6یم بازسازی والیتی در شهر غزنی حمله نمودند که منجر به انفجار مهیب و تیر اندازی شدید گردید. در اثر این حمله ت

پسر و دو زن مجروح شدند. یوناما مرگ یک تن از  2دختر،  2تن دیگر به شمول  ۲2ملکی به شمول یک طفل کشته و 

 نیروهای امنیتی افغان را ثبت نمود. 

داشته که از انتحار کنندگان انفرادی که از واسکت انتحاری یا موتر پر از مواد منفجره استفاده  یحاری انواع مختلفحمالت انت

می کنند تا بمب گذاران انتحاری متعدد که آغازگر حمالت پیچیده می باشند که در آن تعداد بیشتر جنگجویان دخیل است، 

 را شامل می شود. 

که  ینواع مختلف حمالت انتحاری در محالت عام به شمول مارکیت های مزدحم، ساحاتعناصر ضد دولت به اجرای ا

بزرگان قومی در آنجام گردهم می آیند و ادارات ملکی دولتی ادامه داده و افراد ملکی را هدف قرار می دهند. هدف قرار 

 دادن افراد ملکی در مخالفت با اصل جهانی تفکیک قرار دارد. 

آگست گروهی از حمله کنندگان انتحاری سوار بر موتر مملو از مواد منفجره در شهر جالل آباد  ۲تاریخ به طور مثال، به 

والیت ننگرهار به سوی یک پوسته اردوی ملی بیرون از محوطهء کنسولگری هندوستان در حال حرکت بودند و می 

راننده موتر را منفجر ساخت  .نیرو های اردوی ملی به سوی موتر مذکور شلیک نمود 105.خواستند داخل کنسولگری شوند

تن دیگر  8۲طفل کشته و  2فرد ملکی به شمول  06که باعث از بین رفتن خود و دو انتحار کنندهء دیگر شد. از اثر این حمله، 

خواستند در مسجد نزدیک محل حادثه برای  بودند که می یزن مجروح شدند. اکثریت قربانیان اطفال ۲طفل و  08به شمول 

 فرا گرفتن علوم دینی بروند و سایر قربانیان نماز گذاران، دکانداران و باشندگان محل بودند. 

بشر دوستانه بین المللی  حقوقهدف قرار دادن عمدی افراد ملکی و حمالت بدون تفکیک و نامتناسب علیه آنها به اساس 

 جنگی محسوب گردد. ممنوع بوده و ممکن جرایم 
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 این حمله، یک سخنگوی طالبان پیام کوتاه کتبی به رسانه فرستاد و هر نوع دخالت در این حمله را رد کرد.به یوناما اطالع رسید که پس از .  
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 شامل موارد ذیل می گردد: 810۲نمونه های از حمالت انتحاری و پیچیده در سال 

  آگست، یک بمب گذار انتحاری با موتر مملو از مواد منفجره در شهر لشکر گاه والیت هلمند یک  82به تاریخ

فرد ملکی و  2 شدن عث کشتهوالیت هلمند مورد هدف قرار داد که با شاروالیقطار آیساف را در نزدیکی 

 تن دیگر به شمول یک زن و یک طفل گردید.  00مجروحیت 

  آگست، یک حمله کننده انتحاری مواد منفجره همراهش را در شهر کندهار مقابل دفتر کابل بانک  ۲0به تاریخ

 طفل گردید.  8تن دیگر به شمول  01غیر نظامی و مجروحیت  9منفجر ساخت که باعث کشته شدن 

  اکتوبر، یک حمله کننده انتحاری موتر مملو از مواد منفجره خود را در پیشروی دروازه پایگاه اردوی  08به تاریخ

فرد ملکی به شمول دو عابر و  2ملی افغان در شهر جالل آباد والیت ننگرهار منفجر ساخت که منجر به کشته شدن 

 تن دیگر شد.  1مجروحیت 

  نگ در نزدیکی محل برگزاری لویه جرگه در شهر یو از مواد منفجره در محل پارکنوامبر، موتر ممل 09به تاریخ

تن دیگر زخم برداشتند.  88ساله کشته و  08فرد ملکی به شمول یک پسر  2در اثر این حمله  106.شدکابل منفجر 

 تن از نیرو های ملی امنیتی افغان گردید.  9این انفجار هم چنان باعث کشته شدن 

  نوامبر، یک بمب گذار انتحاری واسکت خود را در شهر کندهار والیت کندهار در داخل یک  81به تاریخ

 تن دیگر شد.  88فرد ملکی و مجروحیت  2رستورانت منفجر ساخت که باعث کشته شدن 
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متری ساحه لویه جرگه، محلی که بزرگان افغان در مورد توافقنامه امنیتی دراز مدت با ایاالت متحده  811موتر مملو از مواد منفجره تقریباً در .  

 ند، منفجر شد.امریکا اظهار نظر می کرد
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 کشته شدگان افراد ملکی توسط تاکتیک های عناصر مخالف دولت

 ۲۰۱۳تا دسمبر  ۲۰۰9از جنوری 

 حمالت انتحاری و پیچیده قتل های هدفمند و سازمان یافته مواد انفجاری تعبیه شده
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 جرم جنگی قتل: قتل های هدفمند افراد ملکی

امر توقف به  -از مردان موتر سایکل سوار  یه گروهما در داخل موتر خود مصروف بحث روی موضوع فقر بودیم ک
کردند. به خاطر ندارم  فیرآن ها به سوی ما  ،راننده ما داد. یکی از مردان مسلح داخل موتر را نگاه کرد و چند لحظه بعد

که چی مدت آن ها باالی ما شلیک می کردند ولی وقتی چشمانم را باز کردم، دیدم جسد تمام همکارانم در داخل 
موتر افتیده است. به سختی خود را از موتر پائین کشیدم و با صدای بلند کمک خواستم. ولی آن وقت خیلی دیر بود؛ 

 او هم حین انتقال به شفاخانه در مسیر راه از بین رفت.فقط یکی از همکارانم زنده بود و 

فرد ملکی در  9نوامبر که باعث مجروحیت وی و کشته شدن  81یکی از بازماندگان ملکی حمله طالبان مورخ  --

107.ولسوالی پشتون کوت والیت فاریاب شد
 

 

 012واقعه قتل های 911مورد مجروحیت( ناشی از  ۲۲۲مورد قتل و  12۲ملکی )افراد مورد تلفات  0119، یوناما 810۲در سال 

را که توسط گروه های مسلح صورت گرفت، ثبت نمود. این رقم تقریباً مشابه به عین آمار است که در سال  109هدفمند

ثبت شده بود. بعد از حمالت مواد منفجره تعبیه شده و درگیری های زمینی، قتل های هدفمند در درجه سوم عامل  8108

مورد از مجموع  911قتل های هدفمند ) قریب به اتفاقاکثریت  110.شناخته شد 810۲ملکی در سال افراد تلفات بیشترین 

 ( توسط عناصر ضد دولت اجراء گردید. 12۲

دولت، بزرگان محل و آن  برایعناصر ضد دولت به هدف قرار دادن و کشتن کارمندان دولت، افراد ملکی متهم به جاسوسی 

ولیت تنفیذ قانون را به عهده داشتند، ادامه می ؤس ملی یا اردوی ملی که در اوقات رخصتی بوده و فقط مسعده منسوبین پولی

 ولیت چنین قتل ها را به عهده گرفتند. ؤدهند. در اکثر موارد، طالبان از طریق ویب سایت های شان مس

 086می رسد و پس از آن زون جنوب با  حادثه 022زون شرقی بیشترین موارد قتل های هدفمند را شاهد بوده که تعداد آن به 

، حادثه 12، زون غرب با حادثه 68، زون شمال با حادثه 69زون جنوب شرق با آن پس از  ،در جایگاه دوم قرار داشته حادثه

قرار دارد. بیشترین مورد قتل های هدفمند که یوناما آن را ثبت کرده حادثه  ۲1و زون شمال شرق با  حادثه 26زون مرکز با 

 مورد قرار دارد.  91مورد و والیت کنر با  11در والیت ننگرهار صورت گرفته که پس از آن والیت کندهار با 

 نمونه های از قتل های هدفمند افراد ملکی شامل موارد ذیل می گردد:

                                                 
011

 .810۲دسامبر  ۲0مصاحبهء یوناما با کارمند موسسه غیر دولتی، شهر میمنه والیت فاریاب، .  

به بخش حقوقی این گزارش مراجعه شود. قتل های هدفمند منجر به مرگ و مجروحیت افراد ملکی متعدد  "قتل های هدفمند". به منظور تعریف  012

مجروحیت می شود به ویژه زمانی که تاکتیک های بدون تفکیک مانند مواد منفجره تعبیه شده مورد استفاده قرار می گیرد. یوناما تمام موارد مرگ و 

 محسوب می کند.  "قتل های هدفمند"افراد ملکی را که مستقیماً از اثر چنین واقعات به وقوع می پیوندد، تحت عنوان 
016

کتگوری قتل های هدفمند هم چنان دربرگیرنده موارد قتل با دخالت ساختارهای عدلی و قضائی موازی می شود که طی آن افراد عمالً تحت .  

 قرار دارد.توقیف مرتکبین قتل هدفمند 
001

مورد مجروحیت( ناشی از قتل های هدفمند را ثبت نمود. به گزارش  ۲16مورد مرگ و  962مورد تلفات ملکی ) 0111، یوناما 8108در سال .  

 ( یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه از طریق ویب سایت ذیل مراجعه شود: 8108ساالنه )

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US
http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=12265&language=en-US
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  مند یک موسسه بین المللی غیر دولتی و یک کارمند دولت را زمانی اختطاف و کار 1آگست، طالبان  81به تاریخ

بعداً به قتل رساندند که آنها در حال سفر به ولسوالی گلران والیت هرات بودند. طالبان از طریق ویب سایت شان 

 ولیت این قتل ها را به عهده گرفتند. ؤمس

  کارمند یک موسسه بین المللی بشردوستانه را در ولسوالی  9ل نوامبر، عناصر ضد دولت یک موتر حام 86به تاریخ

سر نشین آن را به قتل رساندند.  9پشتون کوت والیت فاریاب کمین کرده و باالی آن شلیک نمودند و تمام 

 مقامات این حادثه را به طالبان وفادار به ولسوال نام نهاد طالبان در ولسوالی پشتون کوت نسبت دادند. 

 

 ارتباطات خانوادگی یا ظن همکاری با دولت افغانستان به دلیلی افراد ملکی قتل ها

مورد حمله علیه افراد ملکی را بدون داشتن هر نوع ارتباط رسمی با دولت، موسسات غیر دولتی یا  829، یوناما 810۲در سال 

نمود. این حمالت علیه افراد ملکی  نهادهای ملکی )مانند موسسات صحی، آموزشی، انتخاباتی، برنامه های انکشافی( ثبت

این وقایع شامل هدف قرار گرفتن افراد  111.مورد مجروحیت( شد 088مورد مرگ و  201مورد تلفات ملکی ) 1۲8منجر به 

دولت یا نیرو  ی ازگمان طرفدارآنها را به توسط عناصر ضد دولت می شود که  محصلینملکی به شمول دهاقین، دکانداران و 

 . هدف قرار دادندافغان یا بین المللی های امنیتی 

 از افراد ملکی که توسط طالبان به ظن همکاری با دولت به قتل رسیدند: یمثال های

  نوامبر، طالبان دو فرد ملکی را در ولسوالی نادر شاه والیت خوست به ظن جاسوسی با دولت به ضرب  01به تاریخ

 طریق ویب سایت شان به عهده گرفتند. ز رویداد را اولیت این ؤگلوله به قتل رساندند. طالبان مس

                                                 
000

 حادثه مشابه ثبت نمود. 889مورد مجروحیت( را در  69مورد مرگ و  ۲16مورد تلفات ملکی ) 211، یوناما 8108در سال .  
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کشته شدگان و مجروحینِ افراد ملکی در اثر قتل های هدفمند 

 توسط عناصر مخالف دولت

 ۲۰۱۳تا دسمبر  ۲۰۰9از جنوری 

 مجموع مجروحین کشته شدگان
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  نوامبر، عناصر ضد دولت دو پسر را در ولسوالی قالت والیت زابل متوقف و مبایل های شان را بررسی  81به تاریخ

کردند. پس از دریافتن شماره های مقامات دولتی در مبایل های شان، عناصر ضد دولت آن ها را متهم به ارتباط 

 ه کشتند. لبا دولت کرده و هر دوی شان را به ضرب گلوداشتن 

  دسامبر، عناصر ضد دولت دو فرد ملکی، یک معلم و یک متعلم، را پس از متهم کردن به جاسوسی به  0۲به تاریخ

دولت به ضرب گلوله به قتل رساندند. منابع محلی کماکان اظهار نمودند که قربانیان این رویداد افراد عادی بوده و 

 ر هیچ فعالیت نظامی سهم نداشتند. د

  دسامبر، عناصر ضد دولت یک معلم مکتب را در ولسوالی بر کنر والیت کنر در حالی به ضرب گلوله  06به تاریخ

 به قتل رساندند که موصوف سوار بر یک تاکسی بود. برادر قربانی سرباز اردوی ملی بود. 

  مال و یک راننده، در ولسوالی آقچه والیت جوزجان به  دسامبر، جسد دو فرد ملکی، یک خشت ۲1به تاریخ

دست آمد. باشندگان محل پیامی از جانب طالبان را در بدن یکی از اجساد به دست آوردند که متوفی را متهم به 

 می کرد.  "دشمن"پیوستن به صفوف 

 مثال های از هدف قرار گرفتن اعضای شورای والیتی صلح

واقعه  1، یوناما 810۲ی والیتی صلح می نگرد. در سال هاهدف قرار دادن عمدی اعضای شورادر ش یوناما با نگرانی به افزای

  112.مورد مجروحیت( شد 01مورد مرگ و  2مورد تلفات ملکی ) 02را ثبت نمود که منجر به 

  حالی جوالی، عناصر ضد دولت یک عضو شورای والیتی صلح را در ولسوالی چمکنی والیت پکتیا در  6به تاریخ

 به ضرب گلوله به قتل رساندند که موصوف از بازار عمومی به طرف خانه در حرکت بود. 

  سپتامبر، مواد منفجره تعبیه شده نوع ریموت کنترول در برابر یک واسطه نقلیه ملکی در ولسوالی کوت  89به تاریخ

بانیان عضو شورای والیتی والیت ننگرهار منفجر شد که باعث مجروحیت دو مرد و یک زن شد. یک تن از قر

نیز نامزد بود و گفته می شود که هدف اصلی حمله نیز  8102صلح و مصالحه بود که در انتخابات شورای والیتی 

 وی بوده است. قربانی دیگر عضو شورای ولسوالی بود. 

  الی قالت نوامبر، عناصر ضد دولت یک عضو شورای والیتی صلح را در نزدیکی منزلش در ولسو 82به تاریخ

 والیت زابل به ضرب گلوله به قتل رساندند. 

یوناما هم چنان دو حادثه را ثبت نمود که طی آن منسوبین اسبق نیروهای امنیتی بعد از ترک صفوف شان مورد حمله قرار 

آگست، عناصر ضد دولت یک سرباز اسبق اردوی ملی را که صفوف اردو را ترک و یک  81گرفتند. به طور مثال، به تاریخ 

 رهاری تاسیس کرده بود، اختطاف و به قتل رساندند. مرکز آموزشی را در ولسوالی بتی کوت والیت ننگ

جرایم جنگی محسوب شده می تواند. ماده مشترک از جمله افراد ملکی  یبشردوستانه بین المللی ، قتل عمد حقوقبه اساس 

، خشونت، 113کنوانسیون های ژنیو که باالی تمام طرفین درگیری در افغانستان به شمول طالبان قابل تطبیق می باشد، قتل ۲

                                                 
008

مورد مرگ افراد ملکی را در دو واقعه جداگانه توسط عناصر ضد دولت که اعضای شورا های والیتی صلح را هدف قرار  9، یوناما 8108در سال .  

 دادند، ثبت نمود.
00۲

 به بخش حقوقی این گزارش مراجعه گردد. "جرم جنگی قتل"برای تعریف .  
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را در هر زمان و مکان  114، شکنجه، مثله و سایر انواع خشونت علیه افراد ملکی)خارج از نظام قضایی( قضائی فرااعدام های 

 صراحتاً ممنوع اعالن کرده است. 

 مجازات توسط ساختارهای عدلی و قضائی موازی

عدلی و قضائی موازی توسط عناصر ضد دولت به مورد مجازات افراد ملکی از طریق ساختارهای  8۲، یوناما 810۲در سال 

مجازات تعیین و اجراء شده در برگیرنده اعدام،  115.برای دولت را ثبت کرد "جاسوسی"اتهام تخطی از شریعت اسالمی یا 

  116.سر بریدن، قطع اعضاء، لت و کوب، دره زدن و توقیف غیر قانونی می باشد

تن دیگر توسط عناصر ضد دولت گردید که مجازات  2فرد ملکی و مجروحیت  06مورد ذکر شده منجر به مرگ  8۲این 

این ارقام افزایش اندک در تعداد حوادث ولی کاهش در تلفات ملکی ناشی از  117.کردند اِعمالمرگ و سایر مجازات را 

  118.نشان می دهد 8108چنین فعالیت ها را نسبت به سال 

ثبت شد، عناصر ضد دولت افرادی ملکی را اعدام کردند که ظن جاسوسی با دولت در  810۲واردی که در سال در اکثر م

مورد آن ها می رفت یا مرتکب اعمال جنائی شدند که توسط عناصر ضد دولت جرم تلقی می شد. یوناما واقف است که 

انونی بر مبنای قوانین افغانستان ندارند. تعیین مجازات ساختارهای عدلی و قضائی موازی غیر قانونی بوده و هیچ نوع اساس ق

جرایم  بعضی شرایطو در  جرم بوده قوانین افغانستان به حساب آمده وبه موجب توسط چنین ساختارها باعث نقض حقوق بشر

  119.به حساب می آیدجنگی 

ی که تحت کنترول عناصر ضد دولت ساختارهای عدلی و قضائی موازی در شماری از ساحات افغانستان به ویژه در ساحات

در بعضی موارد، ساختارهای عدلی و قضائی موازی با حذف فزیکی مظنونین، تطبیق اجباری فیصله  120.قرار دارد، ثبت شد

 ها، تهدید، ارعاب و آزار و اذیت به اجبار باالی مردم تحمیل شد. 

                                                 
002

 کنوانسیون های ژنیو، به بخش حقوقی این گزارش مراجعه گردد. ۲برای جزئیات در مورد جرایم غیر مجاز تحت ماده مشترک .  
001

 یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه از طریق ویب سایت ذیل مراجعه گردد:  810۲و  8108به گزارش های سال .  

http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=K0B5RL2XYcU%3D 
009

تمام وقایع تلفات ملکی ناشی از مجازات توسط ساختارهای عدلی و قضائی موازی که یوناما آن را ثبت کرده، توسط عناصر ضد دولت اجراء .  

را ثبت می کند، خواه این موارد مرگ و مجروحیت مستقیماً مربوط به منازعه باشد  شده است. یوناما وقایع مرگ و مجروحیت ناشی از چنین اعمال

ر مثالً اعدام پدر سرباز اردوی ملی و یا مجازات توسط عناصر ضد حکومت علیه فرد ملکی در رابطه به تخطی خارج از درگیری مانند دره زدن د

یو قتل، خشونت، اعدام های فرا قضائی، شکنجه، مثله و سایر انواع خشونت را به منظور ( کنوانسیون های ژن۲محضر عام به اتهام زنا. ماده مشترک )

ورد قابلیت حفاظت از افراد ملکی ممنوع اعالن کرده است. این اعمال در هر زمان و مکان غیر مجاز می باشد. به منظور دستیابی به جزئیات بیشتر در م

 ر افغانستان، به بخش حقوقی این گزارش مراجعه شود.( کنوانسیون های ژنیو د۲تطبیق ماده مشترک )
001

ل طرح یوناما اعدام های فرا قضائی را آن اعدام هایی می داند که فردی که به طور فزیکی در توقیف فاعل اعدام قرار دارد، به طور قصدی، از قب.  

ه در آن قربانی به طور فزیکی در توقیف فاعل قرار دارد( و این شده و عمدی کشته می شود )این نوع قتل ها متفاوت از قتل های هدفمند می باشد ک

نیتی افغان بر نوع قتل به عنوان مجازات بر مقتول تعمیل می گردد. به عنوان مثال، کشتن یک عالم دین به خاطر ادای نماز جنازه بر سربازان نیروهای ام

می داند قسمی که در حقوق  "قتل"اداء نکند. یوناما این گونه رویدادها را  خالف اینکه به عالم دین هشدار داده شده است که نماز جنازه را

 بشردوستانه بین المللی که در جنگ های داخلی در افغانستان قابل تطبیق می باشد، نیز این گونه تعریف شده است.
002

 ات ساختارهای عدلی و قضائی موازی ثبت نمود.مورد مجاز 01مجروحیت( را در  88مرگ و  00مورد تلفات ملکی ) ۲۲، یوناما 8108در سال .  
006

 ، به بخش حقوقی این گزارش مراجعه گردد."جرایم جنگی"به منظور دستیابی به تعریف .  
081

 یوناما چنین مجازات را در تمام زون های افغانستان به استثنای حوزه مرتفع مرکزی و حوزه جنوب شرق ثبت نمود..  

http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=K0B5RL2XYcU%3D
http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=K0B5RL2XYcU%3D
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ها را نسبت به میکانیزم های رسمی و قانونی ترجیح داده و در سایر موارد، به نظر می رسید که مردم استفاده از این ساختار

ساله و  8۲می، عناصر ضد دولت یک پسر  ۲1موازی راجع می سازند. به طور مثال، به تاریخ  "محاکم"قضایای شان را به 

خانه های شان  ساله را در ولسوالی لعل پور والیت ننگرهار به ضرب گلوله کشتند. گفته می شود که این دو تن از 09دختر 

فرار نموده و روابط نامشروع قبل از ازدواج داشتند. باشندگان اظهار داشتند پس از آن که این دو تن از خانه های شان فرار 

کردند، عناصر ضد دولت با همکاری اقارب آن ها موضوع را تحقیق نموده و آن دو را تعقیب و هر دوی شان را به قتل 

 رساندند. 

 جازات ساختار های عدلی و قضائی موازی:نمونه های از م

  ساله را در ولسوالی جرم والیت بدخشان به اتهام زنا توقیف و  ۲8آگست، عناصر ضد دولت یک مرد  81به تاریخ

محکوم به مرگ نمودند. آنها بند دست مرد مذکور را با ریسمان بسته و میان دو درخت آویزان کردند. پس از 

 نیمه جان بود از درخت پائین کرده و به ضرب گلوله به قتل رساندند.  مدتی، مرد را در حالی که

  نیروی امنیتی افغان در  جاسوسی برایساله را به اتهام  06اکتوبر، عناصر ضد دولت یک دهقان  08به تاریخ

به آنانی  به دست آمد که پیآمد مشابه را یولسوالی جرم والیت بدخشان اعدام کردند. در کنار جسد قربانی یادداشت

 داد. می که برای نیروهای افغان جاسوسی می کنند، اخطار 

  اکتوبر، مردی که همسایه اش را به اتهام تجاوز جنسی باالی خانمش به قتل رساند، توسط قوماندان  82به تاریخ

کرد که  دسامبر، محکمهء طالبان فیصله 81طالبان محل در ولسوالی خاش رود والیت نیمروز توقیف شد. به تاریخ 

که  یهیچ تجاوزی صورت نگرفته و مرد توقیف شده را محکوم به مرگ ساختند. طالبان مرد توقیف شده را به جای

 قتل صورت گرفته بود، انتقال داده و پدر مقتول را خواستند تا موصوف را به ضرب گلوله به قتل برساند. 

  زلش در ولسوالی چپرهار والیت ننگرهار اختطاف و دسامبر، عناصر ضد دولت یک فرد ملکی را از من 02به تاریخ

به دست آمد که در آن مقتول را متهم به  ای بعداً وی را به ضرب گلوله به قتل رساندند. جسد وی همرای با نامه

سرقت نموده و هم چنان در آن تذکر یافته بود که آنانی که مرتکب جرم سرقت شوند، با عین مجازات مواجه 

 خواهند شد. 

ین قتل ها معموالً به عنوان ابزار ترس و ارعاب افراد ملکی صورت گرفته و هوشداری برای سایر افراد می باشد تا با دولت چن

را که هدف  یهمکاری ننمایند. عالوه بر منع قتل افراد ملکی، حقوق بشردوستانه بین المللی اعمال و تهدیدات خشونت آمیز

  121.منوع کرده استاد ملکی است، نیز ماصلی آن انتشار ترس و وحشت میان افر

 تهدیدات و حمالت علیه شخصیت های مذهبی و عبادتگاه ها

در یک روز شوم، ما در موتر مال سوار بودیم و به سوی منزل خود در ولسوالی شور تیپه در حال حرکت بودیم که با 
دو مردی مواجه شدیم که چهره های شان را پوشیده بودند. آنها به ما نزدیک شده و به سوی ما آتش گشودند که 

نه ام اصابت کرده بود، از نزدیکی قلبم گذشته بود ور باعث زخمی شدن من از ناحیه سینه و دست شد. مرمی که به سی

                                                 
080

 2(، مورخ IIو در بخش حفاظت قربانیان داخلی درگیری ها )پروتوکول  0626آگست  08پروتوکول الحاقی کنوانسیون های ژنیو مورخ  0۲ماده .  

افراد ملکی و هم چنان افراد غیر نظامی نباید هدف حمالت قرار گیرد. اعمال و تهدیدات خشونت آمیز که هدف اصلی آن انتشار ترس ". 0611جون 

 "ت در میان افراد ملکی باشد، ممنوع می باشد.و وحش
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نه امروز من در این دنیا نبودم. آنها پنج مرمی به دست راست و پای راست مال نیز شلیک کرده بودند. پس از آنها محل 
له به سوی را ترک کرده و ما با حداکثر سرعت ممکنه به سفر خود ادامه دادیم. زمانی که به دواخانه رسیدیم، من با عج

دواخانه رفتم تا دوا بگیرم. مرتکبین دو باره آمده و از پشت به مال شلیک کردند که در نتیجه مال همانجا جان داد. من به 
یاد چند روز قبل افتادم که مال برایم گفته بود که چند مرتبه تلیفون ناشناس دریافت نموده بود که وی را تهدید به 

 بودم که تشویش نداشته باشد و به خدا توکل کند.مرگ می کرد. من به وی گفته 

شاهد یک مورد قتل هدفمند شخصیت مذهبی توسط طالبان در ولسوالی شورتیپه والیت بلخ در ماه آگست  --

810۲.122 
 

مورد را ثبت نمود که طی آن  81یوناما  123.سه برابر افزایش یافت 810۲حمالت عمدی بر مالها و عبادتگاه ها در سال 

فرد  02مستقیماً مورد حمله یا تهدید قرار گرفتند که در نتیجه آن  ،به شمول مساجد ،شخصیت های مذهبی یا عبادتگاه ها

  124.تن دیگر مجروح شدند 1ملکی کشته و 

ی به دلیل ظن همکاری شان با دولت اکثر این حمالت توسط عناصر ضد دولت به منظور هدف قرار دادن مالها و علمای دین

صورت گرفته است. عناصر ضد دولت هم چنان حمالت یا مواد منفجره تعبیه شده را در حوالی یا داخل مساجد طرح ریزی 

 02نمودند؛ به طور مثال، مواد منفجره تعبیه شده نوع ریموت کنترول در یک مسجد در ولسوالی اندر والیت غزنی به تاریخ 

 0ولی هیچ تلفات ملکی در قبال نداشت. حمله دیگر به تاریخ  ،شد که باعث تخریب مکمل مسجد گردید آگست منفجر

جوالی بر یک مسجد در ولسوالی دهراود والیت ارزگان به وقوع پیوست که منجر به کشته شدن سه فرد ملکی و مجروحیت 

 سه تن دیگر شد. 

ارعاب و حمله توسط عناصر ضد دولت قرار گرفتند که در مراسم  ، مالها نیز پس از آن در معرض تهدید،810۲در سال 

سپتامبر، یک مال  01به طور مثال، به تاریخ  125.تشییع جنازه منسوبین نیروهای ملی امنیتی افغان اشتراک یا آن را امامت کردند

و روز قبل به دلیل در ولسوالی پشت رود والیت فراه توسط عناصر ضد دولت به ضرب گلوله کشته شد. مالی مذکور د

ولیت این رویداد را به عهده ؤامامت در مراسم تشییع جنازه یک پولیس محلی افغان اختطاف شده بود. هر چند طالبان مس

 نگرفتند، منابع محلی این حادثه را به طالبان نسبت می دهند. 

منطقه اعمال نماید، مالها و علمای دینی که در بسا موارد به ویژه زمانی که طالبان تالش کردند تا نفوذ بیشتر را در یک 

سپتامبر، طالبان یک عالم دینی برجسته  2حمایت شان را از حکومت اعالن کرده اند با پیآمدهای جدی مواجه شدند. به تاریخ 

ویب و دو پسرش را در ولسوالی اندر والیت غزنی به جرم اعالن همکاری با دولت به ضرب گلوله کشتند. طالبان از طریق 

 ولیت این حمله را به عهده گرفتند. ؤسایت شان مس

حقوق بشردوستانه بین المللی حمالت عمدی باالی افراد ملکی و اماکن غیر نظامی به شمول عبادتگاه ها را منع قرار داده و 

 IIکول ( پروتو6ولین دینی را در امر اجرای وظایف شان کمک کنند. ماده )ؤطرفین درگیر را مکلف می سازد تا مس

                                                 
088

 .810۲آگست  0مصاحبه های یوناما با قربانی و شهود، ولسوالی شور تیپه والیت بلخ، .  
08۲

 حادثه ثبت نمود. 2مجروحیت( را طی  0۲مرگ و  2مورد تلفات ملکی ) 80، یوناما 8108در سال .  
082

دث با توجه به ناامنی شدید، عدم دسترسی به محالت دور دست به ویژه در تمام حوزه جنوبی، و یوناما از این احتمال واقف است که این حوا.  

 اشند.موانع فرا روی مردم در امر گزارش دهی، به شمول گزارش دهی در مورد مالها و مساجد، ممکن کمتر از آنچه اتفاق افتاده گزارش داده شده ب
081

 )انگیسی( مراجعه گردد. 82ما در مورد حفاظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه، صفحه ( یونا810۲هم چنان به گزارش شش ماهه ).  
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کارمندان دینی و کارکنان باید مورد احترام و حفاظت قرار گرفته و باید از هر نوع "کنوانسیون های ژنیو صراحت دارد که 

افزون بر این، حقوق بشردوستانه بین المللی حمالت مستقیم بر  " 126همکاری ها به منظور اجرای وظایف شان بهره مند شوند.

  127.میراث فرهنگی و معنوی افراد به شمار می روند، را منع قرار داده استافراد ملکی و عبادتگاه ها که 

هر چند اکثریت حمالت علیه مالها و عبادتگاه ها در افغانستان توسط عناصر ضد دولت صورت گرفته است، یوناما بر 

 حمالت تاکید می ورزد.  در مقابلمالها و مساجد از ولیت دولت مبنی بر حفاظت ؤمس

 افراد ملکی در دورهء قبل از انتخاباتاز ارکنان و تاسیسات انتخاباتی و حفاظت حمالت بر ک

برگزار گردد. به اساس  8102اپریل  1در نظر است تا انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی در افغانستان به تاریخ 

افراد ملکی متاثر از خشونت های مسلحانه، یوناما حمالت و از وظایف محول شده در راستای نظارت از حقوق بشر و حفاظت 

  128.ثبت کرد 810۲درگیر را در سال  اطرافتهدیدات علیه کارمندان ملکی انتخاباتی توسط 

مورد حمله علیه کارکنان انتخاباتی و تاسیسات انتخاباتی توسط عناصر ضد دولت را ثبت کرد که منجر به تلفات  81یوناما 

  129.مورد مجروحیت افراد ملکی( گردید 08قتل و  2تن ) 09ملکی 

مورد  ۲مورد قتل های هدفمند )تالش برای قتل های هدفمند(،  ۲مورد انفجار مواد منفجره تعبیه شده،  2این حمالت شامل 

ل مورد تهدید، ارعاب یا آزار و اذیت کارکنان کمیسیون مستق 0۲مورد اختطاف می باشند. یوناما  8درگیری زمینی و 

یکی از نگرانی های کلیدی قتل هدفمند رئیس کمیسیون مستقل  130.انتخابات توسط عناصر ضد دولت را ثبت کردند

ولیت این رویداد را از طریق ویب سایت شان ؤسپتامبر می باشد. طالبان مس 02انتخابات در شهر کندز والیت کندز به تاریخ 

 به عهده گرفتند. 

در خالل این مدت، یوناما مواردی را ثبت کرد  131.ادامه داشت 810۲آغاز و الی اخیر  810۲می  89پروسه ثبت نام به تاریخ 

که طی آن عناصر ضد دولت به صورت عمدی تیم های سیار ثبت نام کمیسیون مستقل انتخابات را مورد حمله و تهدید قرار 

 . ندداد

                                                 
089

و بخش مربوطه  0626آگست  08( بخش حفاظت از کارمندان دینی و کارکنان صحی، پروتوکول الحاقی کنوانسیون های ژنیو، مورخ 6ماده ).  

 .0611جون  2(، مورخ IIول حفاظت از قربانیان داخلی در درگیری های مسلحانه )پروتوک
081

 ed. Jean-Marie Henckaerts and Louiseهمان. هم چنان به جلد اول قانون عرفی بشردوستانه بین المللی کمیتهء صلیب سرخ، مواد .  

Doswald-Beck  ( }مطالعه کمیتهء صلیب سرخ{ مراجعه گردد.8111)چاپ مطبعه سی یو / آی سی آر سی، کیمبریج 
082

 ( کنوانسیون های ژنیو در بخش حقوقی مراجعه گردد.۲تطبیق ماده مشترک ) به قابلیت.  
086

مورد  8۲مورد حادثه علیه پروسه انتخاباتی را ثبت نمود. این ارقام شامل  28، کمیسیون مستقل انتخابات 8102جنوری  8الی  810۲جون  0از .  

مورد مواد منفجره تعبیه شده، مواد منفجره تعبیه شده نوع ریموت کنترول و  08و مورد تهدید و ارعاب کارکنان کمیسیون مستقل انتخابات  88حمله، 

ون مواد منفجره جاسازی شده در واسطه نقلیه می شود که منجر به هدف قرار گرفتن و از بین رفتن/مجروحیت پولیس ملی افغان و کارمندان کمیسی

گزارش امنیتی کمیسیون مستقل "ه دفاتر کمیسیون مستقل انتخابات به بار آورده است. به مستقل انتخابات در قطارهای سیار شده و خسارات جانبی را ب

 مراجعه گردد. 8102جنوری  8دفتر همآهنگی امنیتی ریاست عملیات های ساحوی مورخ  "انتخابات
0۲1

یوناما صرف مواردی را در این گزارش  ارقام کمیسیون مستقل انتخابات به مراتب بیشتر از آماری است که در این گزارش درج گردیده زیرا.  

 گنجانیده که مرتبط به درگیری های مسلحانه بوده، مثالً مواردی که توسط طرفین درگیر صورت گرفته باشد.
0۲0

 در سه مرحله )والیتی، ولسوالی و مراکز رای دهی( توزیع کارت های رای 810۲پروسه انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای والیتی در سال .  

سالگی را تکمیل نموده اند یا رای  02دهی برای واجدین شرایط جدید آغاز شد که هدف آن ثبت نام افرادی بود که پس از انتخابات گذشته سن 
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 نمونه های از حمالت علیه تیم های سیار ثبت نام:

  اکتوبر، عناصر ضد دولت در ولسوالی خشک والیت هرات باالی تیم سیار آتش گشودند که منجر به  01به تاریخ

 مجروحیت دو کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات گردید. 

  اکتوبر، یک عراده واسطه نقلیه پولیس ملی افغان که در حال همراهی تیم سیار ثبت نام کمیسیون  80به تاریخ

خابات بود، در ولسوالی دوشی والیت بغالن با مواد منفجره تعبیه شده نوع ریموت کنترول برخورد کرد مستقل انت

فرد ملکی دیگر شد. طالبان از طریق ویب سایت شان  2که منجر به کشته شدن دو پولیس ملی افغان و مجروحیت 

 ولیت این رویداد را به عهده گرفتند. ؤمس

  نوامبر، تیم سیار ثبت نام کمیسیون مستقل انتخابات در ولسوالی دو لینه والیت غور با مواد منفجره تعبیه  ۲به تاریخ

 شده نوع ریموت کنترول برخورد کرد که باعث مجروحیت شش کارمند کمیسیون مستقل انتخابات گردید. 

د دولت را ثبت نمود. موارد اختطاف فوق الذکر از طریق مورد اختطاف کارکنان کمیسیون انتخابات توسط عناصر ض ۲یوناما 

میانجیگری افراد محل حل و فصل شد هر چند در دو مورد رهائی کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات مشروط بر ترک 

را  سپتامبر، عناصر ضد دولت یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات 00وظایف شان انجام پذیرفت. به طور مثال، به تاریخ 

که قبالً مال بود در ولسوالی قالت والیت زابل اختطاف نمودند. گفته می شود که کارمند کمیسیون مستقل انتخابات در 

گذشته چندین بار تهدید شده بود. عناصر ضد دولت کارمند مذکور را پس از آن رها کردند که توافق نمود تا وظیفه اش را 

اکتوبر، عناصر ضد دولت در ولسوالی پچیراگام والیت ننگرهار یک  02ه تاریخ در کمیسیون مستقل انتخابات ترک کند. ب

 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات را اختطاف کردند. موصوف بالفاصله پس از میانجیگری بزرگان محل رها شد. 

که این شب نامه ها  یوناما ارعاب افراد ملکی در بعضی ساحات از طریق شب نامه ها توسط عناصر ضد دولت را تائید کرد

افراد ملکی را در مورد اشتراک در پروسهء انتخابات هوشدار می داد. این شب نامه ها که بعضاً توسط دست نوشته و بعضا 

اکتوبر، نامهء  ۲1شده بودند، در محالت عامه مانند مساجد و مراکز ولسوالی ها به چشم خورند. به تاریخ تایپ توسط کمپیوتر 

همآهنگ کنندگان کمیسیون مستقل انتخابات در میز دفتر یک کارمند اداری ولسوالی در جریان محفل عنوانی یکی از 

افتتاحیه تیم سیار ثبت نام رای دهندگان در ولسوالی گوشته والیت ننگرهار به دست آمد. در آن نامه به کارمند کمیسیون 

نظور حمایت از تالش ها برای ثبت نام رای دهندگان دیدن مستقل انتخابات اخطار داده شده بود تا از ولسوالی گوشته به م

 در غیر آن به قتل خواهد رسید.  ،ننماید

عالوه بر حمالت عمدی علیه کارمندان انتخاباتی، ناامنی نیز در بعضی ساحات روی اشتراک افراد ملکی در پروسه انتخابات 

زمانی از باشندگان آن  ،ن آزادی اشتراک در پنج ولسوالیتاثیر گذار بوده است. به طور مثال، حق آزادی حرکت و هم چنا

سلب شد که به مردم محل اجازه ثبت نام داده نشد؛ دلیل آن هم عدم امکان سفر تیم های ثبت نام به محل مذکور و یا هم 

  132.ترس مردم محل از سفر به ساحات دیگر جهت ثبت نام گفته شده است

                                                                                                                                                  
آغاز شد. به اساس اظهارات کمیسیون  810۲می  89دهندگان فعلی که کارت های رای دهی شان مفقود شده باشند. مرحله اول این پروسه به تاریخ 

 میلیون رای دهندگان تحت پروسه توزیع جدید کارت های رای دهی ثبت نام شده اند. ۲.8بیش از  8102جنوری  02تقل انتخابات، پس از مس
0۲8

آن ایجاد  ۲61ولسوالی در  ۲66در مرحله دوم، ثبت نام رای دهندگان در سطح ولسوالی، کمیسیون مستقل انتخابات مراکز ثبت نام را از مجموع .  

رای دهنده ثبت نام شدند.  ۲022981نوامبر، به تعداد  80والیت افغانستان بود. الی تاریخ  ۲2مرکز ثبت نام در مرکز  20این مراکز عالوه بر  کرد که

ن در سطح ثبت نام رای دهندگا IIولسوالی مرحله  1فیصد افزایش یافت. کمیسیون مستقل انتخابات به دلیل ناامنی نتوانست در  ۲2.2ثبت نام زنان الی 
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نیروهای امنیتی افغان به ویژه پولیس ملی افغان به حمالت یا مداخالت عناصر ضد یوناما در سطح کشور مالحظه نمود که 

 انتخابات ادامه یابد.  دولت در پروسه انتخابات بالفاصله واکنش نشان داده که این امر باعث شده تا پروسه

عناصر ضد دولت محافظت نموده از پولیس ملی افغان که مراکز ثبت نام رای دهندگان و افراد ملکی را از حمالت  یمثال های

 اند:

  اکتوبر، عناصر ضد دولت باالی یک مرکز سیار ثبت نام انتخابات در ولسوالی خیرکوت والیت پکتیکا  81به تاریخ

حمله نمود. نیرو های پولیس ملی افغان به این حمله واکنش نشان داده و مرکز مذکور را پس از چند ساعت دوباره 

 گشودند. 

  نوامبر، یک کارمند کمیسیون مستقل انتخابات و باشندگان تالش نمودند تا مانع ورود عناصر مسلح  01به تاریخ

لسوالی رودات والیت ننگرهار وضد حکومت به یک مرکز ثبت نام رای دهندگان که در یک مرکز صحی در 

دگان رسیده و درگیری مسلحانه کوچک ایجا شده بود، شوند. نیروهای پولیس ملی افغان به مرکز ثبت نام رای دهن

با عناصر ضد دولت به وقوع پیوست که پس از آن نیروهای پولیس ملی افغان یک گروه مسلح عناصر ضد دولت 

 را دستگیر کرد. 

سهمگیری افراد ملکی در انتخابات ریاست جمهوری  برطر نشان می دهد که ناامنی در بعضی ساحات اارزیابی های کنونی خ

، وزارت امور داخله ارزیابی امنیتی مراکز رای دهی برای 8102جنوری  00تاثیر گذار خواهد بود. به تاریخ  8102سال 

امنیت  133.مرکز به دالیل امنیتی مسدود خواهد بود 202مرکز رای دهی  9221انتخابات را تکمیل و اذعان داشت که از جمله 

نه افغان ها به ویژه زنان که در محالت متاثر از جنگ زندگی دارند، کافی نیاز است تا اطمینان حاصل گردد که حداکثر ممک

 کامالً در این پروسهء سیاسی اشتراک ورزیده و از حق رای شان استفاده نمایند. 

یوناما هم چنان تاکید می ورزد که کارمندان انتخاباتی افراد ملکی بوده و روی این ملحوظ با در نظر داشت مکلفیت طرفین 

بنی بر رعایت حقوق بشردوستانه بین المللی، این افراد نباید مورد حمله قرار گیرند. یوناما یک بار دیگر از طالبان و درگیری م

سایر عناصر ضد دولت می خواهد تا حمله بر افراد ملکی به شمول کارکنان انتخابات را متوقف ساخته و اکیداً اظهار می دارد 

 ب شده می تواند. جرایم جنگی محسو ،که این نوع اعمال

 ملکی افراد اعالمیه های طالبان در مورد تلفات

اعالمیه را صادر نمودند که به گونهء مستقیم یا غیر مستقیم تلفات ملکی و عدم حفاظت غیر نظامیان  29، طالبان 810۲در سال 

تلفات ملکی که طبق اظهارات شان ولیت حمالت و تقبیح ؤ. این اعالمیه ها در مورد به عهده گرفتن یا رد مسمطرح کردندرا 

را  یتوسط نیروهای طرفدار حکومت به میان آمده، صادر شده اند. هم چنان، طالبان روزانه اخبار، اعالمیه های کوتاه و مقاالت

                                                                                                                                                  
ولسوالی عبارتند از: ولسوالی ناوه در والیت غزنی؛ ولسوالی کاکر در والیت زابل؛ ولسوالی های باغران و دیشو در  1ولسوالی را تطبیق نماید که این 

؛ معلومات تجدید UNDP "ارتقای ظرفیت حقوقی و انتخاباتی برای فردا"پروژه  IIوالیت هلمند؛ و ولسوالی وایگل در والیت نورستان. منبع: مرحله 

 .810۲نوامبر  80 –اکتوبر  81شده در: 
0۲۲

، سید "فیصد مراکز رای دهی در روز انتخابات باز خواهند بود: وزارت داخله 61"سخنگوی وزارت داخله، آقای صدیق صدیقی، اظهار داشت .  

 از طریق ویب سایت:  8102جنوری  08شریف امیری، 

http://www.tolonews.com/elections2014/90-percent-polling-centers-will-open-election-day-moi. 

http://www.tolonews.com/elections2014/90-percent-polling-centers-will-open-election-day-moi
http://www.tolonews.com/elections2014/90-percent-polling-centers-will-open-election-day-moi
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ولیت حمالت پیچیده و انتحاری، قتل های هدفمنمد و انفجار های مواد منفجره تعبیه شده را به ؤکردند که طی آن مس منتشر

 هده گرفتند. ع

طالبان به ارسال پیام ها و نشر اعالمیه ها در مورد نقش شان در موارد تلفات ملکی ادامه دادند که در این پیام ها و اعالمیه ها 

)که در مغایرت با تعریف حقوقی افراد ملکی تحت حقوق بشردوستانه بین المللی می  "افراد ملکی"طالبان روی تعریف 

را ارائه نمودند که به اساس اظهارات طالبان به منظور کاهش تلفات ملکی روی دست  یجزئیات اقدامات باشد(، تاکید کرده و

ولیت آن را به عهده ؤکه تلفات ملکی در قبال داشته و طالبان مس یگرفته شده بود. علی الرغم چنین اعالمیه ها، تعداد موارد

   134سه برابر شده است 810۲گرفتند، در سال 

بود که نقش داشتن در بعضی موارد را رد کرده در حالی که اکثرا چنین  یهای طالبان هم چنان در برگیرنده پیام هایاعالمیه 

ولیت یا تقبیح معموالً پس از موارد تلفات ملکی منتشر می شد که در سطح ملی و بین ؤرا تقبیح نمودند. چنین رد مس یموارد

ر توسط طالبان شاید به منظور جلب حمایت افغان ها و واکنش به اتهامات نقض المللی مورد تقبیح قرار می گرفت و این ام

 گروه بوده است. این حقوق بشر توسط اعضای 

مانند  810۲با وجود چنین اعالمیه ها و اقدامات مبنی بر تالش جهت حفاظت افراد ملکی، یوناما دریافت که طالبان در سال 

دها افغان ملکی با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده، قتل های هدفمند، و درگیری سال های قبل به کشتن و مجروح ساختن ص

 های زمینی با نیروهای ملی امنیتی افغان ادامه دادند. 

 یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی ۲۰۱۳واکنش طالبان در رابطه به گزارش شش ماهه سال 

یوناما در مورد حفاظت افراد ملکی را ساعاتی قبل از نشر  810۲طی یک اعالمیه، طالبان دریافت گزارش شش ماهه سال 

رسمی آن تائید کرده و اظهار داشتند که زمان کافی برای تجزیه و تحلیل محتویات این گزارش یا بحث در مورد نتیجه گیری 

فات ملکی )چه به صورت ولیت تلؤدر مورد مسگزارش یوناما این اعالمیه  135.آن با یوناما در اختیار شان قرار نگرفته است

 عمدی یا جانبی( ناشی از فعالیت ها یا حمالت طالبان را تائید نکرده بود. 

ولیت هدف ؤمورد مشخص پرداخت که یوناما آن را شناسائی و طالبان مس 18به طور مشخص، اعالمیه مذکور در رابطه به 

 136.تعریف شده اند، به عهده گرفته بودند "افراد ملکی"قرار دادن و کشتن افرادی را که تحت حقوق بشردوستانه بین المللی 

ولیت این حمالت را به عهده گرفته ولی یافته های یوناما در خصوص تلفات ؤطالبان از طریق این اعالمیه یک بار دیگر مس

                                                 
0۲2

 مورد می رسید. 29به  8108ثبت نمود که طالبان مسؤولیت آن را به عهده گرفتند که این رقم در سال  مورد را 026، یوناما 810۲در سال .  
0۲1

جنوری  02، که به تاریخ 810۲جوالی  ۲0واکنش امارت اسالمی در مورد گزارش اخیر یوناما در رابطه به تلفات ملکی مورخ "اعالمیهء طالبان، .  

 ود:در ویب سایت ذیل قابل دسترس ب 8102

http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/34995-rejoinder-of-the-islamic-emirate-about-

the-recent-report-of-unama-regarding-the-civilian-casualties, 
0۲9

حمله را به عهده گرفتند که  18یوناما در مورد تلفات ملکی در درگیری های مسلحانه دریافت که طالبان مسئلویت  810۲گزارش شش ماهه سال .  

بر محکمه والیتی فراه در شهر فراه والیت فراه اشاره  810۲اپریل  ۲ل، گزارش در مورد حمله مورخ مورد تلفات ملکی شد. به طور مثا 110منجر به 

 تن دیگر شد. 011فرد ملکی و مجروحیت  ۲۲می کند که باعث کشته شدن 

http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/34995-rejoinder-of-the-islamic-emirate-about-the-recent-report-of-unama-regarding-the-civilian-casualties
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/34995-rejoinder-of-the-islamic-emirate-about-the-recent-report-of-unama-regarding-the-civilian-casualties
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اره اد"ملکی ناشی از چنین حمالت را رد کردند و هم چنان روی موقف خود تاکید نمودند که افراد ملکی شامل در 

"کابل
 باید مورد حمله قرار گیرند.  137

 "افراد ملکی"تعریف طالبان از 

افرادی که به هیچ نحوی در درگیری ها دخیل نباشند: ریش "طالبان افراد ملکی را کما فی السابق چنین تعریف کردند 

می  "غیر مشروع"طالبان اظهار داشتند که حمله بر چنین افراد   138."سفیدان، زنان، اطفال و افراد عام که زندگی عادی دارند

مقامات اداره کابل، پولیس، اردو، کارمندان استخبارات و کارکنان سایر "طالبان هم چنان ادعا نمودند که یوناما  139.باشد

".ارگان های حساس و مضر را نیز افراد ملکی می خواند
140 

درست نبوده و  "افراد ملکی"طالبان در مورد توضیح موقف یوناما در رابطه به تعریف اعالمیه  خاطر نشان می سازد کهیوناما 

می باشد. یوناما یک بار همخوان نبا مکلفیت های طالبان به عنوان یک طرف درگیر تحت حقوق بشردوستانه بین المللی 

هستند که عضو نیرو های نظامی/نیمه  آنانی "افراد ملکی"دیگر تاکید می کند که به اساس حقوق بشردوستانه بین المللی 

پولیس و زیادی نظامی یا عضو گروه های سازمان یافته نظامی مربوط به یک طرف درگیری نباشند )سربازان و در موارد

 محسوب نمی شوند(.  "افراد ملکی"استخبارات عضو نیروهای نظامی/نیمه نظامی به شمار می روند و از اینرو 

در برگیرنده تمام افرادی است که در درگیری ها به گونه مستقیم سهم ندارند. افراد  "افراد ملکی" به منظور وضاحت بیشتر،

ملکی صرف زمانی مصئونیت شان را از دست می دهند که سالح برداشته و مستقیماً در درگیری ها شرکت کنند یا عضویت 

افرادی که در  ،اساس حقوق بشردوستانه بین المللید. به این دلیل، به یگروه مسلح را که در درگیری طرف است، کسب کن

زیرا آنها به گونه مستقیم در درگیری های  می شوندپست های ملکی دولتی استخدام می گردند، افراد ملکی محسوب 

 شرکت نمی کنند؛ چنین افراد تا زمانی که به شکل مستقیم در درگیری سهم نگرفته اند، باید مورد حمله قرار نگیرند. 

 جلوگیری و کاهش تلفات ملکی اقدامات در جهت اعالمیهء طالبان در مورد 

را جهت رسیدگی به موضوع تلفات ملکی روی دست گرفته اند.  ی، طالبان اظهار داشتند که اقدامات جدید810۲در سال 

ظامی به منظور کمیتهء خاص تحت نظارت کمیسیون ن"جون نشر شد، طالبان از ایجاد  01که به تاریخ  ای طی مصاحبه

".جلوگیری از تلفات ملکی خبر دادند
ماده بوده  09در مصاحبه هم چنان ذکر شده که طرز العمل کمیته خاص متشکل از  141

                                                 
0۲1

 مراجعه شود. "تعریف طالبان از افراد ملکی"به بخش بعدی .  
0۲2

در ویب سایت  8102جنوری  02، که به تاریخ 810۲فبروری  81 "ر مورد برخورد جانبدارانه این نهاد،نامهء سرگشاده  به یوناما د"اعالمیه طالبان، .  

 ذیل قابل دسترس بود: 

http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/29225-an-open-letter-to-the-unama-about-the-

biased-behavior-of-this-organization   
0۲6

 .قبلی. ماخذ  
021

جنوری  09، که به تاریخ 810۲ی جوال ۲0، "عکس العمل امارت اسالمی در مورد گزارش اخیر یوناما در مورد تلفات ملکی"اعالمیه طالبان، .  

 در ویب سایت ذیل قابل دسترس بود: 8102

http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/34995-rejoinder-of-the-islamic-emirate-about-

the-recent-report-of-unama-regarding-the-civilian-casualties 
020

جنوری  02که به تاریخ  810۲جون  01، مورخ "مصاحبه با آقای سرحدی، رئیس کمیته خاص برای جلوگیری از تلفات ملکی"اعالمیهء طالبان، .  

 در ویب سایت ذیل قابل دسترس بود:  8102

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/paighamoona/29225-an-open-letter-to-the-unama-about-the-biased-behavior-of-this-organization
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/29225-an-open-letter-to-the-unama-about-the-biased-behavior-of-this-organization
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/34995-rejoinder-of-the-islamic-emirate-about-the-recent-report-of-unama-regarding-the-civilian-casualties
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/34995-rejoinder-of-the-islamic-emirate-about-the-recent-report-of-unama-regarding-the-civilian-casualties
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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دریافت معلومات، و "ولیت عمده این کمیته ؤ، مسIو شماری از این مواد در اختیار عامه مردم قرار گرفته بود. به اساس ماده 

ماده  142.که به طالبان نسبت داده شده استاست  "ارزیابی و ارائه گزارش به رهبری امارت اسالمی در رابطه به تلفات ملکی

III  توسط اعضای طالبان را به گونه کامل بررسی نموده و در صورت ثبوت  "غفلت"کمیته را مکلف می سازد تا موارد

جزئیات تماس با این کمیته در اختیار عامهء مردم  143.لیت، مرتکبین را غرض مجازات به محکمه شرعی معرفی نمایندوؤمس

  144.قرار گرفت

در  0در زابل و  0در فاریاب،  0در کندهار،  8در هلمند،  2مورد ) 6در همان مصاحبه گزارش شده بود که کمیتهء خاص 

در مصاحبه گفته شده بود که موارد ذکر شده در  145.که منجر به تلفات ملکی شدوردک( غفلت توسط طالبان را ثبت کرده 

به محکمه شرعی ارجاع خواهد شد. تا امروز، طالبان هیچ نوع معلومات بیشتر در مورد ارجاع این موارد ارائه  "آینده نزدیک"

 نکرده اند. 

حقوق بشردوستانه بین بر اساس  "افراد ملکی"ا تعریف یوناما تاکید می کند که چنین میکانیزم )معتبر( باید در مطابقت ب

بین المللی باشد. هم چنان،  مقرراتالمللی بوده و هدف آن اجرای مکلفیت ها توسط تمام طرف های درگیر جهت اجرای 

تحقیق داخلی و ارجاع آن به محکمه شرعی هیچ نوع  به منظور "که منجر به تلفات ملکی گردد یغفلت"تعریف طالبان از 

 تعریف مشخص ندارند. 

طالبان چندین بار در مورد اقدامات کاهش دهنده  810۲عالوه بر اعالمیه های طالبان در رابطه به کار کمیته خاص، در سال 

آگست نشر شد، آمده بود  9ه به تاریخ تلفات ملکی اظهاراتی داشتند. به طور مثال، در پیام طالبان به مناسبت عید سعید فطر ک

... آنانی که با سوء استفاده از نام مجاهد به افراد عادی آسیب می رسانند یا افراد را به هدف دریافت پول اختطاف می "که 

کنند و یا هم اهداف شخصی شان را تحت نام جهاد تعقیب می نمایند، نه مجاهد هستند و نه با امارت اسالمی تعلقی 

".ددارن
هر چند به نظر می رسد که این پیام مانع اختطاف های جنائی )به منظور دریافت پول( می شود، به نظر نمی رسد  146

که این پیام از اختطاف افراد توسط طالبان برای اهداف دیگر جلوگیری کند. ارعاب و اختطاف افراد ملکی توسط طالبان در 

  147.ی مانده استبه حال خود باق 810۲اکثر مناطق در طول سال 

بی "در همان پیام تبریکیه به مناسبت عید سعید فطر آمده است که افراد طالب که در قضایای تلفات افراد ملکی مرتکب 

طالبان  148.شده باشند، به رهبری گروه طالبان معرفی شده و از طریق محکمه های شرعی مورد مواخذه قرار می گیرند "دقتی

                                                 
 .قبلی. ماخذ  028

 .قبلی. ماخذ  02۲

 ، ویب سایت: "ن نظامی امارت اسالمی افغانستاناداره جلوگیری از تلفات ملکی کمیسیو". اعالمیهء طالبان در ویب سات پشتوی شان  022

http://shahamat.info/index.php/paighamoona/42293-accessed 14/01/2014  

 .قبلی . ماخذ 021

جنوری در ویب سایت  02که به تاریخ  810۲آگست  9. اعالمیه طالبان، پیام تبریکیه امیر المومنین )حفظ اهلل( به مناسبت عید سعید فطر، مورخ  029

 ذیل قابل دسترس بود: 

http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/35234-message-of-felicitation-of-amir-ul-

momineen-may-allah-protect-him-on-the-occasion-of-eid-ul-fit  

انه که بر درگیری های داخلی افغانستان قابل تطبیق می باشد، گروگان گیری را منع قرار می دهد. به فقره )ج( . حقوق عرفی بین المللی بشردوست 021

 مراجعه شود.  IIپروتوکول الحاقی  2( ماده 8)

. ندرتاً، در صورتی که یک مجاهد مرتکب بی دقتی در امر جلوگیری از تلفات ملکی شود، موصوف باید پس از شناسائی به منظور ارجاع به  022

 مراجعه شود.  021محاکم عدلی و قضائی به رهبری معرفی شود. به پاورقی شماره 

http://shahamat.info/index.php/paighamoona/42293-accessed%2014/01/2014
http://shahamat.info/index.php/paighamoona/42293-accessed%2014/01/2014
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/35234-message-of-felicitation-of-amir-ul-momineen-may-allah-protect-him-on-the-occasion-of-eid-ul-fit
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/35234-message-of-felicitation-of-amir-ul-momineen-may-allah-protect-him-on-the-occasion-of-eid-ul-fit
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را در اختیار مردم قرار نداده و نه هم معلوماتی در رابطه به هر نوع اقدامات اتخاذ شده  "قتیبی د"هیچگاه تعریف مشخص از 

 در این راستا ارائه شده است. 

نوامبر، طالبان اظهار داشتند که تالش می کنند تا مانع آسیب رسیدن به افراد ملکی شوند )در  81به همین ترتیب، به تاریخ 

  149.یاد شده است( "عوام"اعالمیه از آن به نام 

 ولیت آنرا به عهده گرفتندؤتلفات افراد ملکی که طالبان مس

این رقم در  – 150حمله را به عهده گرفتند که در آن افراد ملکی آسیب دیدند 01۲ولیت مجموعاً ؤ، طالبان مس810۲در سال 

یوناما معلوم گردید که این حمالت منجر به در بررسی های  151.درصد افزایش را نشان می دهد 868، 8108مقایسه با سال 

؛ این رقم یک افزایش (تن دیگر جراحت برداشتند 928فرد ملکی کشته شدند و  ۲18مورد تلفات افراد ملکی گردید ) 622

 ولیت آن را به عهده گرفتند را نشان می دهد.ؤکه طالبان مس 8108درصدی در تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال  0۲9

کثر این حمالت، یا از تاکتیک های بدون تفکیک، از قبیل انفجار مواد منفجره تعبیه شده در اماکن عامه، هدف قرار در ا

یا هدف قرار دادن پولیس که صرفاً مشغول ایفای ماموریت تنفیذ قانون می باشد، استفاده  دادن پولیس در اوقات رخصتی و

یا ساختمان های ادارات ملکی. از مجموع  گرفته اند، به خصوص کارمندان ویا افراد ملکی مستقیماً هدف قرار  شده است و

. رویدادهای متعددی ندحمله، پنج حملۀ آن اردوی ملی افغان و پنج حملۀ دیگر آن پولیس محلی افغان را هدف قرار داد 026

کنسولگری ایاالت متحده در هرات بتاریخ ولیت حمله پیچیده به ؤباعث تلفات زیاد افراد ملکی گردید. برای مثال، طالبان مس

تن  1۲مورد تلفات افراد ملکی گردید. در این حمله، هشت فرد ملکی کشته و  90سپتمبر را به عهده گرفتند که منجر به  0۲

دیگر زخمی شدند. به استثنای چهار نگهبان قراردادی خارجی )غیر امریکائی(، بقیه تمام افراد کشته و زخمی شده، افغان 

    152بودند.

                                                 
و طوالنی است. از این جهت، ما نهایت تالش خود را به خرج می دهیم تا  شما می دانید این جنگ و آمادگی های ما برای این جنگ دوامدار".  026

ذبیخ اهلل مجاهد: تمام "از آسیب رسیدن به عوام جلوگیری به عمل آید تا آنها نیز برای مدت طوالنی روحیه و مورال عالی داشته باشند.اعالمیه طالبان، 

در ویب  8102جنوری  09که به تاریخ  810۲نوامبر  81، تاریخ "واست آنها نشر می شودگزارش های ملل متحد از زیر نظر امریکا می گذرد و به خ

 سایت ذیل قابل دسترس بود: 

http://www.shahamat-english.com/index.php/interviwe/39994-zabihullah-mujahid-each-of-the-united-

nations-report-goes-through-the-american-filter-and-is-published-on-their-demand  

رساند شامل رویدادهای ذیل می شود: مرگ و مجروحیت افراد ملکی، تهدید، ارعاب و آزار و اذیت،  . رویدادهائی که به افراد ملکی آسیب می011

بیه از دست دادن معیشت و تاثیرات منفی روی دسترسی به حقوق بشر، مثالً بسته شدن مکتب ها و کلینیک ها در نتیجه حمله توسط مواد منفجره تع

 شده.  

در  8108، گزارش ساالنۀ یوناما مورخ 81را به ثبت رساند که طالبان مسؤولیت آنرا به عهده گرفتند. به صفحۀ  رویداد 29، یوناما 8108. در سال 010

 مورد حفاظت افراد ملکی در جنگ های مسلحانه به آدرس انترنتی ذیل مراجعه شود: 

http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?fileticket=K0B5RL2XYcU%3D.  
در آدرس ذیل:  810۲سپتمبر  0۲، "عملیات استشهادی هرات تلفات سنگینی بر دشمن وارد کرد"طالبان تحت عنوان  . اعالمیۀ018

http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36970-herat-martyrdom-operation-causes-enemy-

heavy-losses8102جنوری  02تاریخ مراجعه به این آدرس:  ؛ . 

http://www.shahamat-english.com/index.php/interviwe/39994-zabihullah-mujahid-each-of-the-united-nations-report-goes-through-the-american-filter-and-is-published-on-their-demand
http://www.shahamat-english.com/index.php/interviwe/39994-zabihullah-mujahid-each-of-the-united-nations-report-goes-through-the-american-filter-and-is-published-on-their-demand
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36970-herat-martyrdom-operation-causes-enemy-heavy-losses؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36970-herat-martyrdom-operation-causes-enemy-heavy-losses؛
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یا از طریق تماس مستقیم با رسانه ها، به عهده گرفتند. در بسیاری از  ولیت حمالت را از طریق وب سایت خود وؤطالبان مس

ولیت حمله به عهده گرفته می شد، معلومات جامع و مفصل در مورد حمالت ارائه می شد، از ؤاعالمیه هائی که در آن مس

    153دو طرف. ه هدف مورد نظر، انکشافات عملیاتی و تلفات وارده بر هرجمله ارائه جزئیات در رابطه ب

 اعالمیه های ماهوار طالبان در مورد تلفات افراد ملکی بدست نیروهای طرفدار دولت

که به ادعای را ، طالبان آغاز به نشر اعالمیۀ های ماهوار کردند که در آن، جزئیات موارد تلفات افراد ملکی 810۲در سال 

 811طالبان در اعالمیه های خود، در مجموع  154آنها از جانب نیروهای طرفدار دولت صورت گرفته بود، ارائه می کردند.

رویداد را ذکر کردند. یوناما تمام رویدادهای ادعا شده را پیگیری کرد تا معلوم کند که آیا رویدادهای متذکره از جانب 

صورت عدم ثبت، معلوم کند که آیا رویدادهای متذکره ایجاب شمولیت در یا خیر، و در  یوناما به ثبت رسیده است و

مورد آن از  60رویداد،  811یا خیر. در نتیجه، یوناما دریافت که از مجموع  دیتابیس تلفات افراد ملکی یوناما را می کند و

مورد دیگر آن تثبیت  01۲در مورد دیگر از جانب یوناما پیگیری گردیده است و  2۲جانب یوناما به ثبت رسیده است، 

  155نگردید که تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های مسلحانه بوده باشد.

مورد، شمار ذکر شدۀ تلفات  28ست شده در اعالمیه های ماهوار طالبان، یوناما مشخص نمود که در یرویداد ل 811از مجموع 

مورد  82مورد دیگر، شمار تلفات بیشتر از آمار یوناما بود و در  82افراد ملکی در مطابقت با اسناد یوناما قرار داشت؛ در 

 دیگر، شمار تلفات افراد ملکی پائین تر از آنچه بود که یوناما به ثبت رسانیده است. 

وری شده از آ رویداد تلفات افراد ملکی دانستند، اما در اسناد جمع 811ول تمام ؤاگرچه طالبان نیروهای طرفدار دولت را مس

 00رویداد تلفات افراد ملکی به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است. در  811مورد از مجموع  10نب یوناما، جا

رویداد دیگر، یوناما معلوم کرد که تلفات افراد ملکی به آتش متقابل نسبت داده شده است؛ در هشت مورد، تلفات افراد 

 ر چهار رویداد دیگر، تلفات به هیچ کسی نسبت داده نشده است.ملکی به عناصر ضد دولت نسبت داده شده است؛ و د

رویداد دیگر، یوناما معلوم نمود  81رویداد دیگر، یوناما هیچ مورد تلفات افراد ملکی را پیدا نکرد و در  ۲1در جریان تثبیت 

رویداد به درگیری های  0۲که  که تلفات افراد ملکی که از سوی طالبان ادعا شده بود، افراد ملکی نبودند. یوناما دریافت

 یا حادثه نگردید.  رویداد، یوناما قادر به تائید وضعیت تلفات و 001مسلحانه ارتباط نداشت و در بقیه 

 

 

                                                 
عملیات استشهادی "سپتمبر در مورد حمله باالی کنسولگری ایاالت متحده در هرات تحت عنوان  0۲. به عنوان مثال، به اعالمیه طالبان بتاریخ 01۲

-http://www.shahamatبه این آدرس مراجعه کنید:  810۲سپتمبر  0۲، "گینی بر دشمن وارد کردهرات تلفات سن

english.com/index.php/news/36970-herat-martyrdom-operation-causes-enemy-heavy-losses02تاریخ مراجعه:  ؛ 

 .8102جنوری 

جنوری  02، تاریخ مراجعه به سایت: http://www.shahamat-english.com/index.php/interview. اعالمیه های ماهوار طالبان در 012

8102 . 

مورد تلفات افراد ملکی که در گزارشات  811مراجعه شود: فشرده و تحلیل اعالمیه های طالبان. جزئیات تحقیق یوناما در مورد  0. به ضمیمه 011

 ماهوار طالبان لست شده است، در صورت تقاضا در اختیار متقاضی قرار داده می شود. 

http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36970-herat-martyrdom-operation-causes-enemy-heavy-losses؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36970-herat-martyrdom-operation-causes-enemy-heavy-losses؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36970-herat-martyrdom-operation-causes-enemy-heavy-losses؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/interview
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 اعالمیه های طالبان در خصوص محکومیت و رد تلفات افراد ملکی

ولیت آنرا به ؤو یا مس –شده را محکوم کردند طالبان چندین رویداد تلفات افراد ملکی برخاسته از انفجار مواد منفجره تعبیه 

عملیات نیروهای طرفدار دولت که به ادعای طالبان، منجر به تلفات افراد ملکی شد را نیز محکوم چندین و نیز  -عهده نگرفتند

دنبال آن یا محکومیت تلفات افراد ملکی معموالً ب کردند. یوناما شاهد بوده است که اعالمیه های طالبان مبنی بر رد و

جانب دولت و جامعه جهانی محکوم شده است، نشر شده است. برای  رویدادهای تلفات افراد ملکی که بطور گسترده از

مثال، در هفتم سپتمبر، در ولسوالی وته پور والیت کنر، نیروی های نظامی بین المللی یک حمله هوائی براه انداختند که از اثر 

 156دختر مجروح گردید. طالبان این حمله و تلفات ملکی برخاسته از آنرا محکوم کردند. فرد ملکی کشته شد و یک 01آن، 

 در اثر تحقیق یوناما، وقوع این رویداد و تعداد تلفات ملکی ناشی از آن، تائید شد.

ملی  نومبر، در ولسوالی خیرکوت والیت پکتیکا، انفجاری در یک محل تالشی متروکۀ پولیس 02در مثال دیگری، بتاریخ 

ولیت آنرا بدوش نگرفتند و ادعا کردند که نیروهای ؤافغان شش کودک را کشت و دو تن دیگر را زخمی ساخت. طالبان مس

یوناما معلوم کرد که انفجار ناشی از مواد منفجر ناشده باقی  157مواد منفجره را در آنجا جاسازی کرده بودند. ،طرفدار دولت

 مانده از زمان نامعلوم بوده است. 

نومبر، در ولسوالی چوره والیت ارزگان، مردان مسلح ناشناس دو واکسیناتور پولیو را اختطاف کردند. اجساد  06بتاریخ 

قربانیان دو روز بعد در حالیکه باالی اجسادشان جراحات ناشی از گلوله و زخم چاقو برجا بود، یافت گردید. اگرچه هیچ 

نگرفت، طالبان طی اعالمیه دخالت در آنرا رد کردند و این عمل را به نیروهای ولیت این کشتار را به عهده ؤمرجعی مس

ولیت این کشتار افراد ملکی را به کسی ؤیوناما مرگ این دو تن را تائید کرد ولی نتوانست مس 158طرفدار دولت نسبت دادند.

 نسبت بدهد. 

 ولیتؤحملة طالبان باالی امدادگران و پذیرفتن مس

از جاسوسی و فعالیت  "دوست که  آگست بیان داشتند که سازمان های بشر 9اعالمیۀ عید فطر خود بتاریخ  رهبری طالبان، در

یا دعوت مردم به راه  وری اطالعات استخباراتی وآ های سیاسی خود را دور نگهدارند و از جانب اشغالگران به منظور جمع

دوستانه خود را در ساحات تحت کنترول طالبان در هماهنگی  بشر ، میتوانند فعالیت های"های غیر اسالمی ایجاد نشده باشند

ی باالی دفتر کمیته بین المللی صلیب اطالبان پیام مشابهی را به دنبال حمله  159با کمیسیون های مرتبط طالبان انجام دهند.

                                                 
، در آدرس انترنتی "فرد ملکی بیگناه را در کنر به شهادت رساند 09نشین ایاالت متحده حمالت هواپیماهای بدون سر". اعالمیۀ طالبان تحت نام 019

http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36679-us-drone-strikes-martyr-16-innocent-civilians-in-

kunar8102جنوری  02تاریخ مراجعه:  ؛ . 

در آدرس ذیل:  810۲نومبر  06، "توضیحات امارت اسالمی در مورد شهادت هفت طفل". اعالمیۀ طالبان تحت نام 011

http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/39762-islamic-emirate’s-spokesman’s-

clarification-on-martyrdom-of-7-children8102جنوری  02تاریخ مراجعه به سایت:  ؛ . 

در آدرس ذیل:  810۲نومبر،  8۲، "فرمانده اربکی دو فرد ملکی را در چوره بشکل بیرحمانه به شهادت رساند"میۀ طالبان تحت عنوان . اعال012
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/39915-arbaki-commander-brutally-martyrs-2-civilians-

in-chora8102جنوری  02تاریخ مراجعه به سایت:  ؛  . 

 .قبلی. ماخذ 016

http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36679-us-drone-strikes-martyr-16-innocent-civilians-in-kunar؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36679-us-drone-strikes-martyr-16-innocent-civilians-in-kunar؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/39762-islamic-emirate's-spokesman's-clarification-on-martyrdom-of-7-children؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/paighamoona/39762-islamic-emirate's-spokesman's-clarification-on-martyrdom-of-7-children؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/39915-arbaki-commander-brutally-martyrs-2-civilians-in-chora؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/39915-arbaki-commander-brutally-martyrs-2-civilians-in-chora؛
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از حمالت علیه سازمان های علی الرغم این اعالمیۀ طالبان، یوناما شماری  160منتشر کردند. 810۲سرخ در جالل آباد در می 

 ولیت آنرا به عهده گرفتند. ؤبه ثبت رساند که طالبان مس 810۲بشر دوست را در جریان سال 

آگست در ولسوالی گلران والیت هرات، پنج کارمند داخلی یک سازمان غیر دولتی بین المللی و یک  81برای مثال، بتاریخ 

آگست به ضرب گلوله  81ردند، اختطاف شدند. تمام این کارمندان بتاریخ کارمند دولت که به ولسوالی گلران سفر می ک

نومبر، در ولسوالی پشتون کوت والیت فاریاب در مسیر  81بتاریخ  161ولیت آنرا به عهده گرفتند.ؤکشته شدند. طالبان مس

لی کشته و یک تن دیگر به جادۀ اصلی بین ولسوالی های پشتون کوت و المار، شش امدادگر یک سازمان غیر دولتی بین المل

شدت مجروح شد. سازمان متذکره بالفاصله پس از این حمله، فعالیت های خود در این والیت را به حالت تعلیق در آورد. 

   162ولیت آن را بدوش گرفتند.ؤطالبان مس

ملکی دانسته می شوند و  بشردوستانۀ بین المللی افراد بر اساس حقوقدوست  یوناما تاکید می کند که کارمندان موسسات بشر

نوع تعرض مصئون می باشند. حمله به موسسات بشردوست دسترسی  زمانیکه مستقیماً در درگیری ها سهم نگیرند، از هر تا

 مردم به نیازمندی های اولیه را مختل کرده و حق افغانها به صحت و تحصیل را نقض می کند. 

  

                                                 
 . 810۲می  ۲0 "ل آباد،اظهارات سخنگوی امارت اسالمی در مورد حمله باالی کمیته بین المللی صلیب سرخ در جال". اعالمیۀ طالبان تحت عنوان 091

در آدرس ذیل:  810۲آگست  81، "شش کارمند خود فروختۀ برنامۀ همبستگی ملی کشته شدند". اعالمیۀ طالبان تحت نام 090

http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36053-6-national-solidarity-program-hirelings-killed؛ 

 .8102جنوری  02تاریخ مراجعه به سایت: 

-http://www.shahamat، آدرس: 810۲نومبر  81مورخ  "پنج کارمند اکتید در والیت شمالی فاریاب کشته شدند،". اعالمیۀ طالبان، 098

english.com/index.php/news/40015-5-members-of-acted-killed-in-northern-faryab-province02تاریخ مراجعه:  ؛ 

 . 8102جنوری 

http://www.shahamat-english.com/index.php/news/36053-6-national-solidarity-program-hirelings-killed؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/40015-5-members-of-acted-killed-in-northern-faryab-province؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/40015-5-members-of-acted-killed-in-northern-faryab-province؛
http://www.shahamat-english.com/index.php/news/40015-5-members-of-acted-killed-in-northern-faryab-province؛
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 کی گیرمانده در آتش متقابلدرگیری های زمینی میان طرفین جنگ: افراد مل

 698مورد مجروحیت افراد ملکی( ناشی از  016۲مورد مرگ و  1۲2مورد تلفات افراد ملکی ) 8۲81، یوناما 810۲در سال 

درصد افزایش نسبت به سال  2۲را ثبت نمود که  163حادثۀ درگیری زمینی بین نیروهای طرفدار دولت و عناصر ضد دولت

پس از مواد منفجره تعبیه شده، درگیری های زمینی سبب بیشترین تلفات افراد ملکی نسبت به  164را نشان می دهد. 8108

 سایر تاکتیک های جنگی شده است.  

آسیب زیادی به زنان و کودکان رسانید. اگرچه مواد انفجاری تعبیه شده که از جانب  810۲در سال  یدرگیری های زمین

اما درگیری های زمینی سبب  165شد، 810۲شترین مرگ زنان و اطفال در سال عناصر ضد دولت بکار گرفته شد، سبب بی

 بیشترین مجروحیت زنان و اطفال گردید. 

درصدی  29یک افزایش  –شد  166مجروح( 890کشته و  1۲مورد تلفات،  ۲۲2درگیری های زمینی باعث اکثر تلفات زنان )

همینگونه در ارتباط اطفال، درگیری های زمینی باعث اکثر  گردید. 810۲درصد کل تلفات زنان ملکی در سال  21باعث  که

 که 8108167درصدی نسبت به سال  16یک افزایش  –مجروح( شد  112کشته و  0۲1مورد تلفات،  920جراحات اطفال )

زنان و کودکانی دخیل  ،اکثر واقعات ثبت شدهدر گردید.  810۲درصد کل تلفات اطفال در سال  ۲1این درگیری ها سبب 

 یا خمپاره ها منحرف شده و به خانه های آنها اصابت کرده است.  شود که در آتش متقابل گیر مانده بودند و ستنده

 نسبت دادن تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی 

مورد  192مورد مرگ و  899مورد ) 01۲1از تمام واقعات درگیری های زمینی که منجر به تلفات افراد ملکی گردید، یوناما 

      168درصد کل تلفات ملکی برخاسته از درگیری های زمینی را به عناصر ضد دولت نسبت داد. 22جراحت افراد ملکی( ویا 

مجروح( ناشی از عملیات نیروهای طرفدار دولت را به ثبت رساند که  819کشته و  66مورد تلفات افراد ملکی ) ۲11یوناما 

 د ملکی برخاسته از درگیری های زمینی را تشکیل می دهد. درصد کل تلفات افرا 09این رقم، 

درصد کل تلفات ملکی برخاسته از درگیری های زمینی بین عناصر ضد دولت و نیروهای  ۲2یوناما تلفات افراد ملکی در 

که به هیچ  یزمینطرفدار دولت را نتوانست مستقیماً به یکی از طرفین درگیری نسبت بدهد. این واقعات ناشی از درگیری های 

 مجروح( گردیده است.  102کشته و  016مورد تلفات افراد ملکی ) 211یک از طرفین نسبت داده نشده است، باعث 

                                                 
درصد تلفات ملکی برخاسته از درگیری های  1.2ت توپخانه ای از آن سوی مرز باالی افغانستان را نیز شامل می شود که کمتر از . این رقم حمال09۲

 زمینی را سبب شده است. 

را ثبت  حادثۀ درگیری زمینی 119مورد جراحت افراد ملکی( ناشی از  0021مورد مرگ و  222مورد تلفات ملکی ) 09۲0، یوناما 8108. در سال 092

 کرده بود.

کشته و  068مورد تلفات اطفال ) 100مجروح( ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده، و  60کشته و  29مورد تلفات زنان ) 011، یوناما 810۲. در سال 091

 مجروح( ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده را ثبت کرد.  ۲06

 مجروح( ناشی از درگیری های زمینی را ثبت کرد.  019کشته و  1۲مورد تلفات زنان ) 886، یوناما 8108. در 099

 مجروح( ناشی از درگیری های زمینی را ثبت کرد.  01کشته و  62مورد تلفات اطفال ) 212، یوناما 8108. در 091

می گردد را با چندین منبع از جمله شاهدان عینی، متضررین، منابع محلی، مسؤولین  . یوناما هر واقعه درگیری زمینی که منجر به تلفات افراد ملکی092

اون از ولسوالی و سایر اشخاص ذیربط بررسی می کند تا جانب مسؤول مرگ و یا جراحت افراد ملکی را شناسائی نماید، مثالً معلوم می کند که فیر ه

 جانب کدام طرف درگیری صورت گرفت.  
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بقیه دو درصد تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی به حمالت توپخانه ای از آن سوی مرز باالی والیات کنر و 

مجروح( بوجود آمد. منبع سه واقعه  82کشته و  6مورد تلفات ملکی ) ۲1نسبت داده می شود که از اثر آن،  169ننگرهار

 درگیری زمینی که باعث کشته شدن یک فرد ملکی و مجروحیت هفت تن دیگر گردید، نا معلوم می باشد. 

 ولیت امنیتی به نیروهای امنیتی افغان و تلفات افراد ملکی ؤانتقال مس

از اثر درگیری های زمینی، از جمله افزایش نگران کننده رقم  810۲یش در آمار مرگ و مجروحیت افراد ملکی در سال افزا

، یوناما رابطۀ متقابلی بین افزایش 810۲تلفات زنان و کودکان، بازتاب دهندۀ محرکه های متغیر جنگ می باشد. در طول سال 

ی، به خصوص حمله از جانب عناصر ضد دولتی علیه نیروهای امنیتی افغان در تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمین

ولیت امنیتی آن به نیروهای افغان واگذار گردیده بود، مالحظه نمود. بسته ؤکه مس ساحات پر جمعیت افراد ملکی و ساحاتی

آیساف، به خصوص عملیات زمینی  شدن پایگاه های نیروهای نظامی بین المللی و کاهش در عملیات هوائی و زمینی نیروهای

مشترک آیساف با نیروهای امنیتی افغان، به عناصر ضد دولت در برخی از ساحات زمینۀ تحرکات بیشتر را مساعد ساخته و به 

ین آنها توانائی حمله باالی نیرو های امنیتی افغان را داد؛ نیروهای امنیتی افغان نسبت به سال های قبل بیشتر فعال بوده و در ع

 حال، بیشتر از پیش، معروض به خطر حمله می باشند. 

یوناما مشاهده نموده است که حمالت مکرر علیه نیروهای ملی امنیتی افغان توسط عناصر ضد دولت و یک رشته عملیات پی 

عداد روز در پی ضد حمله و تهاجمی از جانب نیروهای افغان منجر به درگیری ها، حمالت و عملیات دوامداری گردید که ت

 افزون شهروندان ملکی افغان را کشته و زخمی ساخت. 

آغاز گردید  810۲170ولیت امنیتی از نیروهای بین المللی به نیروهای امنیتی افغان در جون ؤپنجمین و آخرین مرحلۀ انتقال مس

. این خالء امنیتی بعضی و در برخی ساحات یک خالء امنیتی را بوجود آورد که تا هنوز توسط نیروهای افغان پر نشده است

ساحات را در مقابل حمالت عناصر ضد دولت آسیب پذیر ساخت. برای مثال، در والیت ننگرهار، به دنبال آخرین مرحلۀ 

انتقال در ناامن ترین و مورد مناقشه ترین ولسوالی ها در این والیت، تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی در نیمه 

مورد تلفات  021(، یوناما 810۲)شش ماه آخر سال  810۲دسمبر  ۲0بین اول جوالی و  171بر افزایش یافت.دوم سال سه برا

را  8108درصدی نسبت به سال  011مجروح( را در والیت ننگرهار ثبت کرد که یک افزایش  001کشته و  81افراد ملکی )

   172نشان می دهد.

                                                 
 ت توپخانه ای از آن سوی مرز در این گزارش مراجعه شود. . به بخش حمال096

. این خبر بشکل آنالین در اینجا قابل 810۲جون  02  "سرمنشی ناتو از آغاز روند انتقال مسؤولیت امنیتی به نیروهای افغان استقبال کرد،". ناتو، 011

 . http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_101482.htmدسترس است: 

 ، مراجعه شود:T1 to T5. به نقشه انتقال امنیتی ناتو در افغانستان، 010

 http://www.nato.int/nato_static/assets/pictures/stock_2013/20130618_130618-afghan-transition-tranche5-

bg.jpg.  
تن دیگر گردید  20فرد ملکی و مجروحیت  01، درگیری های زمینی در والیت ننگرهار منجر به کشته شدن 8108دسمبر  ۲0الی و بین اول جو 018

 مورد تلفات ملکی(.  19)در مجموع 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/news_101482.htm
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برای مثال، در حوزۀ  173ملکی برخاسته از درگیری های زمینی را ثبت نمود. یوناما در تمام حوزه ها افزایش در تلفات افراد

مجروح(  ۲11کشته و  12مورد ) ۲90جنوب، تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی تقریباً سه برابر شد یعنی به 

ترین رقم تلفات افراد ملکی  یوناما بلند 174درصد افزایش را نشان می دهد. 022، 8108افزایش یافت که در مقایسه با سال 

کشته و مجروح می رسید. بعد از کنر، والیت  ۲۲6ناشی از درگیری های زمینی را والیت کنر ثبت کرد که تعداد آن به 

 01۲مورد تلفات ملکی( و فاریاب ) 091مورد تلفات ملکی(، غزنی ) 890مورد تلفات ملکی(، والیت ننگرهار ) 819هلمند )

 قرار دارد. مورد تلفات ملکی( 

 

 نمونه هائی از تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی بین عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت: 

  آگست، عناصر ضد دولت دو فیر راکت باالی مرکز فرماندهی پولیس ملی افغان در ولسوالی گردیز،  18بتاریخ

نه ملکی فرود آمد و دو طفل را کشت و یک تن دیگر را والیت پکتیا پرتاب کردند. یکی از راکت ها بر یک خا

 سال قرار داشتند. 01زخمی ساخت. طبق گزارش ها، تمام قربانیان این حادثه با هم برادر بودند و همه زیر سن 

  اکتوبر، نیروهای طرفدار دولت از پایگاه خود واقع جنوب شهر اسعد آباد والیت کنر، چند فیر توپ  0۲بتاریخ

ساله را کشت و دو زن و  0۲و  08دند. یکی از مرمی ها بر یک ساحۀ مسکونی اصابت کرد و دو پسر شلیک نمو

 یک دختر هشت ساله را زخمی ساخت. 

                                                 
اده از مواد منفجره تعبیه توسط عناصر ضد دولت را نیز به ثبت رسانید که عمده ترین آنها، استف "نامتقارن"یوناما استفادۀ دوامدار از تاکتیک های  01۲

 شده، قتل های هدفمند، و حمله باالی کارمندان ملکی دولت که قبالً در این گزارش روی آن تاکید شد، می باشد. 

 مجروح( ناشی از درگیری های زمینی را در حوزۀ جنوب ثبت کرد.  9۲کشته و  92مورد تلفات ملکی ) 081، یوناما 8108در سال  012
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  اکتوبر، عناصر ضد دولت دو پرسونل پولیس محلی افغان را در ولسوالی شیندند والیت هرات به ضرب  ۲1بتاریخ

به این حمله واکنش نشان داد که در نتیجه، تبادل آتش بین طرفین به گلوله به قتل رساندند. پولیس محلی افغان 

مدت طوالنی ادامه یافت که از اثر آن، یک زن و یک دختر کشته شد و چهار فرد ملکی دیگر به شمول یک زن، 

 ولیت قتل افراد پولیس محلی افغان را در وبسایت خود به عهدهؤیک طفل و دو مرد مجروح گردیدند. طالبان مس

 گرفتند. 

 

  دسمبر، عناصر ضد دولت باالی مرکز اداری ولسوالی برکی برک والیت لوگر راکت پرتاب نمودند.  02بتاریخ

ساله را مجروح ساخت. نیروهای  08راکت به هدف اصابت نکرد و در نزدیکی یک مکتب فرود آمد که یک پسر 

ه تمام جهات از ساختمان های مرکز اداری هاوان امنیتی افغان به این حمله پاسخ دادند که بر اساس گزارش ها ب

پرتاب می کردند. سه خمپاره از این فیرها در یک میدان بازی در قریه ای پنج کیلومتر دورتر از مرکز ولسوالی 

 فرود آمدند که دو پسر را کشته و پنج پسر دیگر بین سنین سه تا پنج ساله و یک مرد ملکی را مجروح ساختند. 

  دسمبر، عناصر ضد دولت باالی یک کاروان اردوی ملی افغان در ولسوالی خوگیانی والیت ننگرهار  01بتاریخ

حمله کردند که در نتیجه، تبادل آتش سنگین و سبک بین طرفین بوقوع پیوست. در جریان تبادل آتش، یک فیر 

ند، پرتاب شد. در نتیجه، هفت طفل راکت آر پی جی باالی یک ساحۀ مسکونی که در آن اطفال سرگرم بازی بود

 زخمی شدند.  –پنج پسر و دو دختر بین سنین چهار تا ده ساله  –

فیر غیر مستقیم در ساحات ملکی: تلفات روبه افزایش افراد ملکی ناشی از فیر هاوان و راکت در درگیری 

 های زمینی 

از قبیل راکت و هاوان در درگیری های زمینی می باشد. یوناما مخصوصاً نگران استفاده طرفین درگیری از فیر غیر مستقیم 

مجروح( ناشی از درگیری های زمینی را سبب  201کشته و  816مورد تلفات افراد ملکی ) 0189درصد یا  22راکت و هاوان 

  175درصد افزایش داشته است. 11، 8108شده است که نظر به سال 

درصد آنرا به نیروهای طرفدار  82هاوان و راکت را به عناصر ضد دولت و  درصد تلفات افراد ملکی ناشی از فیر 99یوناما 

درصد به هیچ یک از طرفین نسبت داده نشد و بقیه چهار درصد ناشی از حمالت توپخانه ای از  9؛ 176دولت نسبت داده است

 آنسوی مرز بوده است. 

ر مستقیم، به خصوص پرتاب هاوان از سوی اگرچه عناصر ضد دولت سبب بیشترین رویدادها گردیده است، اما فیر غی

مجروح(  061کشته و  1۲مورد تلفات افراد ملکی ) 811نیروهای طرفدار دولت بطور چشمگیری افزایش یافته است. یوناما 

درصدی نسبت  ۲20که یک افزایش  177ناشی از هاوان و نارنجک پرتاب شده از جانب نیروهای طرفدار دولت را ثبت کرد

                                                 
مجروح( ناشی از فیر هاوان، بم های دستی و راکت از جانب تمام طرفین  181کشته و  0۲8مورد تلفات ملکی ) 918یوناما  ،8108. در سال 011

 درگیری در جریان عملیات های زمینی را ثبت کرد.  

درصد آنرا به نیروهای  21یوناما درصد تلفات افراد ملکی ناشی از فیر هاوان و راکت که به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است،  82. از 019

 درصد را به هردو طرف نسبت می دهد.  0۲ملی امنیتی افغان، هفت درصد آنرا به نیروهای نظامی بین المللی و 

غان، درصد را به نیروهای ملی امنیتی اف 21مورد تلفات ملکی ناشی از پرتاب هاوان که به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است،  811. از 011

درصد مشترکاً به نیروهای امنیتی افغان و آیساف نسبت داده می شود و یا به یک نیروی  0۲هفت درصد را به نیروهای آیساف میتوان نسبت داد و 

 مشخص طرفدارد دولت نسبت داده نمی شود.  
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هفتم سپتمبر، یک فیر هاوان که از سوی اردوی ملی در ولسوالی وردوج  دربرای مثال،  178را نشان می دهد. 8108به سال 

اب گردید، باالی یک خانه ملکی فرود آمد و یک زن را کشت و سه طفل و یک زن دیگر را مجروح توالیت بدخشان پر

 کرد. 

ساحات را با مواد  می توانده و مجروح ساختن افراد ملکی، استفاده از هاوان در جریان درگیری های زمینی، عالوه بر کشت

یا تدبیر عملیاتی وجود ندارد که ردیابی، نشانه گزاری و پاکسازی  انفجار ناشده آلوده سازد. در حال حاضر، هیچ پالیسی و

 . اجباری بسازدمواد انفجار ناشده از ساحاتی را که در آن درگیری های زمینی بوقوع پیوسته است، 

اردوی ملی افغان توسط از ولسوالی المار والیت فاریاب را نیز تائید کرد که در جریان یک عملیات نظامی  ییوناما گزارشات

 02یا آسیب رساند و در این عملیات،  دربند حویلی را تخریب کرد و 88اکتوبر، فیر هاوان از جانب اردوی ملی  ۲0بتاریخ 

 یا مصادره گردید. موترسیکل سوخت و

باید  –به شمول طالبان و نیروهای امنیتی افغان  –بشر دوستانه بین المللی تصریح می کند که تمام طرفین درگیر جنگ  قوقح

روی دست گیرند.  ،تمام تدابیر احتیاطی ممکن را به منظور حفاظت افراد و دارائی های ملکی در مقابل تأثیرات حمالت

به افراد ملکی، انتخاب شیوه های درست جنگی و اجتناب از جابجا کردن  اینگونه تدابیر شامل هشدارهای پیش از پیش

بطور مشخص، یوناما طرفین درگیر جنگ را ترغیب می کند که استفاده  179اهداف نظامی در جوار ساحات ملکی می شود.

 از فیر هاوان و نارنجک باالی ساحات پرجمعیت ملکی را متوقف سازند. 

 

                                                 
ماً به هاوان و نارنجک پرتاب شده از سوی نیروهای مجروح( را ثبت کرد که مستقی ۲2کشته و  02مورد تلفات ملکی ) 18، یوناما، 8108. در سال 012

 طرفدار دولت نسبت داده شد. 

تدابیر احتیاطی در برابر تاثیرات حمالت.  کمیته بین المللی صلیب سرخ، قانون  82 – 88، تدابیر احتیاطی در جریان حمله و مواد 80- 01. مواد 016

 Jean-Marie Henckaerts and Louise Doswald-Beck (CU P/ICRC, Cambridgeعرفی بشردوستانه بین المللی، جلد اول، مواد

2005) {ICRC Study}.. 
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 افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی عناصر ضد دولت: تلفات 

درصد  01، 810۲تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی که به عناصر ضد دولت نسبت داده می شود، در سال 

مجروح( رسید. حمالت عناصر ضد دولت علیه  192کشته و  899مورد تلفات ملکی ) 01۲1و رقم آن به  180افزایش داشت

افزایش یافت.  810۲مورد در سال  0۲1به  8108مورد در سال  62سبب تلفات افراد ملکی گردید از  اردوی ملی افغان که

دولت حمالت خود  مخالفافزایش یافت، اما به نظر می رسید که عناصر  810۲اگرچه حمله علیه اردوی ملی افغان در سال 

زیرا پولیس به سادگی قابل هدف گیری  ،اخته اندرا بطور چشمگیری متمرکز بر پولیس ملی افغان و پولیس محلی افغان س

 ولیت تأمین امنیت بسیاری از محالت را بدوش دارد. ؤبوده و مس

اکثر درگیری های زمینی که سبب تلفات افراد ملکی گردید، ناشی از حمله عناصر ضد دولت باالی نیروهای امنیتی افغان بود 

رویداد تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری  888. در این زمینه، یوناما که در نزدیکی ساحات پرجمعیت ملکی مستقر بودند

درصد افزایش  ۲9های زمینی را ثبت کرد که در آن، عناصر ضد دولت باالی پولیس ملی افغان حمله کرده بودند؛ این رقم، 

ر به تلفات افراد ملکی حمالت عناصر ضد دولت علیه پولیس محلی افغان که منج 181را نشان می دهد. 8108نسبت به سال 

درصد افزایش را نشان می  61، 8108مورد رسید که نسبت به سال  21تقریباً دو برابر شد و رقم آن به  810۲گردید، در سال 

  182دهد.

یوناما شاهد بوده است که در حالیکه اردوی ملی افغان بجز هنگام اجرای عملیات در سایر اوقات معموالً در پایگاه هایشان 

پوسته های تالشی  بهبه چشم می خورند که  یمی مانند، پولیس ملی افغان و پولیس محلی افغان بوضوح در محالت باقی

یا داخل اجتماعات محلی، بازارها، جاده های عمومی و سایر محالت پرجمعیت ملکی مشغول ایفای وظیفه می  نزدیک و

ر برابر حمالت از جانب عناصر ضد دولت را افزایش داده و آسیب پذیری آنها د ،باشند. در معرض دید قرار گرفتن پولیس

در اکثر موارد، منجر به تلفات افراد ملکی به خصوص گیر ماندن زنان و کودکان در آتش متقابل شده است. برای مثال، 

ند حمله مارچ، عناصر ضد دولت باالی یک پوسته تالشی پولیس ملی افغان در ولسوالی موسی قلعه والیت هلم 08بتاریخ 

کردند. در جریان پاسخ پولیس ملی افغان به این حمله، راکتی که از جانب عناصر ضد دولت پرتاب شده بود، به هدف مورد 

 نظر اصابت نکرد و باالی یک خانه ملکی فرود آمد که در نتیجه دو دختر کشته و یک دختر دیگر زخمی شد. 

ای زمینی که توسط عناصر ضد دولت آغاز می گردد، نیروی های اگرچه به نظر می رسد که هدف بسیاری از درگیری ه

امنیتی باشد، اما یوناما شاهد هدف گیری عمدی افراد ملکی توسط عناصر ضد دولت در چندین درگیری زمینی بوده است. 

دولت و سایر رویداد حمله باالی گروپ هائی از کارمندان ملکی دولت، دفاتر و ادارات ملکی  069در این زمینه، یوناما 

                                                 
زخمی( را سبت کرد که به عملیات زمینی که از سوی عناصر ضد دولت  992کشته و  809رویداد تلفات افراد ملکی ) 221، یوناما 8108. در سال 021

 اجرا گردید، نسبت داده شده بود. 

رویداد حمله عناصر ضد دولت باالی پولیس ملی افغان را ثبت نمود که منجر به تلفات ملکی گردید؛ این تلفات یا  09۲، یوناما 8108ل . در سا020

 اده بود. خسارات جانبی و ناخواسته حمالت بود و یا پولیسی که مشغول ماموریت تنفیذ قانون بود و یا در هنگام رخصتی به سر می برد را هدف قرار د

 رویداد حملۀ عناصر ضد دولت علیه پولیس محلی افغان را ثبت کرد که از اثر آن افراد ملکی تلف گردید.  82، یوناما 8108. در سال 028
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 62مورد تلفات افراد ملکی ) ۲16این حمالت منجر به  183اماکن ملکی در جریان درگیری های زمینی را ثبت کرده است.

 مجروح( گردید. 821کشته و 

 نیروهای ملی امنیتی افغان: تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی 

مجروح( ناشی از درگیری های زمینی را ثبت کرد که  819کشته و  66) رویداد تلفات افراد ملکی ۲11، یوناما 810۲در سال 

را نشان می  8108درصدی نسبت به سال  086عمدتاً به نیروهای امنیتی افغان نسبت داده می شد که این رقم یک افزایش کلی 

    184دهد.

رویداد ناشی از درگیری های زمینی که مشخصاً به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده است، قسماً بخش  0۲2در ذیل 

 بندی شده است: 

 08  منحصراً به  ،مورد تلفات ملکی( گردید 90تن دیگر ) 18فرد ملکی و مجروحیت  6رویداد که سبب کشته شدن

 پولیس ملی افغان نسبت داده شده است. 

 ۲0  مورد تلفات ملکی( گردید، منحصراً  68تن دیگر ) 10فرد ملکی و مجروحیت  80رویداد که سبب کشته شدن

 به اردوی ملی افغان نسبت داده شده است. 

 02  مورد تلفات ملکی( گردید،  86تن دیگر ) 88رویداد که سبب کشته شدن هفت فرد ملکی و مجروحیت

 ست.منحصراً به پولیس محلی نسبت داده شده ا

 01  مورد تلفات  89تن دیگر ) 01فرد ملکی و مجروحیت  00رویداد درگیری های زمینی که سبب کشته شدن

 منحصراً به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داده شده است.  ،ملکی( گردید

لیات های مشترک با بقیه رویداد های تلفات افراد ملکی حین اجرای عملیات های مشترک نیروهای امنیتی افغان، به شمول عم

 نیروهای امنیتی بین المللی بوقوع پیوست. 

 موارد نقض حقوق بشر و غارت اموال توسط نیروهای امنیتی افغان در جریان عملیات های زمینی 

کدام عملیات تالشی؟ فقط بخاطر غارت اموال بود. وسایط نقلیۀ اردوی ملی و پولیس ملی در جادۀ اصلی قریه توقف 
ا اربکی ها خانه ها را تالشی کردند. اردوی ملی و پولیس ملی از هرچه که اتفاق افتاد آگاه بودند، زیرا آنها کردند و تنه

همانجا بودند. آنها به منظور تالشی نیامدند، بلکه فقط بخاطر چول و چپاول آمدند. اموال ما به پوسته های تالشی 
 پولیس ملی افغان انتقال داده می شد.

185قریۀ انزیر گل، والیت کندز.شاهد زن از  --
 

                                                 
حمله علیه  829. به بخش این گزارش در مورد قتل افراد ملکی به دلیل داشتن رابطه و یا ظن همکاری با دولت افغانستان مراجعه شود که در آن، 02۲

د ملکی درج شده است. رویدادهای حمله علیه افراد ملکی در جریان درگیری های زمینی در این بخش در قسمت درگیری های زمینی شامل افرا

 ساخته شده است. 

یری مجروح( را ثبت کرد که به نیروهای طرفداد دولت حین اجرای درگ 61کشته و  12رویداد تلفات افراد ملکی ) 092، یوناما 8108. در سال 022

 های زمین نسبت داده شده بود. 

 ، کندز. 810۲سپتمبر  0۲. مصاحبۀ یوناما با زنی که شاهد این رویداد بود، 021
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، گزارشات نقض حقوق بشر توسط برخی از نیروهای امنیتی افغان در جریان 810۲موضوع قابل نگرانی خاص در سال 

عملیات های زمینی آنها بود. یوناما گزارشات معتبری در مورد لت کوب افراد ملکی، تخریب دارائی ها و سرقت اموال 

 اشیای با ارزش توسط نیروهای امنیتی افغان بدست آورد.  دیگریکل، پول، جواهرات و اس شخصی از جمله موتر

، پولیس ملی افغان و اردوی ملی افغان با پشتیبانی گروه های مسلح طرفدار دولت در 810۲سپتمبر  01الی  00برای مثال، از 

شد که این عملیات، عناصر ضد دولت که گفته می  186ولسوالی دشت ارچی والیت کندز عملیات تالشی به راه انداختند.

را هدف قرار داده بود. گروه های مسلح طرفدار دولت،  ،بودند 810۲آگست  ۲1مظنون به قتل ولسوال دشت ارچی بتاریخ 

در برابر چشمان نیروهای ملی امنیتی افغان، عملیات تالشی خانه به خانه را انجام دادند و در جریان تالشی، تیلیفون های 

یل، پول نقد، طال، زیورات، مواد درسی مکتب، محصوالت زراعتی و مواشی را از خانه های مردم به غارت بردند. چندین موبا

را  ییبه خصوص بزرگان و علما –سایکل نیز به سرقت برده شد. گروه های مسلح ده تا پانزده نفر از مردم محل  عراده موتر

نیز دریافت کرد که حداقل را لت و کوب کردند. یوناما ادعاهائی  –کردند  که به باور آنها از مخالفین دولت حمایت می

   187یک زن از سوی اعضای این گروه های مسلح در جریان این عملیات مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.

والیت فاریاب به اکتوبر، نیروهای امنیتی افغان عملیاتی را علیه طالبان در ولسوالی المار  ۲0در یک عملیات جداگانه بتاریخ 

واکنش طالبان به این عملیات منجر به دو روز درگیری شد که طی آن، هر دو طرف از سالح های سنگین و  188راه انداختند.

فرد  08سبک استفاده کردند. این عملیات نظامی باعث کشته شدن پنج فرد ملکی )سه مرد و دو دختر نوجوان( و مجروحیت 

ن و چهار دختر( گردید. یوناما گزارشاتی را تائید کرد که طبق آن، اعمال عمدی و پرتاب ملکی دیگر )چهار مرد، چهار ز

یا به آن آسیب رساند. هجده عراده موترسایکل در آتش  دربند حویلی را تخریب کرد و 88هاوان از سوی اردوی ملی افغان 

 یا از سوی اردوی ملی مصادره گردید.  سوخت و

 

  

                                                 
، یوناما عالوه بر مصاحبه با نیروهای امنیتی افغان و مقامات والیت در سطح ولسوالی و الیت کندز، با بیش از ده نفر از 810۲سپتمبر  ۲1و  02. بین 029

 متضررین، شاهدان عینی، نماینده ها و بزرگان محلی قریه نیز مصاحبه نمود. 

و نگرانی های امنیتی نتوانست مستقیماً صحت و سقم این ادعاها را تائید کند. یک مسؤول  . یوناما به دلیل عدم دسترسی به متضررین این حادثه021

دولت به یوناما گزارش داد که او خودش شاهد لت و کوب یک زن و شکایت مردی به یک مقام محلی دولت در رابطه به مورد تجاوز جنسی قرار 

وقوع چهار مورد تجاوز جنسی در ساحۀ نهر جدید قریۀ ترکیان خبر داد. منبع دیگری به  گرفتن عروسش بوده است. عالوه بر آن، یک منبع معتبر از

دو مورد در حاجی زرغون و یک مورد در امیر ملوک. طبق گزارش منبع دیگری،  –یوناما گزارش داد که سه مورد تجاوز جنسی صورت گرفته است 

 تجاوز جنسی کردند.    –نامزد مردی که متهم به مخالفت با دولت بوده است  –زنی پنج مرد مسلح در قریه محمد علم ولسوالی دشت ارچی باالی 

نومبر، یوناما با متضررین حادثه، شاهدان عینی، نمایندگان و بزرگان محلی آن قریه چندین مصاحبه انجام داد. یوناما با  81اکتوبر و  ۲0. بین 022

الی و والیت نیز مصاحبه کرد و نوارهای تصویری )که با استفاده از تیلیفون موبایل ثبت شده نیروهای امنیتی افغان و مقامات والیات در سطح ولسو

 بود( از خانه های سوخته و دارائی های تخریب شده را نیز بررسی نمود. 
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 حفاظت افراد ملکی نیروهای طرفدار دولت و 

این دختر کوچک چهار روز است که در اینجاست. چهار سال عمر دارد. او را ناوقت شب بدون آنکه زخمهایش 

دو چشم و قسمت زیادی از رویش را از دست داده است. او  یا پانسمانی داشته باشد، به اینجا آوردند. او هر بنداج و

شاید یک دستش قطع شود. تمام خانوادۀ او زمانیکه واسطه نقلیۀ حامل آنها زخمهای بسیار جدی در بازویش نیز دارد و 

 مورد اصابت بم قرار گرفت، کشته شدند. این دختر یگانه بازماندۀ آن رویداد است.

ول صحی در شفاخانه صحت عامۀ جالل آباد حین صحبت در مورد کودکی که قربانی حملۀ هوائی در ؤمس --

بوقوع پیوست و ده فرد ملکی را کشته و یک تن  810۲سپتمبر  1کنر گردید. این حمله بتاریخ ولسوالی وته پور والیت 

 189دیگر را مجروح ساخت.
 

ادامه دادند. اما یوناما افزایشی  810۲کاستن از تلفات افراد ملکی را در طول سال  جهتطرفدار دولت به تطبیق تدابیر  نیروهای

 ،8108در مقایسه با سال   ،به خصوص نیروهای ملی امنیتی افغان –در رقم تلفات افراد ملکی بدست نیروهای طرفدار دولت 

آن نیروهای طرفدار دولت بوده را ثبت کرد مجروح( که سبب  901کشته و  ۲20مورد تلفات ملکی ) 619را ثبت کرد. یوناما 

   190را نشان می دهد. 8108درصدی نسبت به سال  16که یک افزایش 

 

                                                 
ملکی از جمله اعضای  . این حملۀ هوائی جان ده فرد810۲سپتمبر  08و  00. مصاحبۀ یوناما با مسؤول صحی، شفاخانه صحت عامۀ جالل آباد، 026

ایاالت  خانوادۀ این دختر را گرفت. از اثر تالش های یوناما و پشتیبانی بین المللی آیساف، این کودک به کابل انتقال یافت و سپس جهت تداوی به

 متحدۀ امریکا برده شد. 

 مجروح( را ثبت کرد.  816کشته و  ۲8۲مورد تلفات افراد ملکی ) 918، یوناما 8108. در 061
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را تشکیل می دهد. یوناما  810۲درصد کل تلفات افراد ملکی در سال  00تلفات افراد ملکی بدست نیروهای طرفدار دولت 

درصد آنرا به نیروهای نظامی  81ت را به نیروهای امنیتی افغان، درصد کل تلفات افراد ملکی بدست نیروهای طرفدار دول 11

 درصد را به عملیات های مشترک نسبت داد.  09بین المللی و 

 عملیات های هوائی 

مجروح( ناشی از حمالت هوائی از جانب نیروهای  92کشته و  002مورد تلفات افراد ملکی ) 028، یوناما 810۲در سال 

را نشان  8108درصد کاهش در تلفات افراد ملکی از اینگونه حمالت در مقایسه با سال  01ثبت کرد که  نظامی بین المللی را

درصد تلفات افراد ملکی نسبت داده شده به نیروهای طرفدار دولت و دو درصد کل  06حمالت هوائی سبب  191می دهد.

 لکی ناشی از حمالت هوائی را تشکیل دادند. درصد کشته شدگان افراد م 21تلفات افراد ملکی گردید. زنان و کودکان 

که سه  ییدر والیت کنر بوده است، جا 810۲تقریباً یک سوم افراد ملکی کشته شده به سبب عملیات های هوائی در سال 

  192زنان و کودکان بودند. قربانیان تن دیگر را مجروح ساخت که اکثر 00فرد ملکی را گرفت و  ۲8حملۀ هوائی جان 

درصد تلفات افراد ملکی  ۲8ط به طیاراتی که با استفاده از آن حمالت هوائی صورت گرفت، یوناما معلوم نمود که در ارتبا

کشته  02درصد ) 02(، UAV/RPA193زخمی( ناشی از حمالت هوائی توسط هواپیماهای بدون سرنشین ) 02کشته و  21)

بال ثابت بوجود دارای کشته و هشت مجروح( توسط طیارات  86درصد ) 81مجروح( توسط چرخبال ها )هلیکوپتر( و  02و 

 رویداد تلفات افراد ملکی بکار رفته بود، تثبیت کند.  028رویداد از مجموع  12یوناما نتوانست نوع طیاراتی را که در  194آمد.

وجود آن، باز  به کاستن تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوائی را برجسته می سازد، اما با تمایل مداومیوناما در حالیکه 

 هم یک تعداد رویدادهای تلفات افراد ملکی برخاسته از حمالت هوائی توسط نیروهای بین المللی را ثبت نمود.

 واپیماهاقتل های هدفمند با استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین و سایر ه

را  195مجروح( 02کشته و  21مورد تلفات افراد ملکی ) 16از مجموع ارقام تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوائی، یوناما 

بود؛ یعنی سه  810۲در سال  196(UAV/RPAرویداد حمله توسط هواپیماهای بدون سرنشین ) 06ثبت کرد که برخاسته از 

  197ثبت گردیده بود. 8108 برابر رقم تلفات افراد ملکی که در سال

                                                 
 مجروح( ناشی از عملیات هوائی را ثبت کرد.  11کشته و  081مورد تلفات افراد ملکی ) 818، یوناما 8108. در سال 060

یوناما تحت نام حفاظت افراد ملکی در جنگ های مسلحانه  810۲. جهت تفصیل بیشتر به بخش عملیات های هوائی گزارش شش ماهۀ سال 068

 مراجعه شود. 
06۲

 ( نیز گفته می شود.RPAون سرنشین، هواپیماهای کنترول از راه دور )به هواپیماهای بد.  

اف، با . یوناما هر ادعای تلفات افراد ملکی که به آیساف نسبت داده می شود را بطور منظم بر اساس توافقنامه تبادل اطالعات بین یوناما و آیس062

این گزارش بیان شده است، می  iهای یوناما با استفاده از روشی که در صفحۀ آیساف به بحث می گیرد. یافته های این گزارش براساس نتیجه گیری 

 باشد. 

د که در . شاید تعداد رویدادهای تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هواپیماهای بدون سرنشین بیشتر باشد، زیرا یوناما همیشه نمی تواند تثبیت کن061

ابت، چرخبال و یا هواپیمای نوع کنترول از راه دور( استفاده شده بود که منجر به تلفات افراد ملکی جریان عملیات هوائی از چه نوع هواپیمائی )بال ث

 گردید. 

 ( نیز نامیده می شوند. RPA( هواپیماهای کنترول از راه دور )UAV. هواپیماهای بدون سرنشین )069

 کشته و سه مجروح( ناشی از حمالت هواپیماهای بدون سرنشین را ثبت کرد.  09مورد تلفات افراد ملکی ) 06، یوناما 8108. در سال 061
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"تهاجمی"ضرورت همیشگی بررسی معیارها برای تعیین اهداف در عملیات های هوائی 
در جریان حمله هوائی تهاجمی  198

، 199که منجر به کشته و مجروح شدن افراد ملکی شد ،810۲باالی ولسوالی وته پور والیت کنر بتاریخ هفتم سپتمبر در حمله 

از  ،واسطۀ نقلیه حامل شش مخالف دولت و یازده فرد ملکی ،ادثه یک هواپیمای بدون سرنشینبرجسته گردید. در این ح

شش مخالف  ده فرد ملکی را یکجا با هر ،جمله چهار زن، چهار طفل و دو مرد ملکی را هدف قرار داد. این حمله هوائی

 دولت کشت و یک دختر چهار ساله را به شدت مجروح ساخت. 

اولیۀ یوناما با آیساف در مورد این رویداد، آیساف احتمال تلفات افراد ملکی را رد کرد. بعد از چندین  در جریان نشست های

را  "یک زن و یک طفل"جلسه که در جریان آن یوناما خواستار بررسی مجدد رویداد گردید، آیساف مرگ دو فرد ملکی 

  200."ستاحتمال کشته شدن یک زن دیگر را نیز منتفی ندان"تائید کرد و 

طبق گفته های آیساف، حمله هواپیمای بدون سرنشین در ولسوالی وته پور به عنوان بخشی از یک عملیات تهاجمی اجرا شد 

یا محل وجود نداشت. آیساف به یوناما گفت  و یک عملیات نظامی دفاعی نبود و نیز هیچ نوع تهدید آنی متوجه آیساف و

اما  201م و سلسله مراتب فرماندهی آیساف و نیروهای امنیتی افغان کسب گردیده بود.حملۀ اولیه از تمام سطوح الز اجازهکه 

طبق اظهارات آیساف، روشن نیست که چه تدابیری قبل از شروع درگیری پیش از آغاز عملیات هوائی به منظور تفکیک 

می داند، روی دست  روریضبشردوستانۀ بین المللی  حقوقافراد ملکی و جنگجویان، قسمیکه طرزالعمل های آیساف و 

 گرفته شده بود. 

در جریان این عملیات کشته شد ولی هویت هیچ  "احتمال قوی"به  "یک هدف بلند رتبه"برای مثال، آیساف ادعا کرد که 

یک از افراد دیگری را که در جریان این عملیات کشته شدند، در اختیار یوناما قرار نداد، با وجود آنکه آیساف ادعا داشت 

یوناما این نکته را توجه داشته است که آیساف نه نتایج تحقیقاتش از این حمله هوائی را منتشر  202."همه شورشیان بودند"ه ک

 کرد و نه هم کدام تغییراتی در پالیسی هایش که ممکن است به دنبال این رویداد بوجود آورده باشد را منتشر کرد. 

سپتمبر در ولسوالی وته پور، یوناما نگرانی های خود در مورد غفلت نیروهای در ارتباط به قضیۀ حملۀ هوائی مؤرخ هفتم 

و  ردیابینظامی بین المللی و احتمال قصور در اتخاذ تدابیر احتیاطی کافی را مطرح می کند. تکنالوژی و تجهیزات پیشرفتۀ 

شود، یکجا با پالیسی های عملیاتی که  شبکه های گسترده استخباراتی که از سوی نیروهای نظامی بین المللی بکار برده می

را هدف آنها کاستن آسیب حمالت می باشد، باید یک چارچوب به قدر کافی نیرومند بوجود آورد تا درجه و نوع احتیاطی 

 محدود کند. آنها را خسارات جانبی نامتناسب حمالت را از بین هم نمی برد، حداقل اگر  تاتامین نماید 

                                                 
 . عملیات هوائی تهاجمی عبارت از عملیات هوائی از قبل پالن شده می باشد که متفاوت از عملیات هوائی دفاعی می باشد. 062

مصاحبه با نمایندگان محل، نهاد های امنیتی داخلی، آیساف و اقارب  11تا اکنون، یوناما بیشتر از  810۲ر هفتم سپتمبر . از زمان وقوع این حادثه د066

تعدد و سایر قربانیان در شهر جالل آباد والیت ننگرهار و اسعد آباد والیت کنر و در مرکز فرماندهی آیساف در کابل انجام داده است. یوناما اسناد م

 بط به قضیه را نیز بررسی کرده است. مدارک مرت

 ، مرکز فرماندهی آیساف، کابل. 810۲، نومبر CJ3. جلسات یوناما با تیم حقوقی آیساف و 811

 ، مرکز فرماندهی آیساف، کابل. 810۲. جلسات یوناما با آیساف، سپتمبر، اکتوبر و نومبر 810

 ، مرکز فرماندهی آیساف، کابل. 810۲اکتوبر  81و مشاور حقوقی نظامی،  CJ3. جلسه با آیساف 818
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یروهای بین المللی در تشخیص حضور گروهی از زنان و کودکان در داخل واسطه نقلیه، قبل از اجرای اما، ناکامی آشکار ن

موضوع قابل نگرانی بیشتر، ناتوانی آشکار نیروهای  203حمله هوائی باالی آن، می تواند بیانگر غفلت وظیفوی آنان باشد.

ورد هدف نیروهای نظامی بین المللی را همراهی می نظامی بین المللی در تائید هویت و/یا حالت مردانی که جنگجوی م

 کردند، بود. 

 لزوم بررسی مجدد تدابیر احتیاطی قبل از درگیری 

یوناما تاکید می کند که تدوام تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوائی بیانگر لزوم بررسی های بیشتر تدابیر احتیاطی و 

باشد. این موضوع مخصوصاً در حاالتی صدق می کند که در آن، هیچ تهدید مالحظات قبل از درگیری توسط آیساف می 

آنی وجود ندارد و فرصت استفاده از صبر تاکتیکی، بدیل های تاکتیکی و استفاده از وقت بیشتر جهت تثبیت هویت اشخاص 

  204اخته شده است.و آگاهی از وضعیت وجود دارد؛ این تدابیر در دکترین نظامی ارتش ایاالت متحده به رسمیت شن

 810۲اکتوبر  2به عنوان نمونه، رویدادی که شاید استفاده از این روش سبب جلوگیری از مرگ افراد ملکی میشد، بتاریخ 

اتفاق افتاد که طی آن، آیساف چندین حمله هوائی با استفاده از چرخبال در ولسوالی بهسود والیت ننگرهار انجام داد که 

متر دورتر از خانه  11له دو پسر را گرفت. قربانیان این حادثۀ در یک فضای باز، تخمیناً با فاصلۀ جان پنج فرد ملکی از جم

های مسکونی نشسته بودند که مورد سه حملۀ جداگانه هوائی قرار گرفتند. طبق گزارش ها، قربانیان رویداد به تازه گی از 

ولیت تلفات ؤن را با خود داشتند. در این رویداد، آیساف مسشکار پرنده در همان حوالی برگشته بودند و اسلحۀ شکاری شا

 افراد ملکی را به عهده گرفت. 

روشن نیست که آیا تمام نیروهای نظامی و امنیتی که فعالً در افغانستان فعالیت دارند در مقابل عین معیارها و پالیسی های 

یا خیر. در این رابطه، یوناما تاکید می کند  اسخگو هستند وآیساف در زمینه استفاده از نیروی مهلک در عملیات های هوائی پ

که هماهنگی و همسان سازی روش ها، پالیسی ها و طرزالعمل ها بین آیساف و نیروهای ویژۀ عملیاتی آن، و نهادهای غیر 

یت حفاظت از نظامی دولتی بین المللی، به خصوص هماهنگی در زمینه استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین در امر تقو

اهمیت حیاتی  8102می باشد. این مسئله مخصوصاً در زمان خروج آیساف از افغانستان در سال  ضروری ،شهروندان افغان

 دارد. 

 سایر نمونه های رویدادهای مرتبط به حمالت هوائی شامل موارد ذیل می شود:

  باالی طالبان مظنون حملۀ هوائی انجام داد که مارچ، نیروهای نظامی بین المللی در مرکز والیت غزنی  ۲1بتاریخ

 در نتیجه، سه فرد ملکی کشته و هشت تن دیگر زخمی شدند.

                                                 
 . در زمنیۀ جنگ های مسلحانه، غفلت را میتوان اینگونه تعریف کرد: قصور آشکار و عذرناپذیر در روی دست گرفتن میزان و نوع احتیاط الزم81۲

ام به کاری که این قصور منجر به که شاید از فرد مورد نظر در همان حاالت توقع برده شود که آن احتیاط را اتخاذ می کرد و و یا قصور در اقد

غفلت، احتیاط الزم و خطاها در "رویدادی گردید که سبب افزایش تلفات ممنوعۀ افراد ملکی، آسیب و یا تخریب اموال گردید. بوتبی، ویلیام. 

 . 8108در مورد  قانون هدف گیری. مطبعۀ دانشگاه آکسفورد، فبروری  6.2، بخش "قضاوت در بمباردمان

نیروهای مشترک ارتش ایاالت متحده، جلوگیری از تلفات افراد ملکی در افغانستان: مشاهدات. اندوخته ها و درس ها، مرکز درس های  . مرکز812

 . 8108فراگرفته شدۀ ارتش، اسناد محرم ایاالت متحده. نیروی نظامی ایاالت متحده، 
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  سپتمبر، در شهر غزنی، والیت غزنی، نیروهای نظامی بین المللی با استفاده از هواپیمای بدون سرنشین  ۲بتاریخ

د، حمله هوائی کرد که جان یک فرد ملکی که گمان برده می شد عناصر ضد دولت باشن یباالی گروهی از مردان

 را گرفت و دو تن دیگر را مجروح ساخت. این مردان نگهبانان یک شرکت ساختمانی بودند. 

  دران والیت ځسپتمبر، نیروهای نظامی بین المللی باالی گروهی از عناصر ضد دولت در ولسوالی وازه  81بتاریخ

و چندین شورشی  –ساله  02و  08پسر های  –حمله، دو فرد ملکی پکتیا حملۀ هوائی انجام دادند که در این 

اوری هیزم و جلغوزه بودند، و عناصر ضد دولت بخاطر  کشته شدند. در زمان حمله، پسرها در کوه مشغول جمع

 غذا و چای به نزد آنها آمده بودند. 

 205عکس العمل تدریجی نیروها در مقابل یک پدیده مظنون واقعات ناشی از

رویداد جداگانۀعکس العمل تدریجی نیروها در مقابل  20مجروح( ناشی از  22کشته و  ۲0مورد تلفات افراد ملکی ) 11یوناما 

این افزایش، کاهش تلفات  206داشته است. 8108درصدی نسبت به سال  21یک پدیده مظنون را ثبت کرد که یک افزایش 

 20برعکس کرده است. از مجموع  ،ثبت شده بود 8108و  8100سالهای افراد ملکی ناشی از اینگونه رویدادها را که در 

 مورد آن به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داده شده است.  02رویداد آن به نیروهای امنیتی افغان و  8۲رویداد، 

دیده مظنون توسط نکته قابل توجه افزایش چشمگیر تلفات افراد ملکی ناشی ازعکس العمل تدریجی نیروها در مقابل یک پ

نیروهای نظامی بین المللی می باشد که طی امسال، رقم آن تقریباً شش برابر افزایش داشته است، یعنی در مقایسه با سال 

ین افزایش ا 207مورد تلفات ملکی(. ۲2) 80به  01افزایش یافت و رقم مجروحین از  01به  ۲، رقم کشته شده ها از 8108

 ولیت های امنیتی دخیل است، ارتباط داشته باشد. ؤیا جابجائی نیروها که در پروسۀ انتقال مس ممکن است به فعالیت کاهش و

، ضرورت انتقال منابع بشری و لوژیستیکی 810۲با بسته شدن صدها پایگاه نظامیان بین المللی در سراسر افغانستان در سال  

حضور آیساف در جاده ها را افزایش داد که این امر به نوبۀ خود، نگرانی ها در مورد احتمال حمالت عناصر ضد دولتی علیه 

 این نیروها را بیشتر ساخت. 

درصدی در تلفات افراد ملکی ناشی از رویدادهایعکس العمل تدریجی نیروها در مقابل  ۲1ن قسم، یوناما یک افزایش به همی

 8۲به  02و رقم زخمی ها از  0۲به  6یک پدیده مظنون توسط نیروهای امنیتی افغان را نیز ثبت کرد که رقم کشته شدگان از 

ایش در رقم تلفات افراد ملکی شاید نتیجۀ افزایش شمار عملیات هائی که این افز 208مورد تلفات ملکی( افزایش یافت. ۲9)

                                                 
که توسط یوناما ثبت شده  "حفاظت نیروها"واقعات ناشی از "ظنون و یا . واقعات ناشی ازعکس العمل تدریجی نیروها در مقابل یک پدیده م811

ملکی  است، تلفات افراد ملکی ناشی از استفاده از نیروی مهلک و یا غیر مهلک توسط نیروهای نظامی در حاالتی را شامل می شود که در آن، افراد

کاروان های نظامی نزدیک می شوند و یا میخواهند از آنها سبقت گیرند، به  زمانیکه در نزدیکی پرسونل نظامی قرار می گیرند، و یا زمانیکه به

الشی عمل هشدارهای نیروهای نظامی توجه نمی کنند و یا مفهوم آنرا نمی فهمند و یا در حاالتیکه افراد ملکی به هدایات نیروهای نظامی در محالت ت

 نمی کنند.    

رویدادعکس العمل تدریجی نیروها در مقابل یک پدیده  ۲1مجروح( ناشی از  ۲1کشته و  01کی )مورد تلفات مل 10، یوناما 8108. در سال 819

 مظنون توسط نیروهای طرفدار دولت را ثبت کرد. 

( رویدادعکس العمل تدریجی نیروها در مقابل یک پدیده 6مجروح( ناشی از نه ) 01مورد تلفات ملکی )سه کشته و  0۲، یوناما 8108. در سال 811

 مظنون تنها توسط نیروهای نظامی بین المللی را ثبت کرد. 

ادعکس العمل تدریجی نیروها در مقابل یک پدیده مظنون روید 01زخمی( ناشی از  02مورد تلفات ملکی )نه کشته و  81، یوناما 8108. در سال 812

 توسط نیروهای امنیتی افغان را ثبت کرد. 



 

60 

 

توسط این نیروها اجرا می شود و نیز افزایش حمالت علیه کاروان های آنها که سبب بلند رفتن میزان حساسیت و واکنش این 

 نیروها نسبت به حمالت بالقوه توسط عناصر ضد دولت شده ، بوده باشد. 

 لفات افراد ملکی ناشی ازعکس العمل تدریجی نیروها در مقابل یک پدیده مظنون:نمونه هائی از ت

  آگست، در ولسوالی گردیز والیت پکتیا یک سرباز نیروهای نظامی بین المللی که از یک پوسته تالشی  09بتاریخ

بر توقف را  نزدیک پایگاه عملیاتی گردیز محافظت می کرد، باالی یک واسطۀ نقلیۀ ملکی که هشدار او مبنی

 نادیده گرفت، آتش گشود و یک مرد ملکی را کشت و سه تن دیگر را مجروح ساخت. 

  نومبر، یک سرباز اردوی ملی افغان باالی یک واسطۀ نقلیه نوع پیک اپ در ولسوالی شیرزاد والیت  ۲بتاریخ

 جراحت برداشت.  – رانندۀ واسطه –ننگرهار آتش گشود که در نتیجه، یک دختر شش ساله کشته شد و پدرش 

  دسمبر، در ولسوالی الیشینگ والیت لغمان، پولیس محلی افغان باالی یک واسطۀ نقلیه ملکی زمانیکه  6بتاریخ

رانندۀ آن دستور توقف پولیس محلی را اطاعت نکرد، آتش گشود. در این رویداد، یک پسر کشته شد و چهار فرد 

 ند. مجروح گردید –یک مرد و سه پسر  –ملکی دیگر 

 عملیات های تالشی 

مجروح( ناشی از عملیات های تالشی توسط نیروهای طرفدار دولت را  2۲کشته و  ۲1مورد تلفات افراد ملکی ) 081یوناما 

این رقم یک افزایش اندک در رقم مجموعی تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های تالشی نسبت به سال  209ثبت کرد.

 اما تاکید می کند که به دلیل تعدد نهادهای امنیتی که عملیات های تالشی را بشکل مشترک ویون 210را نشان می دهد. 8108

 دیا جداگانه انجام می دهند و محرمیت اطالعات در مورد این گونه عملیات ها، بدست آوردن معلومات دقیق در مورد تعدا

عملیات های تالشی، تلفات افراد ملکی برخاسته از اینگونه عملیات ها و اینکه کدام نیروی مشخص امنیتی در عملیات دخیل 

  211بود، کار دشواری می باشد.

به منظور تقویت حفاظت افراد ملکی، یوناما یکبار دیگر تاکید می کند که نیروهای امنیتی افغان باید رهنمودهای تاکتیکی و 

عمل های عملیاتی تهیه کرده و آنرا تطبیق نمایند تا از تلفات افراد ملکی، از جمله تلفات ملکی ناشی از عملیات های طرزال

 تالشی جلوگیری شود. 

 پولیس محلی افغان و حفاظت افراد ملکی

پسرم که به حیث راننده کار می کرد، در خانۀ یکی از اقارب مان بود که پولیس محلی افغان به آنجا رسید. آنها با مرمی 

                                                 
تحت  810۲. این مسئله نیز دشوار است که عملیات های تالشی را مشخصاً  به یک نهاد امنیتی نسبت داد. اگرچه تقریباً تمام عملیات ها در سال 816

یات های تالشی توسط نهادهای مختلف امنیتی افغان از جمله اردوی ملی افغان، ریاست امنیت ملی، پولیس ملی رهبری افغانها انجام شد، اما شاید عمل

نیروهای  افغان و نیروهای ویژۀ افغان بشکل مستقل و یا مشترک و در برخی موارد، با حضور و پشتیبانی نیروهای نظامی بین المللی، به شمول آیساف،

های دولتی انجام گردید. با توجه به محدودیت های توأم با محیط عملیاتی و محدودیت ها در دسترسی به معلومات، ممکن ویژۀ عملیاتی و ساید نهاد

 است یوناما شمار تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های تالشی را کمتر از آنچه که هست، گزارش کرده باشد. 

مجروح( ناشی از عملیات های تالشی توسط نیروهای طرفدار دولت را ثبت  ۲6کشته و  11)مورد تلفات افراد ملکی  002، یوناما 8108. در سال 801

 کرد. 

 .قبلی. ماخذ 800
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به سر پسرم زدند. آرزوی یک پدر این است که همیشه پسرش را زنده ببیند؛ و اگر پسرش بیمیرد، آرزویش این است 
 می باشد. میخواهم عدالت تطبیق شود.که جسد پسرش را سالم ببیند. این یک جنایت شنیع 

جوالی در قریۀ گمبز  08پدر مردیکه در جریان عملیات تالشی پولیس محلی افغان و پولیس ملی افغان بتاریخ  --

 212والیت کندز کشته شد.
 

 089تن در  81811همچنان توسعه یافت و تعداد پروسونل آن به  810۲در سال  213(ALPپروگرام پولیس محلی افغان )

حدود به پرسونل برسد که  ۲1111، انتظار می رود که این رقم به 8102سال  تا آخر 214ولسوالی در سراسر افغانستان رسید.

با یک نیروی منظور شدۀ  –وگرام ولسوالی اعزام خواهند شد. ایاالت متحده پالن هائی به منظور ادامۀ تمویل این پر 028

   215اعالم کرده است. 8102الی ختم سال  –نفری  ۲1111

، مردم محل در بسیاری از ولسوالی ها از بهتر شدن وضعیت امنیتی به دلیل حضور پولیس محلی افغان خبر 810۲در سال 

لیس محلی افغان را جایگزین مطلوبی برای تامین دادند. بسیاری از مقامات و اهالی محل نیز به یوناما گفتند که آنها اعزام پو

امنیت به جای گروپ های مسلح، می دانند. علی الرغم این گزارشات، یوناما بازهم تلفات افراد ملکی ناشی از برخی عملیات 

یس محلی های پولیس محلی افغان و نیز موارد نقض حقوق بشر و ارتکاب سایر اعمال غیر قانونی توسط بعضی از نیروهای پول

افغان را ثبت و تائید نمود. یوناما بطور اخص نگران معافیت از مجازات برخی از اعضای پولیس محلی افغان در رویدادهای 

 ثبت شده نقض جدی حقوق بشر می باشد. 

نسبت رویداد جداگانه را که به اعضای پولیس محلی افغان  91مجروح( در  26کشته و  ۲8مورد تلفات ملکی ) 080یوناما 

درصدی در تلفات افراد ملکی که به پولیس محلی افغان نسبت داده  819داده شده است، ثبت کرد. این رقم، یک افزایش 

تلفات افراد ملکی بدست پولیس محلی یک درصد کل تلفات افراد  216نشان می دهد. 8108شده است را در مقایسه به سال 

 ا تشکیل می دهد. توسط یوناما ثبت گردید ر 810۲ملکی که در سال 

رویداد(، که بعد از آن جالل آباد در رتبه دوم )شش رویداد(  81اکثریت رویدادهای ثبت شده در والیت کندز اتفاق افتاد )

قرار دارد. ولسوالی های دشت ارچی، امام صاحب، و چهاردره در والیت کندز ساحاتی بودند که بلندترین رقم موارد نقض 

یس محلی افغان را داشتند که بعد از آن، ولسوالی قیصار در والیت فاریاب، ولسوالی خوگیانی در حقوق بشر منسوب به پول

 والیت ننگرهار و ولسوالی خاص ارزگان در والیت ارزگان قرار دارند. 

 

                                                 
 ، والیت کندز. 810۲جوالی  01. مصاحبۀ یوناما با پدر قربانی، 808

شات ساالنه و شش ماهۀ یوناما . جهت معلومات در مورد پروگرام پولیس محلی افغان و نگرانی های حقوق بشر از بابت این پروگرام، به گزار80۲

 در مورد حفاظت افراد ملکی در جنگ های مسلحانه مراجعه شود:  810۲ – 8100مورخ 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US  
(، فرماندهی بخش عملیات های ویژۀ SOAGپولیس محلی افغان ) –. ایمیل های تبادله شده بین یوناما و معاون عملیات های ویژۀ در افغانستان 802

 . 8102جنوری  16(، آیساف، کابل، NSOCC-Aافغانستان ) –ناتو 

(، فرماندهی بخش عملیات های ویژۀ ناتو ALP-SOAGپولیس محلی افغان ) –. تبادل ایمیل بین یوناما و معاون عملیات های ویژه در افغانستان 801

 . 8102جنوری  6و  9(، آیساف، کابل، NSOCC-Aافغانستان ) –

 رویداد منسوب به پولیس محلی افغان را ثبت کرد.  2۲زخمی( در  01کشته و  01مورد تلفات ملکی ) ۲2، یوناما 8108. در سال 809

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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خشونت های مرتبط به جنگ:  تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های تهاجمی و تدافعی پولیس محلی 

 افغان

رویداد  02که طی آن، یوناما  810۲افراد ملکی منسوب به پولیس محلی افغان در جریان درگیری های زمینی در سال تلفات 

تن دیگر جراحت برداشتند.  88درگیری زمینی را ثبت کرد، افزایش یافت. در این رویداد ها هفت فرد ملکی کشته شدند و 

محلی افغان به حمالت عناصر ضد دولت باالی پوسته های تالشی اگرچه بسیاری از این تلفات در جریان واکنش پولیس 

پولیس محلی افغان بوجود آمد، اما بقیه تلفات ناشی از عملیات های تهاجمی پولیس محلی افغان تحت قیادت فرماندهان 

 یا فرماندهان محلی پولیس محلی افغان بود.  یا ولسوالی پولیس ملی افغان و والیتی و

یوناما  217د تلفات افراد ملکی از اثر استفاده پولیس محلی افغان از سالح ثقیله از جمله هاوان را نیز ثبت کرد.یوناما دو رویدا

اطالع نموده است که اعضای پولیس محلی افغان در مورد استفاده از هاوان هیچ آموزشی به عنوان بخشی از آموزش های 

رای مثال چگونه باید لوحۀ هاوان را تنظیم کرد تا هدف را دقیق بزند( ز خود در مورد چگونگی استفاده از سالح ثقیله )بامج

 حاصل نکرده است. 

سپتمبر، اعضای پولیس محلی افغان گلوله های هاوانی را که از منابع نیروهای نظامی بدست نیاورده  86برای مثال، بتاریخ 

ولسوالی دشت ارچی، والیت کندز فرود آمد که  بودند، شلیک کردند که باالی خانه های مسکونی در قریه نور رحمان در

 چهار زن و یک پسر هفت ساله را زخمی ساخت.  

 گزارشات نقض حقوق بشر توسط پولیس محلی افغان 

صورت گرفته بود را  810۲یوناما چندین کتگوری موارد نقض حقوق بشر که از سوی نیروهای پولیس محلی افغان در سال 

و سایر انواع قتل ها، مجازات و اقدامات تالفی جویانه علیه افراد ملکی  218شامل اعدام های صحرائیتحقیق کرد. این موارد 

 از جمله بدرفتاری، تهدید و ارعاب، آزار و اذیت، تالشی های غیر قانون و اشغال مکاتب می شود. 

جوالی،  01ای مثال، بتاریخ یوناما گزارشات در مورد یازده قضیۀ اعدام صحرائی توسط پولیس محلی را ثبت کرد. بر

مخالفین باالی پوستۀ پولیس محلی در ولسوالی شیندند والیت هرات حمله کردند. در پاسخ به این حمله، پولیس محلی افغان 

دو تن از اقارب ملکی عاملین مظنون به آن حمله را اختطاف کردند. اجساد آن دو فرد اختطاف شده هشت روز بعد پیدا شد 

                                                 
داده می  PKMو برای هر شش پرسونل پولیس محلی یک قبضه تفنگ نوع  AK-47ی افغان یک قبضه کالشینکوف . برای اعضای پولیس محل801

 –(، فرماندهی بخش عملیات های ویژۀ ناتو ALP-SOAGپولیس محلی افغان ) –شود. مصاحبۀ یوناما با معاون عملیات های ویژه در افغانستان 

. وزارت داخله برای خود این صالحیت اختیاری را محفوظ می داند که برای نیروهای پولیس 810۲نومبر  81(، آیساف، NSOCC-Aافغانستان )

(، ALP-SOAGپولیس محلی افغان ) –محلی افغان بطور مؤقت سالح ثقیله توزیع بکند. مصاحبۀ یوناما با معاون عملیات های ویژه در افغانستان 

، کابل. توجه داشته باشید که منبعی که سالح 8102فبروری  8جنوری و  82(، NSOCC-Aافغانستان ) –فرماندهی بخش عملیات های ویژۀ ناتو 

 ثقیله استفاده شده در رویدادهای ثبت شده در فوق را اکمال کرده است، نامعلوم می باشد.  

که به دستور دولت، و یا به همدستی . اعدام های صحرائی )ویا اعدام های خارج از حوزۀ قضائی( به قتل های غیر قانونی و عمدی گفته می شود 802

دولت، توسط گماشته گانش و یا کسان دیگری بدون مجازات تعیین شده از جانب محکمه واجد صالحیت صدور حکم مجازات پس از برگزاری 

 محاکمه جزائی، صورت می گیرد. 
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ات و نظر به گفتۀ چند منبعی که یوناما با آنها مصاحبه کرد، این دو فرد ملکی توسط پولیس محلی افغان کشته که طبق گزارش

  219شده بودند. هیچ دستگیریی در ارتباط به این قضیه صورت نگرفت.

بر، طبق سپتم 1را نیز ثبت کرد. بتاریخ  ،که در آن پولیس محلی افغان دخیل بود 220یوناما هشت رویداد جداگانۀ قتل

گزارشها، یک عضو پولیس محلی افغان در ولسوالی نرنگ والیت کنر یک دهقان غیرنظامی را پس از آنکه وی را متهم به 

ده بود، وی را به ضرب گلوله به شپسر آن عضو پولیس محلی زخمی در نتیجه آن جاسازی مواد منفجره تعبیه شده کرد که 

 نشر این گزارش، دوسیه این قضیه را طی مراحل می کرد. قتل رساند. دفتر سارنوالی محل در زمان 

از جمله تلفات افراد ملکی منسوب به پولیس محلی افغان، بسیاری از موارد آن توسط اعضای پولیس محلی افغان که خارج از 

شی های محدودۀ وظیفوی خویش عمل می کردند، ارتکاب گردید. این اعمال شامل مجازات/قتل های انتقام جویانه، تال

آگست، در ولسوالی خاص ارزگان،  2سوال برانگیز می شود. مثالً، بتاریخ  اوضاع و احوالدر  "اتفاقی"غیرقانونی و فیر های 

را متهم به پناه دادن به مخالفین دولت که گمان برده می  آنهاپولیس محلی افغان گروه زیادی از مردان محل را پس از آنکه 

افغان را کشته بودند، کردند، گردهم جمع نمودند. اعضای پولیس محلی افغان بیشتر از بیست  شد یک فرمانده پولیس محلی

تن از مردان گردهم آورده شده را به شدت لت و کوب کردند. همه شاهدان و قربانیانی که توسط یوناما مصاحبه شدند، عین 

از مخالفین دولت قرابت داشته ، از شدت جراحت  خبر را به یوناما نقل کردند که پیرمردی که گمان برده می شد با یکی

  221هایش جان داد.

اذیت افراد ملکی توسط پولیس محلی افغان را ثبت کرد که این اعمال و رویداد تهدید، ارعاب و آزار  80آن، یوناما  عالوه بر

رویداد اخاذی، عمدتاً در والیات  نقض حقوق بشری افراد بوده و مطابق قوانین افغانستان جرم پنداشته می شود. یوناما چندین

کندز و فاریاب را ثبت کرد که به گفتۀ مردم محل، پولیس محلی آنها را به زور وادار به تامین غذا، چوب سوخت و کار در 

پوسته های تالشی شان کردند. برخی از اعضای پولیس محلی نیز متهم به اخذ پول )عشر( از باشنده گان محل با استفاده از 

 د به مجازات در صورت رد تقاضا، شده اند. تهدی

 نمونه های دیگری از نقض حقوق بشر توسط پولیس محلی افغان:

  جوالی، اعضای پولیس محلی افغان افراد ملکی در قریۀ سید اکبر، ولسوالی دشت ارچی، والیت کندز را  2بتاریخ

باز  زمانیکه باشندگان قریه از این کار سر در تالشی به منظور وادار کردن آنها به پرداخت عشر، تهدید کردند.

 . ندو یک تن دیگر را زخمی کرد هزدند، پولیس محلی افغان دو فرد ملکی را به ضرب گلوله کشت

  سپتمبر، دو فرمانده پولیس محلی افغان در ولسوالی چمتال والیت بلخ در منازعه ای بر سر عشری که از  0۲بتاریخ

اوری شده بود،  با استفاده از سالح سبک به تبادل آتش پرداختند. یک  نی جمعسوی پولیس محلی بطور غیرقانو

 طفل چهارده ساله و یک زن در اثر این آتشباری جراحت برداشتند. 

  نومبر، یک عضو پولیس محلی افغان در ناحیۀ پلخمری، والیت بغالن، در جریان یک دعوای شخصی،  01بتاریخ

دو فرد ملکی را به ضرب گلوله کشت و دو تن دیگر را مجروح ساخت. اعضای پولیس ملی شش عضو پولیس 

                                                 
 ، شیندند، والیت هرات. 810۲اکتوبر  82. مصاحبۀ یوناما با سارنوال ولسوالی، 806

ب قتل های عمدی به سایر قتل های خودسرانه و غیرقانونی گفته می شود، مثالً مواردیکه پولیس محلی افغان مستقیماً در مرگ فرد ملکی به سب. 881

 اقدام و یا عدم اقدام از جانب عضو پولیس محلی که هدف آن گرفتن جان کسی بوده باشد، مسؤول می باشد. 

 ، ترین کوت، ارزگان.810۲لی، بزرگان محلی ولسوالی خاص ارزگان، و منابع دیگرف آگست و سپتمبر . مصاحبه های یوناما با مسؤولین مح880
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رنوالی ملکی بغالن در حالت محلی افغان را دستگیر کردند. در زمان تهیۀ این گزارش، دوسیۀ این قضیه در سا

 بالتکلیفی قرار داشت. 

 معافیت از مجازات پولیس محلی افغان بخاطر ارتکاب نقض حقوق بشر و اعمال جنایی

اعمال نقض حقوق بشر را با معافیت از  ،، یوناما رویدادهائی را ثبت کرد که در آن پولیس محلی افغان810۲در طول سال 

. این معافیت از مجازات در اکثر موارد توسط دالالن قدرت در سطح والیت و ولسوالی تامین می ندمجازات مرتکب گردید

دسمبر، دو فرمانده برجسته پولیس محلی افغان  09گردید. مثالً، یوناما چندین گزارش معتبر و مؤثق بدست آورد که بتاریخ 

 ن دو فرد ملکی را به ضرب گلوله کشتند و پنج تن دیگری پیرامون یک قطعه زمین در ناحیۀ پلخمری والیت بغالادر منازعه 

چه پولیس شش مظنون، از جمله یکی از فرماندهان پولیس محلی را در پیوند با این قضیه دستگیر  اگر 222ا مجروح ساختند.ر

ط پولیس دیگر نقض حقوق بشر صورت گرفته بود که طبق گزارش ها توس دکرد، اما این کشتارها در ادامۀ یک سلسله موار

 محلی افغان علیه افراد ملکی آن ساحه، با معافیت از هر نوع مجازات انجام می شد.

دو فرمانده پولیس محلی افغان پیش از این متهم به ارتکاب جرایمی از جمله قتل، لت و کوب و آزار و اذیت، سوء  مثالً، هر

، یکی از این دو 810۲گردیده بودند. در اوایل سال اوری غیر قانونی عشر  استفاده جنسی از پسرهای جوان، سرقت و جمع

ولین والیت بغالن از بند رها ؤبا مقامات بلند رتبه و مس هفرمانده دستگیر و توقیف گردید، اما بعدتر به دلیل داشتن رابط

یوناما تاکید می کند که این قضیه به خوبی نشان می دهد که چگونه معافیت از مجازات چرخۀ نقض حقوق بشر  223گردید.

 را همیشه به دوران نگه میدارد. 

نشان می سازد که بدرفتاری های پولیس محلی افغان ناشی از عدم توانائی پولیس ملی افغان در برخی از ولسوالی  یوناما خاطر

نترول مؤثر واحدهای پولیس محلی افغان نیز بوده است. این وضعیت در نبود مکانیزم های کافی حسابدهی در فرماندهی و ک

و نظارتی در برخی ساحات بدتر شده است. همانگونه که یوناما قبالً نیز گزارش داده بود، مکانیزم های سوق و اداره  پولیس 

  224فعالیت های پولیس محلی افغان تأمین نمی کند. ملی افغان همیشه نظارت قناعت بخشی را باالی عملیات و

اگرچه بسیاری از واحدهای پولیس محلی افغان تحت سوق و ادارۀ پولیس ملی افغان بشکل موثر عمل می کنند و از حمایت 

در  ولیت شان برخوردار اند، اما با آن هم، یوناما مواردی را در برخی ساحات ثبت کرد کهؤخوب مردمی در مناطق تحت مس

آن دولت کمترین کنترول باالی پولیس محلی افغان داشته است. یوناما شاهد بوده است که در برخی موارد به خصوص در 

یا جنگ ساالن محلی قرار  والیات کندز و فاریاب، واحدهای پولیس محلی افغان تحت فرماندهی غیر رسمی فرماندهان و

وردار بودند. در موارد دیگری، اتکای پولیس ملی افغان به پولیس محلی داشته و از حمایت دالالن قدرت در سطح ملی برخ

 . بوده استب تخلفات ارتکدر قباالمانع حسابدهی آنان  ،بخاطر تامین امنیت در مناطق دور دست

یوناما متوجه شده است که این رابطه ها با دالالن قدرت در سطح والیت و در سطح مملکت کما فی السابق واحدهای 

صی از پولیس محلی افغان را قادر ساخته است که انواع مختلف جرم و موارد نقض حقوق بشر را با معافیت از مجازات مشخ

آگست، در واکنش به کشته شدن یک فرمانده  02مرتکب شوند. مثالً یوناما اسنادی را ثبت کرده است که مطابق آن بتاریخ 

                                                 
 ، کندز.810۲دسمبر  01. مصاحبه های یوناما با باشندگان زمان خیل، مسؤولین محلی پولیس، 888

 اتفاق افتاد.  810۲. این مسئله در ماه جون 88۲

در مورد حفاظت افراد ملکی در جنگ های مسلحانه مراجعه شود:  810۲ – 8108یوناما مورخ  . برای مثال، به گزارشات ساالنه و شش ماهۀ882

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US. 

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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ولیس محلی افغان داخل قریۀ کوچک در ولسوالی خاص ارزگان والیت نفری از پ 0۲1اسبق پولیس محلی افغان، یک گروه 

قربانی این حادثه برادر یکی از فرماندهان طالبان بود  225و یک مرد هفتاد ساله را به ضرب لت و کوب کشتند. هارزگان شد

دستور دادند که خانۀ که دیگر در آن منطقه زندگی نمی کرد. بعد از ارتکاب قتل، اعضای پولیس محلی به باشندگان قریه 

همان فرمانده مظنون طالبان و خانه های دو برادرش را ویران کنند. زمانیکه باشندگان قریه از این دستور سرپیچی کردند، 

تن از مردان قریه را با استفاده از قنداق تفنگ ماشیندار، برچه و چوب لت و کوب کردند. بعد از آن،  81پولیس محلی افغان 

 فغان سه خانه متعلق به فرمانده طالبان و برادرانش را به آتش کشیده و منهدم کردند. پولیس محلی ا

علی الرغم تحقیقی از جانب دولت در این زمینه و یک یک سلسله مظاهرات از جانب باشندگان محل، تا زمان تحریر این 

     226گزارش هیچ اقدامی علیه مرتکبین این حادثه روی دست گرفته نشده است.

ناما شاهد بوده است که قصور در رسیدگی به تخلفات و بدرفتاری پولیس محلی افغان سبب افزایش پشتیبانی از طالبان در یو

کمتر "بعضی از ولسوالی ها شده است و مردم محل گفته اند که آنها بطور چشمگیری طالبان را نسبت به پولیس محلی افغان 

، یوناما سوء 810۲لیس محلی افغان در ولسوالی قیصار والیت فاریاب در اوایل سال می دانند. مثالً، از زمان ایجاد پو "شریر

رفتار پولیس محلی افغان را تائید کرده است که این بدرفتاری ها شامل باج گیری، تهدید، ارعاب، آزار و اذیت مستمر و 

  227دانی امنیه می شود.جلوگیری از دسترسی افراد ملکی به نهادهای دولتی، از جمله مقام والیت و قومن

لی قیصار تحت اگزارشات بیشتری در مورد شکنجه، بدرفتاری و توقیف خودسرانه توسط پولیس محلی افغان در ولسو

 ۲11ولین ولسوالی، یک بخش نیروی ؤتحقیقات و بررسی های جاری یوناما قرار دارد. طبق گفته های باشندگان محل و مس

ی قیصار صرفاً به حیث ملیشه های خصوصی، خارج از کنترول و ادارۀ فرمانده پولیس ملی نفری پولیس محلی افغان در ولسوال

در آن ولسوالی و سایر مقامات محلی فعالیت می کنند. شکایات به والی و قومندان امنیۀ والیت راه به جائی نبرده مستقر افغان 

 یا تحقیقی روی دست گرفته نشده است.  است و تا اکنون هیچ اقدام و

 مطالعۀ موردی: معافیت پولیس محلی افغان از مجازات به سبب ارتکاب قتل، قاچاق مواد مخدر و ازدواج اجباری

 228، وزارت امور داخله یک فرمانده محلی را در پولیس محلی افغان در والیت ننگرهار تعیین کرد.810۲در فبروری 

نمایندگان مردم محل، فعاالن حقوق بشر و سایر افراد محلی با تعیین این فرمانده در پولیس محلی به دلیل روابط سیاسی 

و سوابق جنائی وی، مخالفت کردند. از زمان تعیین این فرمانده تا کنون، یوناما چندین گزارش نقض حقوق بشر و 

، ازدواج اجباری، تصرف غیر قانونی امالک شخصی جهت افراز اعمال جنائی با دخالت این فرمانده، از جمله قتل

پوستۀ امنیتی پولیس محلی افغان و قاچاق مواد مخدر را بدست آورده است. یوناما این اتهامات را با نمایندگان وزارت 

، 810۲ر امور داخله )ریاست پولیس محلی افغان( و پولیس ملی افغان در سطح والیت در میان گذاشت. در ماه اکتوب

وزارت داخله این فرمانده را از سمتش برکنار کرد و اجراات جزائی را آغاز کرد. این تصمیم بر مبنای توصیۀ ریاست 

تحقیقات جنائی پولیس محلی افغان اتخاذ گردید، که ریاست مذکور اتهامات متعددی علیه این فرمانده پولیس محلی 

                                                 
 ، ترین کوت، والیت ارزگان. 810۲. مصاحبه های یوناما با مقامات محلی، بزرگان محلی خاص ارزگان و سایر منابع، آگست و سپتمبر 881

 ، ترین کوت، والیت ارزگان. 810۲دسمبر  08و مصاحبۀ یوناما با نهاد های محلی،  قبلی. ماخذ 889

تا اکنون، شش رویدادی را ثبت کرده است که در آن پولیس محلی افغان در ولسوالی قیصار والیت فاریاب دخیل بوده  8108. یوناما از سال 881

مارچ و تهدید باشندگان محل که به منظور حل و  82بوقوع پیوست، از جمله حمله باالی یک بزرگ قومی بتاریخ  810۲است. پنج رویداد آن در سال 

 منازعاتشان به مقامات محلی مراجعه می کردند.  فصل

 . از ذکر نام ولسوالی به دلیل نگرانی های امنیتی و احتمال اعمال تالفی جویانه اجتناب شد. 882
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 اساس شکایات حاصله از منابع مختلف ترتیب نموده بود. رافغان را تحقیق کرده بود و یک دوسیه مفصل ب

در اواسط اکتوبر، وزارت امور داخله فرمانده متذکره را به ریاست پولیس محلی افغان جلب کرد که آن ریاست به نوبۀ 

آنکه خود وی را به معین وزارت امور داخله راجع ساخت. این فرمانده به عوض اینکه از سمتش برکنار شود، بعد از 

 ضمانتی را مبنی بر عدم ارتکاب دوبارۀ اعمال جنائی امضاء نمود، دوباره اشغال وظیفه نمود.

اکتوبر ریاست پولیس محلی افغان را به پرسش گرفت، آن ریاست بیان داشت که فرمانده  ۲0زمانیکه یوناما بتاریخ 

 229از وی، نتوانستند از کار برکنار کنند. مذکور را به دلیل رابطه اش با والی همان زمان ننگرهار و حمایت والی
 

 تدابیر جدید حسابدهی 

بخش نظارت و تحقیق پولیس محلی افغان در داخل وزارت امور داخله عمده ترین مکانیزم نظارت بر پولیس محلی افغان 

، بیشتر از 810۲طبق معلومات ریاست پولیس محلی افغان، این بخش در جریان سال  230است که در کابل مستقر می باشد.

قضیه را به سارنوالی نظامی در سطح والیت  16صد قضیه علیه اعضای پولیس محلی افغان را تحقیق کرد که از آن جمله، 

ا را پی گیری نکرد و نیز هیچ علی الرغم این گام های مثبت، بخش نظارت و تحقیق پیشرفت کار این قضای 231راجع ساخت.

گونه آماری در مورد تعداد محکومیت و تعلیق اشخاص دخیل در این قضایا داده نتوانست. این ریاست که در سطح والیات 

حضور دایمی ندارد، در تحقیق تخلفات سنگین متکی به هیئت های اعزامی وزارت داخله به ساحات می باشد که موفقیت 

به همکاری و حسن نیت قومندانان امنیه و پولیس ملی افغان در سطح والیات در امر اجرای وظایف شان  این تحقیق ها وابسته

 می باشد. 

 یکی از تحقیق کننده های ریاست پولیس محلی افغان در این زمینه به یوناما چنین گفت: 

لی افغان نداشته باشیم، معافیت پولیس تا زمانیکه ما یک واحد نظارتی واقعاً مستقل، شایسته و با صالحیت در پولیس مح"

".بودمحلی افغان از مجازات به قوت خود پابرجا باقی خواهد ماند و نظارت نمادین و ضعیف از آنها بدتر از این خواهد 
232  

، ریاست پولیس محلی افغان وزارت امور داخله هیئتی را به ولسوالی چهاردرۀ والیت 810۲جنوری  01برای مثال، بتاریخ 

دز اعزام کرد تا از فرماندهان واحدهای پولیس محلی افغان در آن ولسوالی که متهم به تخلفات از جمله قتل، لت و کوب کن

جنوری جلب و  06ریاست متذکره فرماندهان مذکور را بتاریخ  233شدید، اخاذی و کار اجباری شده بودند، تحقیق نماید.

جنوری به دلیل نبود اسناد و مدارک کافی از بند رها کرد. هیئت تحقیق  80خ دستگیر کرد، ولی سارنوالی نظامی آنها را بتاری

وزارت امور داخله طی یادداشتی به سارنوالی اتهامات وارده علیه فرماندهان مذکور را تائید کرده بود ولی هیچ مدرکی جهت 

، به ریاست تحقیقات جنائی قومندانی اسناد و مدارک، در عوض 234اثبات اتهامات جنائی و محکومیت آنها ارائه نداده بود.

                                                 
 ، کابل. 810۲اکتوبر  ۲0. مصاحبۀ یوناما با ریاست پولیس محلی افغان، قرارگاه وزارت امور داخله، 886

پروگرام پولیس محلی افغان و نگرانی های نقض حقوق بشر ناشی از این پروگرام، به گزارشات ساالنه و شش . برای معلومات در مورد سوابق 8۲1

در مورد حفاظت افراد ملکی در جنگ های مسلحانه مراجعه شود:  810۲ – 8100ماهۀ یوناما مورخ 

http://unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en-US  
 ، قرارگاه وزارت امور داخله، کابل. 8102جنوری  6. جلسه یوناما با ریاست پولیس محلی افغان، 8۲0

 .قبلی. ماخذ 8۲8

 جنوری، کندز. 06 و 02، 01. مصاحبۀ یوناما با اعضای ریاست پولیس محلی افغان، وزارت امور داخله، 8۲۲

 810۲جنوری  8۲. مصاحبه های یوناما با مقامات محلی، کندز، 8۲2

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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امنیۀ والیت تسلیم گردیده بود که طبق گزارش ها، این ریاست به جای آنکه اسناد و مدارک را با سارنوالی شریک سازد، 

   235آنرا نزد خود حفظ کرد.

از متضررین و شاهدان  بدنبال رهائی، مظنونین دوباره به پست هایشان برگشتند. از آن زمان تاکنون، یوناما چندین گزارش

سارنوال   236شده اند. "بخشش خط ها"دریافت کرده است که در آن ادعا شده است که ایشان به اجبار وادار به امضای 

 237نظامی به نوبۀ خود گفته است که او به دلیل نگرانی های امنیتی نتوانسته است که به ساحه جهت انجام تحقیقات سفر کند.

اتهام سوء استفاده از صالحیت وظیفوی محاکمه شدند ولی به دلیل نبود اسناد و مدارک مادی و  هردو فرمانده بعدتر به

 در زمان نشر این گزارش، هردو فرمانده در پست هایشان باقی بودند.  238تبرئه شدند. شواهد

 "ت نظارتیلس"، یک 810۲به منظور تقویت نظارت و حسابدهی در داخل صفوف پولیس محلی افغان، آیساف در خزان 

پولیس محلی مرتبط با تهیه کرد که در آن، آنعده ولسوالی های تحت کنترول پولیس محلی برجسته می گردد که در آنجا 

یا امنیت چند الیه  پشتیبانی مردم و فقدانیا  نقض حقوق بشر، فساد سیستماتیک، رهبری ضعیف، اختالفات عمده قومی، و

اوری گزارشات از منابع مختلف )نیروهای ائتالف، وزارت داخله، یوناما، کمیسیون  این پروگرام شامل جمع 239.دانسته شود

ادعاهای تخلف از جانب پولیس محلی افغان مشخص گزارشات مستقل حقوق بشر افغانستان و غیره( می گردد که در آن 

  240شده است.

کند. سپس یک مکتوب هشداریه به  آیساف واحدهای شناسائی شده پولیس محلی افغان را در لست نظارتی خود درج می

وزارت امور داخله ارسال می گردد که بعد از دریافت آن، وزارت داخله مکلف به انجام تحقیق و متعاقباً بررسی وضعیت 

ولسوالی بطور ربعوار می گردد. اگر مسائل مورد نگرانی بر طرف نگردد، آیساف می تواند پیشنهاد کند که برخی از معاشات 

یا در صورت لزوم، تشکیل پولیس محلی همان  ی افغان در همان ولسوالی بطور مؤقت به حالت تعلیق درآید وپولیس محل

 811در زمان نشر این گزارش، تشکیل پولیس محلی افغان در ولسوالی غورماچ والیت فاریاب از  241ولسوالی را لغو کند.

  242گردید. صمحلی افغان تنقیپرسونل به دلیل مدیریت نادرست پروگرام پولیس  11پرسونل به 

                                                 
 . 8102جنوری  6. مصاحبۀ یوناما با اعضای ریاست پولیس محلی افغان در قرارگاه وزارت امور داخله، کابل، 8۲1

 . 810۲جنوری  ۲1- 80. مصاحبه های پیگیر یوناما با متضررین و شهود از طریق تیلیفون، 8۲9

 . 810۲جنوری  8۲. مصاحبه های یوناما با مسؤولین محلی، کندز، 8۲1

 . 810۲نومبر  02. مصاحبه های یوناما با مسؤولین محلی، کندز، 8۲2

به مفهوم تداخل حضور تمام نیروهای ملی امنیتی افغانستان در یک ساحه می باشد. پولیس محلی افغان، منحیث صرفاً نیروی  "امنیت چند الیه". 8۲6

ن وابسته به حمایت پولیس ملی افغان و اردوی ملی که در نزدیکی پوسته های پولیس محلی افغان مستقر اند، می باشد تا در صورت لزوم، با ایدفاعی، 

 نیرو همکاری نمایند، یعنی در مواردیکه باالی پوسته پولیس محلی افغان از جانب عناصر ضد دولت حمله صورت می گیرد. 

 . 8102جنوری  6آیساف در کابل،  ALP-SOAG, NSOCC-Aاما و معاون تبادل ایمیل بین یون 821

 تمویل می کند.  NSOCC-A/ISAF. نیروی نظامی ایاالت متحده پروگرام پولیس محلی افغان را از طریق 820

 .قبلی. ماخذ 828
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در موازات توصیه های یوناما در گزارشات قبلی اش در مورد حفاظت افراد ملکی در جنگ های مسلحانه، یوناما از ایجاد 

ساعت  02پروگرام آموزشی برای تمام اعضای جدیدالشمول پولیس محلی افغان استقبال می کند؛ پروگرام آموزشی متذکره 

  243ورد حقوق بشر به همکاری کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را در خود دارد.برنامه آموزشی در م

علی الرغم این همه تالش های چشمگیر به منظور بلند بردن سطح حسابدهی نیروهای پولیس محلی افغان، یوناما با نگرانی 

ساحات کشور در مقابل اعمال خالفشان  تاکید می کند که هنوز هم تعداد کثیری از نیروهای پولیس محلی افغان در برخی از

ول و پاسخگو قرار گرفته اند، ؤاز مجازات معاف می باشند. مواردیکه که اعضای پولیس محلی افغان نسبت به اعمال شان مس

باید محدود به اعضای پائین رتبۀ پولیس محلی افغان که ارتباطات سیاسی نداشتند، بوده است. این گرایش قابل نگرانی بوده و 

یا نادیده گرفته  و بعد از آن، این مسئله از نزدیک تحت مراقبت قرار گیرد؛ این مسئله میتواند بیانگر تحمل و 8102طی سال 

شدن روزافزون موارد نقض حقوق بشر باشد. این مسئله مخصوصاً در حاالتی صدق می کند که پولیس محلی افغان با افراد 

 باشند، بدرفتاری می کند.  همسودولت  ملکی که تصور می شود با عناصر ضد

عالوه برآن، یوناما مشاهده نموده است که برخی از اعضای نهادهای ملی امنیتی افغان به این نظر اند که افسران آنها، به شمول 

ت اند. پولیس محلی افغان، نباید بخاطر اعمال بدرفتاری شان پاسخگو قرار گیرند، زیرا عناصر ضد دولت باعث و بانی خشون

میتواند  منجر به از دست رفتن سریع دستاورد هائی  "مبارزه با عمل خالف با یک عمل خالف دیگر"به باور یوناما، روش 

 گردد که طی سالهای اخیر در عرصۀ پاسخگوئی حاصل شده است. 

تمامی جرایم و موارد نقض حقوق یوناما تاکید می کند که دولت مطابق قوانین افغانستان و قوانین بین المللی مکلف است که 

صورت گرفته را تحقیق و تعقیب عدلی نماید. یوناما تصریح می کند که بدون تالش  شبشر که ادعا می شود از سوی نیروهای

های منسجم، هماهنگ و مشترک توسط وزارت امور داخله و ریاست پولیس محلی افغان به منظور اتخاذ اقدامات اصالحی، 

بشر توسط پولیس محلی افغان علیه افراد ملکی می تواند ادامه یابد و از لحاظ حجم و شدت نیز افزایش موارد نقض حقوق 

 یابد. 

 توصیه ها در مورد پولیس محلی افغان

یوناما توصیه می کند که دولت به تالش های خود بیافزاید تا اطمینان حاصل گردد که تمام اعضای جدیدالشمول پولیس 

وص فرماندهان آن در مطابقت با طرزالعمل های تعیین و تجویز شده پولیس محلی افغان بشکل کامالً محلی افغان، به خص

 نظر درست بررسی می گردند. هر عضو پولیس محلی افغان که مرتکب نقض جدی حقوق بشر می شود، باید فوراً بدون در

تالش هائی به منظور تقویت ظرفیت ریاست سالح، تحقیق و تعقیب عدلی شود.  عداشت ارتباطات سیاسی اش، تعلیق، خل

پولیس محلی افغان از طریق تامین حمایت سیاسی، کمک های عملی، تجهیزات، پرسونل و منابع نیز باید صورت گیرد تا 

 پاسخگوئی پولیس محلی افغان بخاطر تخلفاتش تامین گردد. 

این توصیۀ خود تاکید می کند که وزارت داخله یک به منظور جلوگیری از مداخالت در سطح محلی، یوناما یکبار دیگر بر 

سارنوالی نظامی را در ریاست پولیس محلی افغان توظیف کند تا تحقیقات را در سطح ملی رهبری کند. وزارت داخله باید 

                                                 
این اداره در مورد  810۲رش شش ماهۀ سال . برنامۀ آموزشی حقوق بشر برای نیروهای پولیس محلی افغان در پاسخ به توصیه های یوناما در گزا82۲

، ALP-SOAG, NSOCC-Aحفاظت افراد ملکی در جنگ های مسلحانه و تالش های بعدی یوناما معرفی گردید. تبادل ایمیل بین یوناما و 

 . 8102جنور  01آیساف، کابل، 
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و نیز یک مرجع تماس عالی رتبه در زمینه مسائل حقوق بشر نیز تعیین کند تا زمینه نظارت مستقل بر تحقیقات تامین گردد 

 کمکی باشد به تدابیر پاسخگوئی. 

 244نبود حسابدهی: گروه های مسلح طرفدار دولت

اینجا در داخل حکومت، حکومت دیگری وجود دارد که مراجعه به عدالت را برای ما ناممکن میسازد. تنها دلیل 
 245حکومت دومی این است که ما را در سطح پایین حفظ و خود بر ما حکومت نماید.

 810۲اپریل  9محل، قریه کنام کالن والیت کندز، بزرگ  --
 

، یوناما چندین مورد عدم حسابدهی بخاطر نقض حقوق بشر را مشاهده نمود که توسط برخی گروه های مسلح 810۲در سال 

که به ثبت رسید،  یطرفدار دولت صورت گرفت. این تخلفات در جریان عملیات های امنیتی شان اتفاق افتاد. در حادثات

یوناما مشاهده نمود که مردم محل و مقامات امنیتی عامالن این حوادث را میشناختند و میتوانستند محل بودوباش شان را 

 عدلی و حسابدهی شان در قدم نخست مربوط به تالش و اراده سیاسی حکومت محل میشد. تعقیبشناسائی نمایند که 

مللی که در جریان نبردهای مسلحانه اعمال میگردد، دولت وظیفه دارد تا استفاده نیروی بین ال دوستانهحقوق بشر حقوقتحت 

این وظیفه، همرا با  246کشنده توسط گماشتگان اش، به شمول گروه های مسلح طرفدار دولت را مورد بررسی قرار دهد.

یباشد. تحقیقات دولت باید فوری، ولیت بالقوه به دلیل قصور در اجابت آن، برخاسته از حق زندگی و دیگر حقوق مؤمس

 کامل، بیطرفانه و مستقالنه صورت گیرد تا تحقیقات بطور موثر صورت بگیرد و مردم از آن نظارت نماید.

در گذشته یوناما چندین مورد حمالت و بدرفتاریهای گروه های مسلح طرفدار دولت را در برابر افراد ملکی گزارش داده  

یوناما در برخی موارد مشاهده نموده که عامالن همچو  247دلی الزم مقامات قرار نگرفته بود.که مورد بررسی و پیگرد ع

حوادث در موقف های با صالحیت شان به حیث فرمانده و کنترول کننده قدرت ابقاء گردیده اند و به تهدید افراد ملکی در 

 248ساحات تحت کنترول شان ادامه داده اند.

بدرفتاری و عملیات ها توسط گروه های طرفدار دولت را به  249د تلفات افراد ملکی ناشی ازمور 11، یوناما 810۲در سال 

مورد جراحت افرد ملکی(. این بدرفتاریها عبارتند از قتل های عمدی، عملیات های  ۲1مورد قتل و  02ثبت رسایند )

را که یوناما به ثبت رسانیده در والیات  یغیرقانونی، لت و کوب، تهدیدات و تخریب و سرقت اموال. تقریباً تمامی قضایای

 کندز و فاریاب اتفاق افتاده و نبود حسابدهی را در این والیات برجسته میسازد.

 

                                                 
 را بنگرید.بخش حقوقی این گزارش  "گروه مسلح"برای دریافت تعریف .  822

 .810۲، والیت کندز، اپریل نامهای یوناما با بزرگان قریه ک . نشست 821

 .8100، ژنو، OHCHR را بنگرید. بین المللی حقوق بشر در نبرد مسلحانه حمایت قانونیبخش دوم، حسابدهی و حقوق قربانیان، .  829

را  یوناما در پیوند با حفاظت از افراد ملکی در نبرد مسلحانه 8108-810۲سط سال اواگزارشات ساالنه و  .821

 .http://www.unama.unmissions.org/Default.aspx?tabid=13941&language=en=usبنگرید:

 .810۲اپریل  09 ،مصاحبه یوناما با مقامات محلی، والیت کندز.  822

مورد مجروحیت( را که از اثر تخلفات و عملیات های انجام شده از  01رد کشته و مو ۲2مورد تلفات افراد ملکی ) 11، یوناما 8108. در سال  826 

  سوی گروه های مسلح طرفدار دولت صورت گرفته اند، به ثبت رسانید.
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 والیت کندز مطالعه موردی: کشتار دسته جمعی و نقض حقوق بشری در کنام کالنِ

انداز قریه کنام کالن در نزدیکی شهر کندز ، یک گروه مسلح طرفدار دولت مجهز با تفنگ و راکت 8108سپتمبر  8به تاریخ 

فرد ملکی کشته و هشت تن دیگر زخم برداشتند.  08را به هدف دستگیری مردان قریه مورد حمله قرار دادند که در نتیجه آن 

یک زن در حالیکه سعی داشت شوهر خود را محافظت نماید هدف قرار گرفت و زخم برداشت. پس از شکایات مردم محل 

سال حبس محکوم گردیدند  02، هشت عضو پایین رتبه همان گروه مسلح بازداشت شدند. دو تن آنها به 810۲سال  در طول

 که سپس محکومیت آنها در مرحلۀ استیناف مورد تجدید نظر محکمه قرار گرفت و منجر به رهایی شان گردید.

از سوی محکمه والیت کندز دستگیر نگردید.  وجود حکم صادر شده ول این حمله شناخته میشدند باؤکه مس یفرماندهان

چندین منبع در ولسوالی خان آباد، به شمول منابع دولتی و پولیس مکرراً به یوناما اظهار داشتند که محل بودوباش این 

 اگر مقامات والیت کندز آن را تعقیب نمایند.  ،فرماندهان معلوم اند و حکم دستگیری شان میتواند عملی گردد

، یک تن از بزرگان سرشناس قریه کنام کالن که از جمله منتقدان جدی کشتار دسته جمعی سال 810۲اپریل  9خ به تاری

هم در سطح محلی و هم در سطح کشور به حساب میرفت توسط دو فرد سوار بر یک موتر سایکل مورد هدف قرار  8108

 250وان نمودند و از بررسی آن خودداری کردند.گرفت و به قتل رسید. مقامات محل این قضیه را یک اختالف شخصی عن

، یک تن از بزرگان کنام کالن مربوط به قوم پشتون تحت همین شرایط به قتل رسید و قضیه آن نیز 810۲اپریل  09به تاریخ 

طبق اظهارات بزرگان و مردم قریه به یوناما این دو قتل و  251یک اختالف شخصی عنوان گردید و مورد پیگرد قرار نگرفت.

 کنام کالن ارتباط داشتند. 8108عامالن آن در کشتارهای دسته جمعی سال 

، درگیری میان طالب ها و گروه های مسلح طرفدار دولت در یکی از ولسوالیهای والیت کندز 810۲سپتمبر  81به تاریخ 

ر گذشته در کشتارهای کنام کالن دست داشتند عناصر ضد دولت را از ساحه بیرون که د یصورت گرفت. گروه های مسلح

گروه یاد  ،راندند، قریه را غارت نمودند و افراد ملکی آن را مورد حمله قرار دادند. طبق گزارشات موثق و همه جانبه یوناما

گلوله به قتل رساندند و دو فرد به ضرب لت و کوب کشتند، یک بزرگ دیگر محل را به ضرب  شده یک فرد ملکی را

 252ملکی دیگر را زخمی نمودند.

در فعالیت های جنایی  ،، همین گروه های مسلح که قریه ها را در والیت کندز آماج قرار میدادند810۲و  8108طی سال های 

 و دیگر تخلفات حقوق بشری ساحه نیز دست داشتند.

 مشاهدات

یوناما مشاهده نموده که تالش ها برای حسابدهی این گروه های مسلح طرفدار دولت اکثراً به دلیل وابستگی عامالن این 

. شبکه های حمایتی که از عامالن این حادثات استحادثات با زورمندان در سطح والیت و کشور مورد پیگرد قرار نگرفته 

وذ دارند، فساد و جنایت به ویژه قاچاق غیر قانونی مواد مخدر را تقویت حمایت مینمایند از سطح قریه تا سطح کشور نف

 مینمایند و با حفظ وابستگی های قومی، خانوادگی و زورمندان به کارهای شان ادامه میدهند.

                                                 
  811. والیت کندز. ،810۲اپریل  9مصاحبه های یوناما با مقامات محل،    

 والیت کندز. ،810۲اپریل  09مصاحبه یوناما با یک کارمند محل، .  810

 .810۲مصاحبه های تیلفونی یوناما با بزرگان بوتا در اکتوبر .  818
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ست یوناما تصریح میدارد که اینگونه شبکه های حمایتی اکثراً حراست از حقوق بشر را به خطر انداخته و دستاوردهای بد

آمده در بخش حاکمیت قانون را با دادن معافیت برای اشخاص مظنون به تخلفات حقوق بشری از طریق ارعاب، تبادل تحفه، 

 253یا رشوه برای ممانعت از پیگرد عدلی، از بین برده اند.

بدهی برای تخلفات یوناما در چندین مورد مشاهده نموده که قصور در تعقیب عدلی عامالن با این منطق استوار بوده که حسا

انجام شده توسط گروه های مسلح طرفدار دولت ممکن تالش ها برای جلوگیری از دوباره تحت کنترول درآمدن ساحه 

مثالً، پس از حمله بر قریه کنام کالن مقامات امنیتی والیت کندز به یوناما گفتند  254بین ببرد. بدست عناصر ضد دولت را از

ثابه یک نیروی مسلح برای جلوگیری از اشغال دوباره ولسوالی خان آباد توسط طالبان الزم که حضور این فرماندهان به م

 میباشد.

یوناما تاکید می کند که معافیت ناقضین حقوق بشر بی ثباتی و تنش را به میان آورده و مشروعیت دولت افغانستان را از بین 

 میبرد.

  

                                                 
کندز والیت شهر یوناما مبتنی بر یک سلسله مصاحبه ها طی دیدار های یوناما از ولسوالیهای خان آباد، امام صاحب، قلعه ذال و  یتحلیل ها.  81۲

حکومت، کارمندان صحی، معلمین، خبرنگاران و  یان شامل سارنواالن، کارمندان محلمیباشد. مصاحبه شوندگ 810۲کندز در جریان نیمه دوم سال 

 .یاد آوری نمودند در والیت کندز رحقوق بشنقض رهبران زن که همه شان از مداخله زورمندان به عنوان یک عامل کلیدی در معافیت 

پولیس محلی افغان جهت جا قطعه از  اظهارات قوماندان پولیس ایجاد یک. طبق 810۲اکتور  2مصاحبه یوناما با قوماندان پولیس کندز، مورخ .  812

 دد.گروه های مسلح طرفدار دولت در خان آباد میتواند یک گام اساسی برای حسابدهی تلقی گر ییگزین
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 حفاظت از حقوق بشر در ساحات جنگ

 مسلحانهاطفال و نبرد 

یک فرمانده محلی طالبان به من گفت دکمه یک دستگاه کنترول از راه دور را که در نزدیکی یک گروهی از پولیس 
محلی افغان تعبیه شده بود، فشار بدهم. پس از آنکه من از انجام این کار خودداری کردم، او تهدید کرد که مرا یکجا با 

ت که به جنت خواهم رفت و در بدل این کار پاداش بزرگی را نصیب والدینم خواهد کشت. طالب مذکور به من گف
خواهم شد. من ریموت کنترول را گرفتم. زمانیکه به هدف نزدیک میشدم خیلی ترسیده بودم. او نیز به من اشاره میکرد 

 تا دکمه را فشار بدهم. من دکمه را فشار دادم.

منفجره تعبیه شده که از راه دور کنترول میشد در برابر پولیس پسر پانزده ساله که پس از انجام یک حمله مواد  --

 255در یک نظارت خانه ریاست عمومی امنیت ملی در والیت بغالن بازداشت گردید. 810۲می  1محلی افغان به تاریخ 
 

بدترین سال برای پسران و دختران افغان بود که باالترین رقم تلفات و جراحت را برای اطفال  810۲به اینسو،  8116از سال 

مورد جراحت( که یک افزایش  0،061مورد کشته و  190طفل گردید ) 0،119داشت. خشونت مربوط به نبرد موجب تلفات 

توسط  آنهافات اطفال ناشی از تمامی تاکتیک های جنگی بود اما اکثر نشان میدهد. تل 8108درصدی را نسبت به سال  ۲2

 نبردهای زمینی متضرر گردیدند.و طی مواد منفجره تعبیه شده 

درصد از مجموع تلفات  11مورد جراحت( یا  9۲9مورد کشته و  ۲82) 692طفل افغان،  0،119از جمله کشته و زخمی شدن 

مورد  01۲کشته و  6۲( مورد تلفات اطفال )899ناشی شده. دو صد و شست و شش ) اطفال از فعالیت های عناصر ضد دولت

( مورد 821درصد از مجموع تلفات اطفال به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شدند. دو صد و چهل و پنج ) 01جراحت( یا 

رگیری میان عناصر ضد دولت و درصد از مجموع تلفات از اثر د 02مورد جراحت( یا  061مورد کشته و  11تلفات اطفال )

مورد جراحت( در نتیجه حمالت توپخانه ای از  00مورد تلفات )دو مورد کشته و  0۲نیروهای طرفدار دولت بوجود آمده، و 

مورد جراحت( که عمدتاً از اثر مواد  021مورد کشته و  22مورد تلفات دیگر اطفال ) 892آنسوی مرز به عمل آمده است. 

 (.ERWنده صورت گرفته به کسی نسبت داده نشد )منفجره باقی ما

در حالیکه درگیری های زمینی بیشترین جراحت را به اطفال وارد نموده، مواد منفجره تعبیه شده بزرگترین قاتل اطفال افغان 

را ثبت نموده  جراحت( ۲06مورد کشته و  068مورد تلفات اطفال ناشی از مواد منفجره تعبیه شده ) 100به شمار میرود. یوناما 

 112مورد کشته و  0۲1مورد تلفات اطفال ) 920نشان میدهد. یوناما  8108درصدی را در مقایسه با سال  82که یک افزایش 

 .است درصد افزایش پیدا کرده 16 ،8108مورد جراحت( ناشی از نبردهای زمینی را به ثبت رسانیده که نسبت به سال 

مورد تلفات ناشی  ۲2۲از مجموع  822مواد منجفره باقی مانده از جنگ را در مقایسه با درصد کل تلفات ناشی از  2۲اطفال 

مورد جراحت( را تشکیل داده اند و از این لحاظ آسیب پذیرترین  060مورد کشته و  6۲از مواد منفجره باقی مانده از جنگ )

 ان میدهد.نش 8108درصدی را نسبت به  12گروه به شمار میروند. این رقم یک افزایش 

 

                                                 
 .810۲می  2مصاحبه یوناما در نظارت خانه ریاست عمومی امنیت ملی، شهر پلخمری، والیت بغالن، .  811
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 اختطاف ها و قتل ها

رویداد را تثبیت کرد که همه شان توسط عناصر ضد دولت انجام  09پسر و چهار دختر در  ۲1، یوناما اختطاف 810۲در سال 

شدند. هشت حادثه اختطاف از مناطق شرقی، پنج از مناطق جنوب شرقی و دو هم از مناطق جنوبی و غربی گزارش گردید. 

 اختطاف اطفال اتهام جاسوسی، حمایت از دولت و استخدام اجباری در گروه های مسلح بوده است.ظاهراً دالیل 

اکتوبر  08مثالً، به تاریخ  256ده پسر اعدام گردیدند. ،طبق یادداشت یوناما در پی اختطاف اطفال توسط عناصر ضد دولت

واته پور والیت کنر اختطاف نمودند و آنها را به  ، عناصر ضد دولت دو پسر به سن های هشت و ده ساله را از ولسوالی810۲

 257و همان روز به قتل رساندند. هجرم جاسوسی برای نیروهای طرفدار دولت متهم کرد

 استخدام و استفاده از اطفال در نیروها و گروه های مسلح

 81، یوناما 810۲ابراز میدارد. در سال یوناما از استخدام و استفاده اطفال در نیروها و گروه های مسلح نگرانی شدید خود را 

( درصد حادثات به 91طفل بودند. شست و هفت ) 2۲حادثه را تثبیت کرد که در آن اطفال زیر سن استخدام شده بودند و 

استخدام و استفاده از اطفال توسط  درصد به نیروهای طرفدار دولت نسبت یافتند. ۲۲عناصر ضد دولت، به شمول طالبان و 

. است ی درگیر جنگ، به شمول پولیس ملی افغان، پولیس محلی افغان و عناصر ضد دولت در اکثر مناطق دیده شدهطرف ها

اری مواد منفجره تعبیه شده و انتقال محموله ها ذگروه های مسلح از اطفال بیشتر به مقصد انجام حمالت انتحاری، کارگ

 استخدام و استفاده نموده اند .

افغانستان، به عبارت دیگر پولیس ملی افغان و پولیس محلی افغان هنوز هم به علت کارگیری از اطفال نیروهای امنیتی ملی 

شامل فهرست ضمایم گزارش ساالنه سر منشی ملل متحد در امور اطفال و نبرد مسلحانه میباشد. در پاسخ به این فهرست، 

جنوری  ۲1اطفال زیر سن طرح نمود )این پالن عمل در دولت افغانستان یک پالن عمل را به منظور جلوگیری از استخدام 

 میان دولت و ملل متحد به امضاء رسید(. 8100

در حالیکه پیشرفت هائی در زمینه تطبیق پالن عمل دیده شده، ناظرین ملل متحد مشاهد نمودند که نیروهای امنیتی ملی 

صورت کامل متوقف نکرده اند. طرزالعمل های ناچیز تعیین افغانستان، به ویژه پولیس ملی افغان استخدام طفال زیر سن را ب

مشکل استخدام اطفال در صفوف  ،سن، سطح پایین ثبت تولد در کشور، و مشکالت مربوط به جعل کارت های هویت

 .است نیروهای امنیتی ملی افغانستان را چند برابر نموده

افغان و پولیس محلی افغان، به شمول استخدام آنها به حیث  ل در پوسته های تالشی پولیس ملیااستخدام و استفاده از اطف

، یوناما همچنان به 810۲راپورچی و چایدار باشی پوسته های تالشی هنوز هم یک نگرانی جدی به شمار میرود. در سال 

 تثبیت  گزارشات در مورد استخدام و استفاده اطفال توسط نیروهای افغان ادامه داد:

                                                 
تحت رهبری ملل متحد که باالی جمع آوری اطالعات در پیوند  گستردهیک میکانیزم نظارتی  ،نظارت و گزارش دهی برایکشور  ار. نیروی ک 819

حقوق  گستردهنقض  حادثات . تمامیه است، مورد بازبینی قرار گرفتمتمرکز میباشد با تخلفات گسترده در برابر اطفال در نبرد مسلحانه در افغانستان

 .را به عهده دارندکار کشور بر نظارت  نیروی ریاستکار کشور شریک میگردد. یوناما یکجا با یونسف  نیروییوناما ثبت گردیده با  وسطتاطفال که 

اعضای خانواده قربانیان، پولیس ملی افغان، ریاست عمومی امنیت ملی و  با مصاحبه هاانجام به شمول  810۲اکتوبر  ۲0در یوناما 0۲بررسی .  811

 .یرهبران محل
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  واد منفجره تعبیه شده که از راه دور کنترول میگردید در ولسوالی سرکانی والیت کنر در مارچ، م 01به تاریخ

ساله منفجر گردید. این پسر در حال آوردن آب به یک پوسته تالشی اردوی ملی افغان روی  01مقابل یک پسر 

 یک مرکب بود.

  ر جالل آباد مشاهده نمود. او اظهار ساله را در مرکز آموزشی پولیس در شه 01می، یوناما یک پسر  2به تاریخ

داشت که قبل از اینکه جهت آموزش به جالل آباد فرستاده شود برای مدت دو ماه به حیث افسر پولیس در 

 ولسوالی کیتی والیت دایکندی خدمت نموده بود.

  مشاهده نمود. این ساله را در مرکز اصالح و تربیت اطفال والیت کندهار  00اکتوبر، یوناما یک پسر  86به تاریخ

 ،پسر بچه به یوناما گفت که او توسط پولیس محلی افغان در ولسوالی میوند والیت کندهار استخدام گردیده بود

سپتمبر، او اشتباهاً یک افسر پولیس محلی افغان را با  2جائیکه به ادعای خودش به حیث آشپز کار میکرد. به تاریخ 

ا گلوله ای در خوابگاه اسلحه داشت به قتل رساند؛ افسر مذکور از یک میل کلشینکوف که شاجور نداشت ام

 موجودیت مرمی در خوابگاه تفنگش آگاه نبود.

 بازداشت اطفال به ظن ارتباط با گروه های مسلح

نیت ملی را دریافت مینماید که نیروهای امنیتی ملی افغانستان پسر بچه ها را به اتهامات مرتبط به ام ییوناما هنوز هم گزارشات

طفل )همه پسر( در مراکز  069، مدارک وزارت عدلیه نشان میداد که 810۲دسامبر  ۲0دستگیر و بازداشت مینمایند. الی 

تربیت اطفال در سراسر کشور به ظن ارتباط با عناصر ضد دولت یا به اتهامات مرتبط به امنیت ملی در بازداشت بسر میبرند. 

ساله که در یک توقیف خانه ریاست عمومی امنیت ملی در والیت  01اما با یک پسر بچه ، یون810۲می  1مثالً، به تاریخ 

که پس از انجام یک حمله وسیله مواد منفجره تعبیه شده کنترول از راه دور در مقابل پولیس محلی افغان در بازداشت  ،بغالن

رمانده محلی طالبان او را وادار کرده بود تا این مواد بسر میبرد، مصاحبه انجام داد. این پسر بچه به یوناما خبر داد که یک ف

 منفجره را در مقابل پولیس محلی افغان منفجر سازد.

 تجاوز جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی 

عمومی  فضایاطفال توسط طرف های درگیر ادامه داده است. یوناما یک  علیهیوناما به ثبت برخی قضایای خشونت جنسی 

معافیت برای اینگونه جرایم را مشاهده نموده که ریشه در عدم تالش مقامات جهت بررسی، پیگرد عدلی و مجازات مجرمین، 

ننگ فرهنگی، شرم نابجا، ترس از انتقام و نبود میکانیزم ها برای مراجعه و فراهم آوری خدمات، به ویژه در ساحات ناامن، 

 که از قربانی شدن خشونت جنسی خبر داده اند خود متهم به جنایت گردیدند. یدارد. در خیلی از موارد، اطفال

هشت گزارش خشونت جنسی را  810۲وجود اینکه خیلی از این قضایا بصورت کامل گزارش نمیگردند، یوناما طی سال  با

سه حادثه توسط نیروهای امنیتی در برابر پسرها دریافت نموده که از آن جمله تنها امکان بازبینی چهار حادثه وجود داشته )

 ملی افغانستان و یکی توسط عناصر ضد دولت(، به شمول:

  به اتهام مرتبط به  ،ساله که در والیت کندهار مصروف کارهای روزمره بود 09جنوری، یک پسر بچه  01به تاریخ

قرار گرفته است. بعداً،  امنیت ملی دستگیر گردید، او ادعا دارد که از سوی یک فرمانده و معاونش مورد شکنجه

شب در بازداشت بود. او اظهار داشت که  02این پسر بچه به یک اتاق دیگر انتقال گردیده که در آنجا برای 
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او را شکنجه نمود و باالی مچ پایش فیر نموده بود. طبق  ،پولیس از اینکه تقاضای رابطه جنسی را با او رد کرد

 ط سه افسر پولیس مورد تجاوز جنسی قرار گرفت.بعداً توس ویاظهارات این پسر بچه، 

  ساله را که شاگرد یک مدرسه دینی در والیت کندهار بود  09فبروری، پولیس ملی افغان یک پسر بچه  8به تاریخ

دستگیر نمود. او به یوناما خبر داد که پولیس ملی او و دو تن از همصنفی هایش را دستگیر نمود، آنها را به حوزه 

تقال دادند و سپس آنها را مورد شکنجه قرار داده، به آنها تجاوز جنسی نموده و آنها را شدیداً لت و کوب پولیس ان

 نموده اند.

  فبروری، دو پسر بچه دیگر توسط یک فرمانده پولیس محلی و محافظین اش در ولسوالی امام صاحب  09به تاریخ

کور دستگیر گردید اما بدون کدام اتهام از قید رها شد. والیت کندز مورد تجاوز جنسی قرار گرفتند. فرمانده مذ

خود متهم به همجنس بازی شده و سپس به  ،سال عمر داشت و به مقامات شکایت کرده بود 09یکی از قربانیان که 

 پاکستان فرار نمود.

 258حمالت باالی مکاتب و حادثات که دسترسی به تعلیم و تربیه را متاثر نمود

رویداد مرتبط به جنگ را که تعلیم و تربیه را متاثر نموده، دریافت نمود. این  98یوناما گزارش در مورد ، 810۲در سال 

حادثات عبارت بودند از تهدید، ارعاب، و آزار و اذیت شاگردان و معلمین، اشغال مکاتب و حمالت یا عملیات های نظامی 

 ر ساخته است.در محوطه های مکاتب که حضور شاگردان در مکاتب را متاث

یوناما هفت حادثه را تایید نمود که در آن نیروهای امنیتی ملی افغانستان دست به اشغال مکاتب زدند. در هر حادثه سه تا شش 

، اردوی ملی افغان، پولیس ملی نظم عامه و پولیس سرحدی سه باب مکتب را 810۲مکتب به اشغال درآمد. مثالً، طی اکتوبر 

یت بدخشان تصرف نمودند. بنابر گزارش ها، آنها تجهیزات نظامی را روی بام صنف ها نصب نمودند در ولسوالی وردوج وال

. در جریان اشغال این مکاتب، شاگردان و معلمین اجازه ورود به مکاتب را دیده می شدندو در داخل مکتب سربازان 

 نداشتند.

بشردوستانه بین  حقوق به موجب بیطرفی مکاتب را که  ،مکاتب یوناما از این ناحیه نگران است که حادثات استفاده نظامی از

و اطفال را از حق  قرار داده در معرض هدف قرار گرفتنزمان مکاتب را آن به چالش کشیده و در  ،المللی حفاظت میشوند

 اساسی شان به آموزش محروم میسازد. 

استفاده از  810۲می  02والی این والیت به تاریخ  در یک حادثه که دسترسی به آموزش را در والیت زابل متاثر ساخت،

چون که عناصر ضد دولت از این موتر سایکل ها به  ،تمامی موتر سایکل ها در ولسوالی شاجوی والیت زابل منع قرار داد

باب  21ازه مقصد قتل های هدفمندنه استفاده مینمودند. در یک اقدام تالفی جویانه در پیوند با این حرکت والی، طالبان درو

 مکتب را بستند.

                                                 
 کار کشوری نظارت بر اطفال در نبرد مسلحانه. نیرویبازبینی شده از طریق .  812
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 جنگ های مسلحانهزن ها و 

به اینطرف ثبت نمود که بیشترین زیان را به  8116، یوناما باالترین رقم کشته و زخمی شدن زن ها را از سال 810۲در سال 

که نسبت به سال مورد جراحت( را به ثبت رساند  100مورد کشته و  8۲1مورد تلفات زن ها) 129زنان رسانیده بود. یوناما 

 259درصد افزایش یافته است. ۲9 ،8108

از اثر استفاده مواد منفجره تعبیه شده توسط عناصر ضد دولت به عمل  810۲در سال  حریان منازعهبیشترین تلفات زنان در 

 8108ل درصدی را نسبت به سا 81مورد تلفات خانم ها( که یک افزایش  011زخمی میباشد ) 60کشته و  29آمده که شامل 

نومبر، یک وسیله مملو از مواد منفجره تعبیه شده در کنار سرک زیر موتر یک فرد ملکی  2مثالً، به تاریخ  260نشان میدهد.

که بطرف ولسوالی قالت والیت زابل در سفر بود، منفجر گردید که در نتیجه آن پنج زن، دو طفل به شمول راننده آن موتر 

 به هالکت رسیدند.

مواد منفجره تعبیه شده نسبت به هر تاکتیک دیگر بیشترین تلفات را به زنان وارد کرده، آنها بیشترین جراحت که آن وجود با

درصد از  21درصد افزایش پیدا کرده و  29را از نبردهای زمینی برداشته اند و دربرگیرنده تلفات اکثریت زنان میباشد که 

مورد جراحت(.  890مورد کشته و  1۲مورد تلفات،  ۲۲2) 261دمحسوب میگرد 810۲مجموع تلفات زنان ملکی در سال 

 9اکثریت این زنان یا در جنگ گیر مانده اند و یا اینکه انحراف سالح ثقیله باعث تخریب منازل شان گردید. مثالً، به تاریخ 

 ،گ والیت لغمان بودنددسامبر، یک کاروان نیروهای امنیتی ملی افغان که درحال راه اندازی یک عملیات در ولسوالی الیشن

مورد حمله عناصر ضد دولت قرار گرفتند. در این حمالت، یک هاون به یک خانه مسکونی اصابت کرد که در نتیجه آن 

 یک زن و یک طفل کشته شدند و دو زن و سه طفل دیگر زخم برداشتند.

 سیسات صحیأحمالت باالی کارمندان و ت

حادثه حمالت را باالی تاسیسات  ۲8افزایش یافته، و یوناما  810۲در سال  حمالت در برابر تاسیسات و کارمندان صحی

، کشته 810۲به ثبت رسانید. در سال  8108حادثه در سال  81در مقایسه با  262صحی و تهدیدات در برابر کارمندان صحی

مورد حادثه را به  86ما ، یونا810۲حادثه در سال  ۲8از جمله  263شدن پنج تن و زخمی شدن چهار فرد ملکی به ثبت رسید.

 عناصر ضد دولت نسبت داده که طی آن سه فرد ملکی کشته و چهار تن دیگر زخم برداشته )هفت مورد تلفات(.

                                                 
 مورد جراحت(. ۲18و  کشتهمورد  069به ثبت رساند ) حادثات رامورد تلفات خانم ها از تمامی انواع  122، یوناما 8108در سال .  816

 مورد جراحت(. 91مورد کشته و  20به ثبت رساند ) را مورد تلفات زنان ناشی از مواد منفجره تعبیه شده 022، یوناما 8108در سال .  891

 مورد جراحت(. 019مورد کشته و  1۲نبرد زمینی به ثبت رسانید ) را در پیزن  886، یوناما تلفات 8108در سال .  890

صحت عبارتند از شفاخانه ها، کلینیک ها، کمک های اولیه، البراتوارها، بانک های خون و دواخانه ها. کارمندان بت های مراقتاسیسات .  898

خدمات صحی عبارتند از داکتران، نرس ها، مساعدین اولیه، پزشکان، و کارکنان حمایتی که به وظایف طبی گماشته میشوند، یک مرکز خدمات 

رانندگی یک امبوالنس را بدوش دارند. مراقبت های صحی در خطر، یک واقعیت خشن، کمیته بین المللی صلیب سرخ، صحی را اداره میکنند، یا 

 .810۲کابل، 

جداگانه به ثبت رساند )کشته شدن سه کارمند صحی و زخمی شدن نو تن  حادثه 81مورد تلفات افراد ملکی را در  08 ،8108یوناما در سال .  89۲

 دیگر(.
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درگیر به صراحت میخواهد تا از حمله باالی تاسیسات و کارمندان صحی خودداری  اطرافبشردوستانه بین المللی از  حقوق

 264همه شرایط مورد احترام و محافظت قرار بگیرند. باید در ،ف صحی موظف میگردندنمایند. کارمندان صحی که به وظای

که باالی کارمندان صحی، بیماران، تاسیسات و حمل نقل صحی صورت میگیرند و مانع عرضه  یتهدیدات خشونت بار

 شده است. ، ممنوعخدمات صحی میگردند

که اختطاف ها و قتل های هدفمندانه کارمندان صحی را در پی  اذیت می شد و اکثریت حادثات شامل تهدید، ارعاب و ازار

درصد از حمالت باالی کارمندان وتاسیسات صحی  98دیده شد،  810۲که در نیمه نخست سال  یپس از گرایش  265.ندداشت

 266در مناطق شرقی به ثبت رسیدند.

ضد دولت تالش نموده اند تا وسایل درمانی و یوناما مشاهده نموده که در برخی حادثات تهدید و غارت کلینیک ها، عناصر 

عناصر ضد دولت دو الری حامل دوا و دیگر  810۲اکتوبر  80بهداشتی را برای افراد زخمی شان قبضه نمایند. مثالً، به تاریخ 

ودند. تجهیزات طبی به یک کلینیک در ولسوالی جلریز والیت وردک را متوقف، راننده ها را اختطاف و الریها را غارت نم

راننده موتر را در همان روز پس از چند ساعت رها نمودند و دو روز بعد یک الری را با دوای آن و الری دیگر بدون دوا 

 آزاد ساختند.

سپتمبر عناصر ضد دولت داخل  82تجهیزات کلینیک ها را به یغما بردند. مثالً، به تاریخ  ،طی حادثات دیگر عناصر ضد دولت

الی علینگار والیت لغمان گردیدند، آن را تالشی و تجهیزات را غارت و اموال شخصی افراد را به یک کلینیک در ولسو

 سرقت بردند. 

. به ترس انداختن زنان است اختطاف ها و قتل های هدفمند کارکنان صحی همواره پس از ارعاب و تهدید صورت گرفته

الی قرقین والیت جوزجان به ثبت رسیده است. این ارعاب، نرس و تهدید کارکنان صحی زن بیشتر در ماه جون و در ولسو

 قتل یکتن از کارکنان صحی را در اوایل همان ماه به همراه داشت.

را دریافت نمود که نیروهای ملی امنیتی افغان و نیروهای بین المللی کلینیک ها را اشغال و  ی، یوناما ادعاهای810۲طی سال 

جوالی، سربازان اردوی ملی افغان  82نجام عملیات های نظامی شان استفاده مینمایند. به تاریخ آنها را به عنوان پایگاه برای ا

و کارمندان را دستور دادند تا کلینیک یاد شده  هداخل یک کلینیک غیر دولتی در ولسوالی حصارک والیت ننگرهار گردید

ا موقتاً به عنوان یک پایگاه مورد استفاده قرار دادند آگست تحت کنترول آنها بود و آن ر 02را ترک کنند. این کلینیک الی 

 و از آنجا یک عملیات را به مقصد پاکسازی نظامی هماهنگ نمودند.

را دریافت نموده که نیروهای مسلح داخل مراکز صحی میگردند، تالشی ها را انجام میدهند و  یهمچنان، یوناما گزارشات

فبروری نیروهای نظامی افغان و بین المللی بزور داخل یک مرکز صحی  00تجهیزات طبی را تخریب مینمایند. مثالً، به تاریخ 

                                                 
-Rule ed. Jean، 0. کارمندان و اشیای صحی و مذهبی. کمیته بین المللی صلیب سرخ، قوانین بشردوستانه عرفی بین المللی، بخش 81 . قاعده 892

Marie Henchaerts and Louise Doswald-Beck  (CUP مطالعه کمیته بین المللی 8111/ کمیته بین المللی صلیب سرخ، کامبریج{ )

 صلیب سرخ{.

که تلفات افراد ملکی را در پی نداشته، اما باالی  بودهاختطاف کارمندان صحی انده شامل یوناما به ثبت رسرا که هشت آن  حادثه ۲8از جمله .  891

 ارسال خدمات صحی، دسترسی سازمان های بشری و در کل وضعیت ناامنی در ساحات متاثر اثرات منفی جدی وارد کرده باشد.

 مراجعه نمایید: 91، صفحه یوناما در پیوند با حفاظت از افراد ملکی در نبرد مسلحانه 810۲سط سال اواگزارش به  . 899

http://unama.unmissions.org/LinkClic.aspx?fileticket=EZoxNuqDtps%3rd&tabid-12254&language=en-us. 

 



 

78 

 

را نیز به بار  یعت در اختیار داشتند و خسارات اندکدر ولسوالی سیدآباد والیت وردک گردیدند و آن را برای مدت سه سا

آوردند. بنابر گزارش ها، محافظ این مرکز صحی سعی نموده بود تا مانع داخل شدن نیروهای نظامی بین المللی در این مرکز 

رست ثابت گردید. گردد، اما این نیروها اصرار داشتند که یک فرمانده طالب خود را در این مرکز پنهان نموده که بعداً ناد

مرکز یاد شده در کنار یک مدرسه موقعیت داشت. این مدرسه نیز مورد تالشی قرار گرفت و طبق گزارشات چهار شخص در 

 همان روز بازداشت شدند. 

 کمپاین های واکسین پولیو

در قضایای گزارش  پیشرفت های خوبی داشته، و یک کاهش قابل مالحظه 810۲ریشه کن سازی پولیو در افغانستان طی سال 

 8108مورد که در سال  ۲1، فقط سیزده مورد گزارش گردیدند در مقایسه با 810۲شده پولیو به عمل آمده است. در سال 

گزارش شده بودند. ناامنی و عدم دسترسی به ساحات ناامن یکی از عواملی است که باالی کیفیت کمپاین های واکسین در 

 267تاثیر گذاشته است. 810۲سال 

اما دسترسی به اطفال در والیات کنر و نورستان در مناطق  ،واکسیناتوران پولیو در مناطق جنوبی دسترسی بیشتر پیدا کردند

قابل دسترس در والیات کنر و نورستان یک تغییر قابل مالحظه را  شرقی هنوز هم یک چالش است. تعداد و رقم اطفال غیر

که طالبان عمالً اظهار داشتند که آنها از آن وجود واکسین پولیو دسترسی ندارند. باطفل به  81،111نشان نمیدهد و نزدیک به 

اما دالیل عمده عدم دسترسی عبارت از اجازه ندادن به واکسیناتوران توسط گروه  268کپماین های پولیو حمایت مینمایند،

 بوط به جنگ می باشد.های کوچک عناصر ضد دولت جهت انجام کارهای شان، اختالفات داخلی و ناامنی مر

بین المللی بشر و حقوق بشردوستانه بین المللی قرار دارد و دربرگیرنده حقوق تمامی  حقوقحق صحت تحت حمایت 

 270حتی در اوضاع نبرد مسلحانه میباشد. 269شهروندان به باالترین معیار قابل حصول صحت

 مواد منجفره باقی مانده از جنگ 

همچنان زندگی و معیشت افراد ملکی را به خطر مواجه  271(ERWباقی مانده از جنگ )، مواد منفجره 810۲طی سال 

حادثه  098بین رفتن و معیوب شدن قرار داد. یوناما  ساخته، افغان ها به ویژه اطفال را در برخی ساحات در معرض خطر از

و  002کشته و زخمی شده اند )کشته شدن  فرد ملکی ۲2۲جداگانه انفجار مواد منفجر ناشده را تثبیت نمود که در نتیجه آن 

                                                 
 8108سط سال اواد. به گزارش ییاد گرد  8108واکسین در سال برنامه های در برابر امنی و عدم دسترسی به عنوان عواملی بازدارنده  از نا.  891

 :مراجعه نمائید 82، صفحه حفاظت افراد ملکی در نبرد مسلحانه

http://unama.unmissions.org/LinkClick.aspx?filticket=-vDVBQU10A%3rd&tabid=12254&language=en-

US. 

کمپاین ها تحت  که ایندر صورتی  حمایت شان را از کمپاین های واکسین پولیو ادر نمودند و، طالبان یک اعالمیه را ص810۲مارچ  0۲به تاریخ . 892

اعالمیه امارت اسالمی افغانستان در پیوند با ". اعالمیه طالبان: ، اعالم نمودندبا ارزاش های اسالمی صورت بگیرند ترهبری افغان ها و در  مطابق

 در: 810۲می  0۲واکسین پولیو، 

http://shahamat-english.com/index.php/paighmona/31412-declaration-of-the-islamic-emirate-of-

afghanistan-regarding-the-polio-vaccination,accessed 13 January 2014. 

 ، میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.08ماده .  896

بین المللی  بررسی، Katherine H.A. Footer and Leonard S. Rubensteinبرد، مراقبت صحی در ن راییک روش حقوق بشری ب.  811

 .810۲، آنالین به نشر رسید: آگست 0-80 صفحهصلیب سرخ، ماده 

810  .ERW باقی مانده : مواد منجفره( از جنگ به معنی مهمات منفجر نا شدهUXO و مواد منفجره )واگذار ( شدهAXO). 



 

79 

 

 272نشان میدهد. 8108درصدی را در تلفات افراد ملکی در مقایسه با سال  9۲فرد ملکی( که یک افزایش  886زخمی شدن 

 درصد آن اطفال بودند. 2۲یعنی مورد آنها  822مورد تلفات افراد ملکی،  ۲2۲از جمله 

ه شده، مواد منفجره باقی مانده از جنگ نسبت به هر نوع حادثه دیگر صدمات پس از نبردهای زمینی و مواد منفجره تعبی

حادثات مواد منفجر ناشده که منجر به تلفات افراد ملکی گردیده، یوناما  098را به اطفال وارد نموده است. از جمله  یبیشتر

رویدادها به کسی نسبت نیافته و شامل مواد  مورد آن را به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داد. بقیه 098مورد از جمله  01

 273منفجر ناشده از نبردهای گذشته میباشد.

در حالیکه یوناما در گذشته افزایش اندکی را در تلفات افراد ملکی ناشی از مواد منفجره باقی مانده از جنگ به ثبت رساینده، 

ش در نبرد زمینی که منجر به تلفات افراد ملکی بود با یک افزای ههمرا ،به ثبت رسید 810۲افزایش شدید که در سال 

بسته شدن پایگاه ها و مراکز تمرین اسلحه آیساف با این نگرانی ها که مراکز تمرین مواد   به افزایش و روند رو 274گردیده،

 275منفجره قبل از بسته شدن بطور کامل از مواد منفجر نا شده پاکسازی نگردیده اند.

را که در جوار پایگاه های آیساف برای استفاده فعلی و قبلی آیساف و  276تمرینی مواد منفجرهمرکز  022آیساف موجودیت 

پایگاه در شش ماه  011پایگاه خود را، به شمول  111نیروهای امنیتی ملی افغان موقعیت دارد، تایید نمود. آیساف بیش از 

از بسته شدن پایگاه ها، به جز از هشت موقعیت،  پس 277پایگاه هنوز بسته نگردیده است. 11گذشته بسته نمود. کمتر از 

چون آیساف و نیروهای امنیتی ملی افغانستان حاال تصمیم میگیرند که  278مراکز تمرینی مواد منفجره پاکسازی نگردیده بود،

 279مرکز تمرینی مورد استفاده نیروهای امنیتی ملی افغان قرار خواهد گرفت. 022کدام یک از این 

                                                 
 د ملکی(.افرمورد جراحت ا 0۲1و مورد کشته  12حادثه به ثبت رسانید )  2۲مورد تلفات افراد ملکی را در  800، یوناما 8108در سال .  818

را به  آن ولیتؤباشد. یوناما مس االترب مکنتوسط نیروهای نظامی بین المللی م ناشی از مواد منفجر باقی مانده از جنگرقم تلفات افراد ملکی .  81۲

 اییدرا ت آن و نیروهای امنیتی ملی افغان  مرکز ماین پاکی برای افغانستانجزاینکه آیساف یا چندین منابع با صالحیت، به شمول  نمی دهدساف نسبت آی

 را بصورت کامل گزارش ندهد. ناشی از مواد منفجره باقی مانده از جنگکرده باشند. ممکن یوناما تلفات افراد ملکی 

که ممکن آتش غیرمستقیم یا پر جمعیت میباشد افزایش جنگ ها در ساحات نمایانگر نبردهای زمینی  ناشی ازلفات افراد ملکی افزایش در ت.  812 

کار گرفته شده باشد و آن مهمات منفجر نشده در آنجاها باقی  مانند مهمات پرتاب شده از هوا، میزاییل، راکت، هاون و نارنجک ،پلت فارم هوایی

 .بمانند

. از این جهت، تحلیل یوناما از هر حادثه که گردیده باشدمواد منفجر  آنکه اینمشکل است، به ویژه پس از مهمات منفجر نا شده اصل  خیص. تش 811

که در  همهمات منفجر نا شد که از اثر ، تلفات ملکیمانند اینکه ،مینمایدبررسی  اتفاق افتاده نیز تلفات ملکی را در پی داشته محیط را که حادثه در آن

  . به مهمات منفجر نا شده نسبت نیابداصل مواد  تاییدولیت بدون ؤاما مس اتفاق افتاده باشدیک پایگاه قبلی آیساف 

مورد استفاده آیساف و یا نیروهای امنیتی ملی افغان مراکز تمرین اسلحه مواد منفجره شدید  021آیساف جزئیات را در مورد اینکه کدام یک از .  819

 .به دست نداد تخلیله اند آن دارد و کدام ساحاتقرار 

 .8102جنوری  6اعالمیه جنرال دونفورد، فرمانده آیساف در یک کنفرانس مطبوعاتی درکابل، .  811

رار قدر اختیار یوناما  8102جنوری  01به تاریخ  را آیساف. اطالعات حاال پاکسازی میگردند مرکز تمرین اسلحه آیساف تایید نمود که هشت.  812

 .داد

 ختیار یوناما قرار داد.ادر  8102جنوری  01که آیساف به تاریخ را اطالعات .  816
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یک چارچوب پالیسی آیساف )و عمل کرد( که طبق آن  فقدانحفاظت از افراد ملکی یوناما  810۲ۀ سال گزارش شش ماه

مواد منفجره باقی مانده از جنگ قبل از بسته شدن پایگاه ها از مراکز تمرینی باید پاکسازی گردند را برجسته ساخت. گزارش 

نماید که کدام پایگاه ها و مراکز تمرینی از مواد منفجره باقی  یک سیستم مرکزی در آیساف را که دقیقاً ثبت فقدانیاد شده 

از چه روش های معیاری تخنیکی پاکسازی سطحی و زیر سطحی قبل یا پس از بسته شدن و ماده از جنگ پاکسازی شده اند 

 پایگاه، در پاکسازی آن مورد استفاده قرار گرفته باشد. 

ی از اثر مواد منفجره باقی مانده از جنگ در صورتیکه این مواد قبل از بسته شدن در این گزارش احتمال قوی تلفات افراد ملک

را در پیوند با مواد منفجره باقی  یپایگاه ها نشانی و یا پاکسازی نگردند، برجسته گردیده است. گزارش یوناما نگرانی های

 . مطرح کردمانده از جنگ ناشی از عملیات های هوایی و زمینی نیز 

که آن وجود به اینسو، آیساف قدم های محکمی را به منظور رسیدگی به این مسایل برداشته است. با 810۲ط جوالی از اواس

ی در ارتباط به پالیسی ها برای بسته شدن پایگاه های بیشتر و شناسایی ساحات پرمخاطره به عمل اپیشرفت های قابل مالحظه 

از مراکز تمرینی مواد منفجره که اکنون  ،ا مواد منفجره باقی مانده از جنگباید صورت گیرند ت یآمده اند، تالش های بیشتر

 بسته شده اند، نشانی و پاکسازی شوند.

نشانی و پاکسازی مواد در بردارنده لزوم چارچوب پالیسی: طرزالعمل های عملیاتی معیاری جدید 

 نیستمنفجره باقی مانده از جنگ از مراکز تمرینی که حاال بسته شده اند، 

دسامبر، آیساف یک طرزالعمل عملیاتی معیاری را پیرامون عملیات و پاکسازی محالت تمرینی درگیری های  1به تاریخ 

 در صورتی کهآیساف تهیه کرد. این طرزالعمل گزینه های قابل دسترس به کشورهای فراهم کننده نیرو را تحت پوشش دارد 

تمرینی که توسط نیروهای امنیتی ملی افغانستان ایجاد و مورد بهره برداری آنها تصمیمی به عهده گرفتن پاکسازی محالت 
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این کشورها را به پاکسازی مواد منفجره باقی مانده از جنگ محالت تمرین  ،قرار دارد، بگیرند. طرزالعمل عملیاتی معیاری

 .که حاال بسته شده اند، انتقال گردیده اند یا تا حال فعال هستند، ملزم نمی نماید

( پاکسازی را انجام AMASطرزالعمل متذکره این کشورها را راهنمایی مینماید تا مطابق با معیار های ماین پاکی افغانستان )

( را از قصدشان برای پاکسازی محالت تمرین خبر سازند که بعداً این معلومات را TMACبدهند و مرکز ماین پاکی تیاتر )

با وجود آنکه طرزالعمل عملیاتی معیاری طرزالعمل  280( ارسال بدارند.MACCA)به مرکز ماین پاکی برای افغانستان 

پاکسازی مواد منفجره باقی مانده از جنگ را برای بسته شدن پایگاه ها محالت تمرینی بعدی حمایت میمایند، کشورها را 

ا واگذار شده را پاکسازی نمایند. ملزم نمیسازد تا مواد منفجره باقی مانده از جنگ به شمول محالت تمرینی بسته شده و ی

نسبت به طوریکه دیده میشود، اکثریت پایگاه ها و محالت تمرین یا بسته شده اند و یا واگذار گردیده اند. نگرانی های شدید 

وجود دارد که نه نشانی و نه پاکسازی گردیده اند و خطر بیشتر تلفات افراد قوی منفجره  مواداز محالت تمرین آن دسته 

 لکی ناشی از مواد منفجره باقی مانده از جنگ نیز وجود دارد.م

 منفجره قوی موادمحل تمرین  ۱84مواد منفجره باقی مانده از جنگ از محالت تمرین اسلحه: شناسائی  

 ،محالت تمرینی 022از این  یتعداد هرا شناسائی نمود. آیساف نمی دانست که چ قویمنفجره  موادمحل تمرین  022آیساف 

مورد استفاده آیساف یا نیروهای افغان قرار دارد و چی تعداد آن بسته شده است. به همین قسم، با استثناء هشت پایگاه و 

( هیچ آماری در مورد پاکسازی مواد TMACبسته شدند، در مرکز ماین پاکی آیساف ) 810۲محالت تمرینی که در سال 

 281ود ندارد.منفجره شدید قبل از بسته شدن محالت تمرینی وج

، فرماندهی آیساف یک گروه کاری را دستور داد تا معلوم نمایند که کدام یک از محالت تمرینی 8102جنوری  9به تاریخ 

به نیروهای افغان الی انتقال آنها که قرار است را  یآیساف باید برای مقاصد عملیاتی حفظ گردد و نیز تعداد محالت تمرین

نتایج قابل سنجش برای مواد منفجره باقی مانده از جنگ تا حال معلوم  282تعیین نمایند. ،سدبربه پایان  8102اواسط فبروری 

اینکه اکثریت پایگاه ها و محالت تمرینی حاال بسته شده اند و یا به نیروهای افغان واگذار شده اند. در پی  توجه بهنیست با 

محالت تمرینی که قرار است مورد استفاده نیروهای افغان قرار بگیرند به نظر میرسد که آیساف هیچ پالنی برای  شناسائی

که حاال بسته شده اند ندارد، با  مواد انفجاری قوینشانی کردن و پاکسازی مواد منفجره باقی مانده از جنگ از محالت تمرین 

 283موقعیت ها استفاده مینمایند. وجود آنکه این نیروها در حال حاضر از همان

بلکه یک  ،یک نیاز نه قویمنجفره مواد نگرانی عمده در قسمت موقف آیساف وجود دارد که پاکسازی محالت تمرینی این 

کشورهای "است که به صالحدید کشورهای تشریک کننده نیرو واگذار شده است. آیساف بیان داشته است که  یتصمیم

چون افغانستان  ،اف تحت هیچ قانونی ملزم به پاکسازی مواد منفجره باقی مانده از جنگ نیستندتشریک کننده نیرو و آیس

                                                 
 .ر داددر اختیار یوناما قرا 8102جنوری  01آیساف به تاریخ را که  یمعلومات.  821

مراکز تمرینی  ، به شمولمحل تمیان یوناما و آیساف، انجنیران نظامی ایاالت متحده تایید نمودند که هش 8102جنوری  82طی یک نشست در.  820

کدام یکی از اما اطالعات را در ارتباط با اینکه چی وقت یا اینکه  ،ترینکوت، فراه، سولرنو، هادریان و حیرتان در حال حاضر پاکسازی میگردند در

 .به دست نداد گردیده باشند،واگذار یا به نیرهای افغان باشند  بسته شدهآنها 

 ماخذ قبلی..  828

 ، قوماندانی آیساف، کابل.8102ی جنور 82ست یوناما با آیساف، نش.  82۲
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آیساف صالحیت این را ندارد تا کشورهای  "آیساف همچنان اظهار داشته 284پروتوکول پنجم را تصویب ننموده است.

یک مسئله ملی این ساحات پاکسازی نشانی و  تشریک کننده نیرو را دستور به نشانی و پاکسازی محالت تمرین بدهد.

 285است.

 پالیسی جدید برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی 286مواد منجفره باقی مانده از جنگ از ساحات دفع و تخریب مهمات: 

منفجره قوی  مواد( در افغانستان وجود دارد که در محالت تمرین MDAساحه دفع و تخریب مهمات ) ۲8در حال حاضر، 

آگست، یک سازمان ماین پاکی بشر دوستانه مقدار زیادی از مهمات، به شمول مهمات منفجر  02به تاریخ  287.موقعیت دارند

متری در اطراف ساحۀ دفع و تخریب مهمات در هر طرف پراکنده شده بود، پیدا نمود؛ این ساحه  011ناشده را که در شعاع 

مبنی  یسوالی دهدادی والیت بلخ، قرار دارد. یوناما گزارشاتدفع و تخریب مهمات در نزدیک پایگاه اردوی ملی افغان در ول

 بر اینکه مهمات منفجر ناشده از این محل سبب کشته شدن یک فرد ملکی گردید، را نتوانست تثبیت کند. 

 یوناما و مرکز ماین پاکی برای افغانستان یک گزارش مفصل را با آیساف شریک نمود که بدنبال آن، آیساف ادعاها را پس

سپتمبر، فرماندهی آیساف یک امر چند جزئی  81و اقدامات عملی را اتخاذ نموده بود. به تاریخ نموده از بررسی، تایید 

(FRAGO( را صادر نمود و به مراکز تحت فرمانش هدایت داد تا موقعیت تمامی ساحات دفع و تخریب مهمات )MDA )

رش دهند، و پس از هر عملیات دفع و تخریب یک بازرسی را از را که در هر ساحه تخریب گردیده گزا یو مقدار مهمات

 288ساحه دفع و تخریب مهمات انجام بدهند.

 مواد منفجره باقی مانده از جنگ از عملیات های زمینی: هماهنگی بهتر و شریک ساختن اطالعات 

نبود هماهنگی میان آیساف، نیروهای یوناما در مورد حفاظت از افراد ملکی نگرانی ها در مورد  810۲گزارش شش ماهۀ سال 

( در ارتباط پالیسی و روش های پاکسازی و مستند MACCAامنیتی افغان و حکومت با مرکز ماین پاکی برای افغانستان )

سازی و به منظور پاکسازی مواد منفجره باقی مانده از جنگ از میدان نبرد، مثالً عملیات های زمینی آیساف، را مطرح کرد. 

و مرکز ماین پاکی برای افغانستان مشاهده نمودند که هیچ روشی وجود ندارد که آیساف با استفاده از آن، وجود بالقوه  یوناما

ول هماهنگی پاکسازی مواد منفجره باقی مانده از جنگ برساند؛ این ؤمواد منفجره باقی مانده از جنگ را به اطالع مقامات مس

                                                 
 .را بنگریدبخش حقوقی این گزارش  . 822

 به یوناما سپرده شد. 8102جنوری  ۲0به تاریخ  پخش گردید و، ناتو/آیساف، کامنت ماتریکس 82بخش .  821

و کشف و ضبط مینمایند، ساحات دفع و تخریب مهمات  ضد دولت درآیساف و نیروهای امنیتی ملی افغانستان ذخیره و مهمات را که از عناصر .  829

قطعه مهمات و دیگر  ۲80،0۲1نیروهای افغان ، آیساف و 810۲در سال  ،را ازبین میبرد آنهای که در مراکز تمرین اسلحه منفجره شدید قرار دارند

مواد  ازندهمواد س تعبیه شده، اجزای مواد منفجرهبا اثر فشار منفجر میگردد،  ، مواد منفجره تعبیه شده کهجنگ افزار را، به شمول مواد منفجره تعبیه شده

، ماین، blasting capsر ، کاله انفجاانداز ،  نارنجکپتاقیاندازه های مختلف، مهمات ضد پرسونل،  با /معلوم و نا معلوم، مهمات تعبیه شده منجفره

 ،Military booby trapsتله ( .G3 rifles etc کالشینکو، اسلحه )آنماشیندار و مرمی های آر پی جی،  سرگلولهآر پی جی، 

assorted شاجور های خالی اسلحه weapon magazine ،packages of command wire and assorted paraphernalia :منبع .

 .نداختیار یوناما قرار گرفت در 8102جنوری  01در  پخش گردیدند واز جنگ که  باقی مانده مواد منفجره در مورداطالعات آیساف 

  دراختیار یوناما قرار گرفت. 8102جنوری  01که به تاریخ  پیرامون مواد منفجره باقی مانده از جنگ آیساف اطالعات.  821 

 .8102جنوری  01 پیرامون مواد منفجره باقی مانده از جنگ، آیساف اطالعات.  822
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ت خطرناک مشکوک عالمه گزاری و پاکسازی می شوند و مردم محل نیز از خطر آگهی میتوانست اطمینان بدهد که ساحا

 289بالقوه با خبر می گردند.

یوناما از اقدامات آیساف مبنی بر شناسائی موقعیت عملیات های زمینی و هوائی قبلی که وجود بالقوه مهمات منفجر ناشده در 

محل عملیات خویش را در دسترس مرکز ماین  8۲0اف کوروکی جنوری، آیس 82آن به نظر میرسد، استقبال مینماید. الی 

ولیت حفظ و نگهداری سیستم مدیریت اطالعات ماین ؤپاکی برای افغانستان قرار داد؛ دفتر ماین پاکی برای افغانستان مس

را به  ،میباشدحاوی معلومات در مورد مواد منفجره باقی مانده از جنگ در افغانستان  ( که دیتابیس مرکزیIMSMAپاکی )

 290عهده دارد.

 بودجه اختصاص دهند ؛اقدامات بعدی: کشورهای که نیروی نظامی کمک می کنند باید برای پاکسازی

از زمان شروع روابط منظم میان آیساف، مرکز ماین پاکی برای افغانستان، خدمات ماین پاکی ملل متحد و یوناما در ارتباط با 

تا اکنون، آیساف پیشرفت هائی در خصوص تهیه یک پالیسی و  810۲در اواسط سال مواد منفجره باقی مانده از جنگ 

چارچوب اجرااتی به منظور کاهش دادن مهمات منفجر ناشده ناشی از عملیات ها و فعالیت هایشان، به شمول بسته شدن 

 مراکز تمرین نموده است. 

موده که اکثر شان خالی و بدون عالمت گذاری اند و مرکز تمرین اسلحه منفجره شدید را تشخیص ن 022آیساف موجودیت 

محل درگیری به عنوان ساحاتیکه  8۲0آسیب های جدی را در آینده متوجه افغان ها خواهد نمود. به همین قسم، هیچ یک از 

ساحات  حاوی مواد منفجره ناشده بالقوه می باشد، نشانی گذاری نشده است. علی الرغم خطرات قابل مالحظه ای که در این

آیساف و  - 810۲درصد افزایش در تلفات افراد ملکی ناشی از مهمات منفجر ناشده در سال  9۲و  –پرخطر وجود دارد 

کشورهای کمک کنندۀ نیرو هیچ پالنی برای عالمت گذاری و پاکسازی این ساحات در دست ندارند که داشتن همچین 

 باشد.  پالنی برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی الزمی می

یوناما پیشنهاد مینماید که کشور های کمک کننده نیرو بی درنگ یک مکانیزم تمویلی ایجاد نمایند تا با استفاده از آن پول 

تخصیص داده شود و عملیات های گسترده پاکسازی آغاز گردد. یکی از گزینه ها این است که از صندوق وجهی داوطلبانه 

رک اداره می شود و در سال وه عمل آید که از سوی خدمات ماین پاکی ملل متحد در نیویموجود برای ماین پاکی استفاده ب

توسط دولت های عضو به منظور تخصیص پول برای برنامه بشردوستانه ماین پاکی در سطح جهان ایجاد گردید. از این  0662

آید. همچنان، یک صندوق وجهی جدید میکانیزم میشود برای مواد منفجره باقی مانده از جنگ آیساف استفاده به عمل 

 میتواند در افغانستان ایجاد گردد یا کشورها خود با سازمان های ماین پاکی به گونه مستقیم قرار داد ببندند.

 مثال هائی از تلفات افراد ملکی ناشی از مواد منفجره باقی مانده از جنگ:

                                                 
مطابق آن اما در عمل  تفهیم مینماید IJCموجودیت مهمات منفجر نا شده را با طوری است که واحد های ساحوی  در حال اجراء طرزالعمل.  826

  قوماندانی آیساف، کابل. در مقر  810۲جوالی  82 مرکز ماین پاکی برای افغانستان و آیساف در. نشست یوناما، نیست

 آیساف پیرامون مواد منفجره باقی مانده از جنگ قوماندانی آیساف، کابل و اطالعات در مقر 8102جنوری  8۲نشست یوناما با آیساف به تاریخ .  861

  به یوناما سپرده شد. 8102جنوری  01گردید و به تاریخ  پخشآیساف که 
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  فراه سه طفل را کشت و چهار طفل دیگر را زخمی نمود. جوالی، انفجار مواد منفجر ناشده در شهر  82به تاریخ

اطفال این وسیله منفجر ناشده را از محل تمرین پایگاه عملیاتی فراه بدست آورده بودند و در نظر داشتند که آهن 

 آن را به یک تاجر محلی بفروشند.

  ساله را به قتل رساند. این  08تر شهر فراه منفجر گردید و یک دخ اکتوبر، یک وسیله منفجر ناشده در 88به تاریخ

دختر آن وسیله منفجر ناشده را از مرکز تمرینی تیراندازی پایگاه عملیاتی فراه برداشته بود. طبق اظهارات برخی 

منابع، او زمانی به قتل رسید که سعی داشت تا خمپاره منفجر ناشده را به هدف جداساختن آهن قابل فروش آن 

 تخریب کند.

  سپتمبر، انفجار یک وسیله منفجر ناشده در ولسوالی خیرکوت والیت پکتیکا شش پسر را کشت و دو  02به تاریخ

از مسیر راه شان از  ،تن دیگر را زخمی نمود. این پسران آن وسیله منفجر ناشده را که ممکن آر پی جی بوده باشد

ملی یافته بودند. منابع نتوانستد تشخیص  متر دورتر از یک پوسته تالشی متروکۀ پولیس ۲11مکتب به خانه، تقریباً 

گلوله از پولیس ملی افغان بجا مانده بود یا از سوی طالبان شلیک گردیده بود. به اساس گزارش  دهند که این سر

خاطر ترک کردند که خیلی نزدیک به ساحه مسکونی بود و به مردم محل ه آن ها، پولیس ملی افغان این پوسته را ب

 میشد. یک خطر پنداشته

  دسامبر، یک نارنجک در داخل یک منزل مسکونی در مرکز والیت غزنی منفجر گردید که در نتیجه،  86به تاریخ

چهار فرد ملکی به شمول یک زن و یک نوزاد دختر کشته شدند و دو پسر جوان زخمی گردیدند. به اساس 

 گزارش ها، اطفال با این نارنجک بازی میکردند.

 آنسوی مرز ی ازحمالت توپخانه 

حادثه  82292مورد تلفات افراد ملکی( را در  ۲1) 291مورد جراحت افراد ملکی 82، نه مورد کشته و 810۲یوناما در سال 

درصدی را در تلفات افراد  10حمالت توپخانه ای از آنسو مرز به والیات کنر و ننگرهار به ثبت رسانید که یک کاهش 

 293نشان میدهد. 8108ملکی از اینگونه حادثات در مقایسه با سال 

اد ملکی و وارد شدن خسارات یوناما حادثات حمالت توپخانه ای از آنسوی مرز را بررسی و تایید نمود که منجر به تلفات افر

که تلفات افراد ملکی را در پی نداشت نیز از سوی مقامات افغان و نیروهای امنیتی ملی افغان  یبه اموال مردم گردید. حادثات

به جز پنچ مورد، بقیه تمام رویدادهائی که تلفات افراد ملکی را در پی داشت در ولسوالی های دانگام،  294تایید گردیدند.

ی، مروره، خاص کنر، شیگل و شلتن والیت کنر اتفاق افتاد که بیشترین این رویدادها در ولسوالی دانگام بوقوع سرکان

پیوست. بقیه پنج حادثه دیگر در ولسوالی کامدیش والیت نورستان و الل پور والیت ننگرهار رخ داد. یوناما گزارشات مبنی 

 والی ها دریافت ننمود.بر حمالت توپخانه ای از آنسوی مرز از دیگر ولس

                                                 
 میسازد. یکجا نبردهای زمینیارقام را با  حمالت توپخانه ای از آنسوی مرزتلفات افراد ملکی ناشی ارقام یوناما .  860

منجر به تلفات افراد مورد آن  82. از جمله این حادثات، است را در خاک افغانستان ثبت نموده حمالت توپخانه از آنسوی مرزحادثه  0۲1یوناما .  868

 .ملکی گردید

که در در  از آنسوی مرزحمالت توپخانه حادثه  22مورد جراحت( را در  9۲و  کشتهمورد  08مورد تلفات افراد ملکی ) 11، یوناما 8108در سال .  86۲

 ، به ثبت رسانیده اند.پرتاب گردیده والیات کنر و ننگرهار در مناطق شرقی

از هر حادثه، به شمول قربانیان، شاهدان، بزرگان، دوکتوران، پولیس  یرا با تماس با چندین منبه تایید حمالت توپخانه ای از آنسوی مرزیوناما .  862

 افغان، ریاست عمومی امنیت ملی و مقامات، نظارت مینماید. یملی افغان، پولیس سرحد
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عالوه تلفات فراد ملکی، یوناما گزارشات را دریافت نموده که حمالت توپخانه ای از آنسوی مرز به منازل، مساجد و  بر

فیر ثقیلۀ توپ در ولسوالی دانگام والیت کنر اصابت  01، 810۲نومبر  82مواشی مردم صدمه رسانده است. مثالً، به تاریخ 

 مپاره ها به مسجد غوزان اصابت نمود که خسارات شدیدی را به آن مسجد وارد کرد.نمود که یکی از خ

حمالت توپخانه ای از آنسوی مرز خشم شدید مردم محل را به همراه داشت. این موضوع مکرراً از سوی باشندگان والیت 

ر مقابل حمالت توپخانه ای از تظاهرات د 06، یوناما حداقل 810۲کنر طی نشست هائی با یوناما مطرح گردید. در سال 

 آن را در والیت کنر به عمل آمد، به ثبت رسانید. 0۲آنسوی مرز را در مناطق شرقی که 

 مثال هائی از حمالت توپخانه ای از آنسوی مرز که منجر به تلفات افراد ملکی گردید:

  ولسوالی سرکانی والیت کنر شلیک  فیر توپ ثقیله از آن سوی مرز افغانستان باالی 91سپتمبر، حدود  8۲به تاریخ

ساله کشته و دو فرد  02گردید. یکی از این مرمی ها بر یک منزل مسکونی اصابت نمود که در نتیجه آن یک دختر 

 ملکی دیگر زخم برداشتند.

  فیر توپ ثقیله از آنسوی مرز باالی افغانستان در ولسوالی سرکانی والیت  81سپتمر حدود  81همچنان، به تاریخ

شلیک گردید. یکی از آن مرمی ها در یک محوط مسکونی اصابت نمود که در نتیجه آن یک مرد کشته و دو  کنر

 295تن دیگر زخم برداشتند.

 بیجا شدن افراد ملکی از اثر جنگ ها

م. نه ما را مجبور کردند منازل خود را ترک کنیم. شورشیان به ما اجازه ندداند که لوازم ضروری منزل را با خود بیگیری
کمپل، نه وسایل آشپزی و نه چیز دیگری که ما به آن نیاز داشتیم. خودم و دو پسرم قریه را ترک گفتیم. ما ده کیلو متر 

 296کیلو متر برای اطفال خرسال من بسیار دشوار بود. 01پیاده رفتیم تا به جادۀ عمومی رسیدیم. پیاده روی به فاصلۀ 

جرم که شوهرش در صفوف نیروهای امنیتی ملی افغان ایفای وظیفه مینمود،  یک زن بیجا شده داخلی از ولسوالی --

 وادار به ترک منزل اش به دلیل تهدیدات عناصر ضد دولت در والیت بدخشان گردید.
 

 تیم، خشونت های مرتبط به جنگ و ناامنی منجر به بیجاشدن تعداد زیادی از مردم در افغانستان گردید. 810۲در طول سال 

بیجا شده بودند، به ثبت  810۲فرد ملکی را که از اثر نبرد مسلحانه در سال  082،۲12( IDPsکاری بیجاشدگان داخلی )

از اثر نبرد مسلحانه بیجاشدند(  018،111، )در این سال 8108درصدی را نسبت به سال  81فزایش ااین رقم یک  297رسانید.

                                                 
 .ندجنسی در ساحات قبایلی خودمختار پاکستان بودیمهمند ا مرزیتلفات هر دو حادثه مهاجرین .  861

 ، قریه گوشتک، ولسوالی جرم والیت بدخشان.810۲دسامبر  9مصاحبه یوناما با یک زن، .  869

(  وزارت امور مهاجرین و عودت کننده UNHCRعالی ملل متحد در امور مهاجرین ) یداخلی را کمشنرریاست قوه کاری بیجا شده گان .  861

به . های را دریافت مینمایند را تشکیل میدهد که از آنطریق بیجا شده گان داخلی کمک اولیه( به عهده دارند. این قوه کاری میکانیزم MoRRگان )

در  8102جنوری  02که به تاریخ  810۲از دسامبر  بصورت ماهوار جا شده گان داخلی ناشی از جنگ،عالی مهاجرین، بی یکمشنر توضیحات مختصر

 نگرید.اختیار یوناما قرار گرفت، ب
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تن میرسید که بیش از نیم آنها طی  9۲0،829بیجا شدگان داخلی در افغانستان به ، رقم کل 810۲دسامبر  ۲0نشان میدهد. الی 

 298سه سال گذشته بیجا گردیده اند.

تاثیر مستقیم باالی اشکال بیجا شدن ها داشته است. افزایش درگیری های زمینی میان عناصر  ،ماهیت متغیر جنگ در افغانستان

هزارها تن شده که بیشتر از ساحات روستایی به سوی  فوریجر به نقل مکان ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت اکثراً من

مراکز شهرها نقل مکان نموده اند. اکثریت بیجا شدگان داخلی برای حفاظت شان به ولسوالی های خود یا ولسوالی های 

خلی بیان داشتند، نبرد ، دالیل عمده جابجائی که بیجا شدگان دا810۲در سال  299همجواردر همان والیت پناه برده اند.

 است. شدهمسلحانه و خصومت ها، خراب شدن وضعیت امنیتی، تهدیدات و ارعاب عناصر ضد دولت عنوان 

که کمیشنری عالی ملل متحد در امور مهاجرین ثبت نموده است، بلندترین رقم جابجائی افراد ملکی در سال  به اساس آماری

مثالً، در  300نشاندهنده تغییر حوزه جغرافیایی نسبت به سالهای گذشته می باشد. در حوزۀ جنوب اتفاق افتاده است که 810۲

فرد به دلیل یک عملیات نظامی در شمال والیت هلمند بیجا شدند در نتیجه این عملیات و حادثات مشابه،  81،111، 810۲می 

طی سه سال گذشته، مناطق جنوبی  301د.را باشندگان والیت هلمند تشکیل میده 810۲نزدیک به نیم از بیجا شدگان در سال 

یک افزایش روبه رشد را در بیجا شدن ها تجربه نمود و در حال حاضر باالترین میزان بیجا شده گان داخلی در افغانستان را 

 302در خود دارد.

خلی همواره مناطق غربی، شرقی و شمالی کماکان شاهد رقم بلند بیجا شدگان داخلی بود. در مناطقی شرقی، بیجا شدگان دا

بوده اند. در تمامی مناطق شرقی، بیجا شدگان داخلی ازار و اذیت و ارعاب عناصر ضد دولت را  راز والیات کنر و ننگرها

در جابجایی  ، و نه در شرق بیجا شدگان در گروه های کوچک جابجا می شدند 303دلیل اصلی بیجا شدن شان ذکر نمودند.

جنگ مسلحانه صورت می گیرد )مثالً قسمیکه در والیت هلمند دیده شده است(. در که معموالً به سبب  یگروه های بزرگ

که این  304مناطق شمالی، والیت فاریاب باالترین رقم بیجا شدگان داخلی در سطح منطقه را به خود اختصاص داده است،

 ۲11آن والیت قرار دارد. درصدی در تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی در 21رقم در مطابقت با افزایش 

شاهد ادامه گرایشات موجود در بیجاشدن های ثانوی و بیجا شدن مهاجرین بازگشت کننده بوده است. یکی از  810۲سال 

در والیت هلمند صورت گرفت که در جریان آن،  810۲موارد بیجا شدن های ثانوی گسترده بین ماه های می و اکتوبر 

پس از آغاز مجدد جنگ ها به  ،که از اثر درگیری های زمینی به ولسوالی سنگین جابجا شده بودند یبسیاری از خانواده های

                                                 
 ."810۲گان داخلی ناشی از نبرد سال  هبیجا شد گرایشات"کمشنر عالی مهاجرین  . توضیحات مختصر 862

 ."810۲گان داخلی ناشی از جنگ در سال  هبیجا شد گرایشات"شنر عالی مهاجرین یکم . توضیحات مختصر 866

 د.نگان داخلی در مناطق غربی بیجا شد هاکثریت بیجا شد 8108و  8100درمقایسه، در سال .  ۲11

ثبت رسانید که تمامی بیجا شده گان داخلی را که در  هدر والیت هلمند ب 810۲گان داخلی را در سال  هبیجا شد 18،111کمشنر عالی مهاجرین .  ۲10

 .در بر میگیردمناطق جنوبی طی این مدت به ثبت رسیده، 

درصد در  0۲درصد در مناطق شرقی،  81درصد در مناطق غربی،  89( درصد تمامی بیجا شده گان داخلی در مناطق جنوبی، 86بیست و نو ).  ۲18

 ی و دو درصد دیگر در مناطق جنوب شرقی قرار دارند.درصد در مناطق مرکز 01مناطق شمالی، 

بازگشت کننده که در مناطق اصلی شان به دلیل وضعیت امنیتی و دیگر  ۲8،۲11 رقمدر مناطق شرقی، حجم بشتر بیجا شده گان شامل یک .  ۲1۲

 نگرانی ها اقامت نکردند، میگردد.

 ."810۲ناشی از نبرد در سال  شدن بیجا گرایشات "کمشنر عالی مهاجرین . توضیحات مختصر ۲12

مورد جراحت افراد ملکی( را از نبرد های زمینی در والیت فاریاب به  018و  کشتهمورد  11مورد تلفات افراد ملکی ) 018، یوناما 810۲در سال .  ۲11

 تلفات افراد ملکی(. مجموع 01۲-مورد جراحت 11 کشته،مورد  ۲۲)نشان میدهد  8108سال  را نسبت بهدرصدی  22یک افزایش  که ثبت رساند
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لشکرگاه نقل مکان نمودند. بعضی از بیجاشدگان داخلی تالش کردند که به مناطق اصلی شان برگردند، اما به دلیل جنگ و نا 

 . دوباره بیجا شدندلذا امنی نتوانستند در آنجا مسکن گزینند و 
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 "جرایم جنگی": تحلیل یوناما از اعالمیه های ماهوار طالبان در پیوند با ۱ضمیمه 

را در اعالمیه های ماهوار شان فهرست کردند که یوناما آن را تعقیب  "جرایم جنگی"رویداد  811، طالبان 810۲در سال 

رویداد دیگر را یوناما تعقیب نموده  2۲ت نموده است؛ حادثه آنرا قبال ثب 60رویداد، یوناما دریافت که  811نمود. از جمله این 

 رویداد دیگر یوناما نتوانست تثبیت نماید که حادثه اتفاق افتاده است یا خیر. 01۲و ثبت نمود، و در ارتباط به 

 رویداد هائی که یوناما قبل از اعالمیه های طالبان ثبت نموده بود

حادثه همان رقم تلفات افراد ملکی  ۲8طالبان ثبت نموده بود، یوناما در  بیانیه های که یوناما قبل از نشرای حادثه  60از جمله 

حادثه آن به نیروهای طرفدار دولت  81شان فهرست نموده، ثبت نموده بود. یوناما مشاهده نمود که بیانیه هایرا که طالبان در 

و نیروهای طرفدار دولت، یک مورد به عناصر ضد نسبت داده شده بود، سه رویداد به آتش متقابل میان عناصر ضد دولت 

 دولت نسبت یافته بود و در یک مورد دیگر تلفات افراد ملکی به کسی نسبت داده نشده بود.

حادثه آن، یوناما رقم تلفات افراد ملکی را پائین تر از آنچه که در اعالمیه طالبان مشاهده می شد، ثبت نموده بود.  88در 

مورد تلفات به نیروهای طرفدار دولت و چهار مورد به عناصر ضد دولت نسبت یافته بود و سه  01د که یوناما مالحظه نمو

 مورد از اثر آتش متقابل میان عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت به عمل آمده بود.

بیشتر بوده است. در اینگونه مورد، یوناما دریافت که رقم تلفات نسبت به آنچه که در اعالمیه طالبان ذکر گردیده  81در 

مورد به نیروهای طرفدار دولت نسبت یافته، در چهار مورد از اثر آتش متقابل میان عناصر ضد  02ولیت تلفات در ؤموارد، مس

 دولت و نیروهای طرفدار دولت بوجود آمده و دو مورد دیگر به هیچ یک از گروه ها نسبت داده نشده است.

دو حادثه تاحال تحت بررسی قرار دارد، در چهار مورد یوناما به این نتیجه رسیده که حادثات به نبرد حادثه دیگر،  01از جمله 

که فهرست گردیده افراد ملکی نبوده اند، در یک مورد  یمسلحانه ارتباط ندارد، در چهار مورد یوناما مالحظه نمود که تلفات

انه ارتباط دارد یا خیر، در یک مورد یوناما وضعیت کشته شدگان و یوناما نتوانست معلوم کند که آیا حادثه به نبرد مسلح

 زخمیان را معلوم نتوانست و پنج مورد دیگر تلفات افراد ملکی را شامل نمی شد.

 که پس از اعالمیه طالبان توسط یوناما ثبت گردیده یحادثات

حادثه یوناما همان رقم تلفات ملکی که در اعالمیه  01مورد که یوناما پس از نشر اعالمیه طالبان تعقیب نمود، در  2۲از جمله 

طالبان ذکر گردیده بود، را ثبت نموده بود. طبق اظهارات یوناما، هشت حادثه آن به نیروهای طرفدار دولت، یکی به عناصر 

 ضد دولت نسبت داده شده و در یک مورد تلفات به هیچ یک از طرف های جنگ نسبت داده نشده است.

، یوناما معلوم نمود که رقم تلفات افراد ملکی نسبت به آنچه که توسط طالبان ذکر گردیده، کمتر بوده است. در شش مورد

 یوناما این شش مورد را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده است.

ذکر کرده بودند، را  که یوناما در مورد تلفات افراد ملکی ثبت نموده بود رقم بیشتر از آنچه که طالبان یدر چهار مورد، اسناد

 نشان میداد.

ولیت به نیروهای طرفدار دولت، در یک مورد از اثر آتش متقابل میان عناصر ضد دولت و نیروهای ؤدر یک مورد، مس

 طرفدار دولت و دو مورد دیگر به عناصر ضد دولت نسبت داده شده اند.



 

89 

 

مورد تلفات که فهرست  80مسلحانه ارتباط نداشته، در حادثه، یوناما تصریح نمود که نه مورد به جنگ های  98در بقیه 

گردیده افراد ملکی شامل آن نبوده، در یک مورد یوناما نتوانست معلوم نماید که تلفات از اثر نبرد مسلحانه بوده و در یک 

دثه ای به وقوع نه مورد یوناما وضعیت کشته شدگان یا زخمیان را معلوم نتوانست. در یک مورد، یوناما ثبت نمود که هیچ حا

پیوسته، در یک مورد یوناما هیچ حادثه مرتبط را دریافت نه نمود و سه مورد دیگر ثبت نگردید چون اعالمیه طالبان موقعیت 

 حادثه یوناما هیچ تلفات افراد ملکی را ثبت ننمود. 81آن را ذکر نکرده بود و در 

 خالصه

مورد آن، رقم تلفات افراد ملکی برابر با آنچه که  28ان، یوناما معلوم نمود که حادثه در اعالمیه های ماهوار طالب 811از جمله 

 82حادثه دیگر رقم باالتر تلفات افراد ملکی را نسبت به اعالمیه های طالبان نشان میداد و در  82یوناما ثبت نموده بود بود، 

 حادثه رقم کمتر دیده میشد.

مورد تلفات افراد ملکی متهم نموده اند. به اساس  811رفدار دولت را در تمامی یوناما مالحظه نمود که طالبان نیروهای ط

 حادثه به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده می شود. 10اسناد یوناما، 

حادثه دیگر، اسناد یوناما نشان میدهد که تلفات افراد ملکی در نتیجه آتش متقابل به عمل آمده است؛ در هشت مورد  00در 

 ۲1ضد دولت نسبت یافته، و در چهار مورد یگر تلفات افراد ملکی به کسی نسبت داده نشده است. اسناد یوناما در  به عناصر

حادثه، یوناما دریافت که تلفات را که طالبان ذکر کرده بوند، افراد  81حادثه دیگر تلفات افراد ملکی را نشان نمی دهد. در 

حادثه  001ادعای تلفات افراد ملکی به جنگ های مسلحانه ارتباط نداشت و در  0۲ملکی نبوده اند. یوناما مشاهده نمود که 

 دیگر، وضعیت تلفات افراد و یا وضعیت حادثه تثبیت نگردید.

رقم 

 مجموعی

 نسبت تلفات نتایج اسناد یوناما

مورد قبل از نشر  60 811

اعالمیه های طالبان توسط 

 یوناما ثبت گردیده بود.

رقم مشابه مورد دارای  ۲8

 تلفات بود

 مورد به نیروهای طرفدار دولت 81

مورد از اثر آتش متقابل میان عناصر ضد  ۲

 دولت و نیروهای طرفدار دولت

 مورد به عناصر ضد دولت 0

 مورد به هیچ گروه نسبت داده نشده است 0

مورد رقم پایینتر تلفات را  88

 نشان میداد 

 مورد به نیروهای طرفدار دولت 01

مورد از اثر آتش متقابل میان ملیشه های  ۲

 طرفدار دولت و عناصر ضد دولت

 مورد به عناصر ضد دولت 2

مورد رقم باالتر تلفات افراد  81

 ملکی را نشان میداد

 به نیروهای طرفدار دولت 02

از اثر آتش متقابل میان ملیشه های طرفدار  2

 دولت و عناصر ضد دولت

 نشده بود به هیچ گروهی نسبت داده 8

 .مورد هنوز تحت بررسی قرار داشت 8
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 .مورد به نبرد های مسلحانه ربط نداشتند 2

 مورد را نتوانست  به نبرد مسلحانه ارتباط دهد. 0یوناما 

 در یک مورد یوناما وضعیت هدف/تلفات را معلوم نتوانست.

 مورد تلفات افراد ملکی را در پی نداشت. 1

 مورد، افراد کشته شده، افراد ملکی نبودند. 2در 

مورد که پس از نشر  2۲

اعالمیه طالبان توسط 

 یوناما به ثبت رسید.

مورد رقم مشابه تلفات افراد ملکی را نشان  01

 میداد

 به نیروهای طرفدار دولت 2

 به عناصر ضد دولت 0

به هیچ گروه نسبت نیافته  0

 است.

 به نیروهای طرفدار دولت 9 را داشت.مورد رقم پایینتر تلفات  9

 به نیروهای طرفدار دولت 0 مورد رقم باالتر تلفات را داشت 2

از اثر درگیری میان ملیشه های  0

طرفدار دولت و عناصر ضد 

 دولت

 به عناصر ضد دولت 8

 .مورد تحت بررسی قرار دارد 0

 .مورد مرتبط با نبرد مسلحانه نبودند 6

 .یوناما نتوانست ارتباط قضیه را به نبرد مسلحانه پیدا کندمورد  0در 

 در یک مورد یوناما وضعیت هدف/تلفات را نتوانست معلوم نماید.  

 مورد تلفات ملکی را در پی نداشت. 81

 .مورد تلفات، از افراد ملکی نبودند 80در 

 .در یک مورد یوناما تثبیت نمود که حادثه رخ نداده است

 مورد را یوناما نتوانست تایید نماید چون موقعیت آن ذکر نگردیده بود. ۲

 تنها یک مورد مرتبط با حادثات دریافت گردید.

 مورد را نتوانست تایید نماید. 01۲یوناما  

 

 

 


