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 خالصه اجرايوی
دخرتم و . صبح زود، هنگام که من در خانه بودم، اين حادثه اتفاق افتاد"

دو تا دخرت برادرم در حال رفنت به سوی مدرسه بودند تا دروس ابتدايی 
وقتی که آهنا صبح زود . اسالمی را از استاد دروس دينی شان فرا بگيرند

 را در دستهای شان خانه را ترک گفتند، من ديدم که آهنا قران مقدس
 دند و مهيش مبن می گفتند کهآهنا واقعًا دخرتان خوشحالی بو. گرفته بودند

 . والدينش  خدمت کنند خبصوص هم وطنانشبرایارند دکرت شوند تا دوست د
، مشاهده منودم که دخرت )مواد انفجاری تعبيه شده(فجار ماينبعد از ان

ما آهنا را در شفاخانه انتقال . دروح گرديده ان  برادرم جممب و دخرتانحمبو
 زمخهای برادرم خيلی شديد بود و در اثرداديم اما زمخهای يکی از دخرتان 

آن دوتای ديگر که زنده مانده بودند، در .  دار فانی را وداع گفت،شديد
 من به آهنا می گفتم که آن خوب است و ،ندباره مقتول از من سوال می کرد

 بيشرت از اين در کنار مقتولگر حقيقت اينست که  م.دحاال در خانه می باش
د کرد و با هم نآهنا خنواهد بود، آهنا بعد از اين در کنارهم بازی خنواه

اين اطفال هيچ سهمی در جنگ جاری نداشتند، در هر . د رفتندر مکتب خنواه
 اما اين جنگ بی ند آهنا اميدواری های برای آينده شان هنفته بودنفِس
  ". آهنا را گرفتندا، خياهلا و زندگی آيندهده روياهفاي

 از واليت خوست، کشته شدن و جمروح شدن دخرت و دخرتان  وپدِر بزرگ قوميک 
 ،10 ،  که2011 مارچ 15برادرش را در نتيجه انفجار ماين جاسازی شده در 

 1.سال عمر داشتند، شرح می دهد 12 و 10

تأثير  يک 2011 سال در شش ماه اول منازعات مسلحانه درافغانستان
.  مصور منوده استکی را برای افراد مل اسفناِکچشم انداِز ترسناک و

مهان طوريکه جنگ در مناطق معموًال جنگيی جنوب و جنوب شرق شدت 
سوالی های غرب و مشال می يافته است و روند متحرکی را به سوی ول

 ا در ارتباط به حمافظت شان حرکت نزولی ر افراد ملکیپيمايد،
 تاکتيکهای جنگی در عين زمان نيروهای خمالف دولت. جتربه می منايد

 . مهلکی را جبا مانده است نتايِج،شان را تغيير داده و اين تغيير
 از وسايل جنگی غير قانونی استفاده نيروهای خمالف دولت به شدت

که استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده را نيز شامل منوده 
ان با اندک اد انفجاری که با ملس کردن قربانی شمو خبصوص ميگردد،

 مانند ماين های زمينی ضد پرسنل عمل می ،فشاری منفجر می گردد
   که  با گام گذاشنتکند و بين قربانيان متيزی قايل منی گردد

.  منفجر می گردد، آنبر نوع وسايل نقليه ای  هر و يا گذشنتهرکسی
                                                            

 مارچ 15 ملل متحد به تعقيب انفجار مواد منفجره در يأت معاونته.  1
 15در . ندر و کاکای قربانيان  صحبت منود در واليت خوست،  با پد2011

د منفجره تعبيه شده ، در ولسوالی نادرشاه کوت واليت خوست، موا2011مارچ 
شد که  در اثر آن يک دخرت زير سن که شاگرد مکتب بود کشته انفجار منود 

 .دند جمروح گردي با عين مشخصهو  دوتا دخرت ديگر



  2

د پايه و محالت برمکان های  ترور افراد ملکی بلن، هدفمندقتلهای
 توسط طالبان  ها شفاخانهحفاظت شده مانند محله بر ای نوعه مم

 1.صورت می گيرد

و اصول  ها را برای زندگی اين تاکتيکهای جنگی حقوق اوليه افغان
متيز، تناسب و احتياِط حقوق بشردوستانه بين امللی را نقض می 

 نيروهای خمالف دو لت،  که شاملاصول که متام اطراف درگير. ايدمن
د را ننيروهای امنيتی افغان و نيروهای نظامی بين املللی می باش

 . ملزم می دارد تا قتل و جرح افراد ملکی را به حد اقل رساند
هيأت معاونت ملل متحد در افغانستان يک بار ، 2011دروسط سال 

ديگر بر ضرورت مربم افزايش حمافظت افراد ملکی و مد نظر گرفنت 
کی به شکل فوری  تأکيد می معيارهای ضروری جهت حمافظت افراد مل

 .منايد

  فرد1462، مرگ 2011تحد در شش ماه اول سال هيأت معاونت ملل م
 در صد افزايش را 15که اين رقم . ملکی را به ثبت رسانيده است
 وقايع اصلی که  2. نشان می دهد2010نسبت به عين مدت در سال 

 گرديد، 2011فات افراد ملکی در نيمه اول سال منجر به افزايش تل
، محالت )ماين ها(مهانا استفاده گسرتده از مواد انفجاری تعبيه شده

انتحاری مرکب، کمپاين گسرتده ترور، افزايش جنگهای زمينی و 
  هلیتافزايش تلفات افراد ملکی ناشی از محالت هوايی خبصوص محال

 3.کوپرتهای آپاچی می باشد
                                                            

وليد و انتقال ماين ضد پرسنل و ختريب تميثاق منع استفاده، ذخيره، .  1
استفاده، توليد، انتقال و انباشنت مواد :  1997 سپتمرب 18آن ماين ها، 

منفجره ضد پرسنل که با متاس قربانی واکنش نشان می دهد، بر اساس 
افغانستان يکی از اعضای . اين ممنوع اعالم گرديده است م منعمعاهده

ی تعبيه شده ای که يمواد انفجار. معاهده منع استفاده از ماين می باشد
در اثر فشار منفجر می گردد، بين اهداف نظامی و غير نظامی متيزی قايل 
شده منی تواند و هچون سالح ها از مجله سالح ها و وسايل جنگی ممنوعه تلقی 

، طالبان استفاده، توليد، جتارت و ذخيره منودن 1998در سال . گرددمی 
به اعالميه مطبوعاتی امارت اسالمی . ماين های زمينی ضد نفر را منع کرد

 1998 اکتوبر 6افغانستان در مورد مشکالت ماين های زمينی مراجعه گردد، 
 . مراجعه گردد47مهچنان به پاورقی . 

  فرد 2144، به تعداد 2011در شش ماه اول سال هيأت معاونت ملل متحد .  2
 نفر می 3606جمموع تلفات افراد ملکی . ملکی جمروح را به ثبت رسانيده است

 جمروحين را تشکيل می دهد که در 2144 کشته و 1462باشد که ازين رقم، 
  . درصد افزايش يافته است10، 2010مقايسه شش ماه اول سال 

 دپارمتنت امنيت و مصؤنيت سازمان ملل متحد، به اساس ياد داشت های . 3
 به اين طرف که اولين بار حوادث امنيتی به ثبت رسيده بود،  2003از 

 حادثه شاهد بلند ترين رقم حوادث امنيتی 11826، با 2011نيمه اول سال 
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 درصِد آن به نيروهای خمالف 80کشته شده گان افراد ملکی از جمموع 
، افزايش 2010 سال  درصد نسبت به عين مدِت28 که منسوب هستدولت 

  درصد به نيروهای دولت و مهکاران بين املللی شان14 ،يافته است
 درصد پايين آمده 9، 2010نسبت داده شده که نسبت به عين مدِت سال 

 هيچ يکی از طرفين به شکل مشخص نسبت داده  درصِد ديگر به6 و است
 .منی شود

 تاکتيکهای که توسط نيروهای  يعنیمواد منفجره و محالت انتحاری
خمالف دولت استفاده می گردد تقريبًا نصف کشته شده گان و زمخی 

افراد .  از جمموع تلفات افراد ملکی را تشکيل می دهد)  درصد49(ها
 به عين مدت سال اسازی شده نسبتوسط مواد منفجره جکشته شده ت

 درصد افزايش يافته است و اين تاکتيک به شکل منحصر به 17، 2010
 بو ده 2011رتين قاتل افراد ملکی در شش ماه اول سال  بزرگفرد
 درصِد 30 فرد ملکی را کشته که 444مواد منفجره جاسازی شده . است

 درصِد جمموع 38  وداده يلجمموع کشته شده گان را در افغانستان تشک
کشته شده گاِن که به نيروهای خمالف د ولت نسبت داده می شود را 

 .تشکيل می دهد
 هيأت معاونت ملل متحد، مواد انفجاری تعبيه شده گاهاز ديد

مانند مواد انفجاری که بشقاب مانند هست و با فشار منفجر می 
ا طوری يک ماين زمينی دست ساخته است، خباطريکه آهندرحقيقت گردد، 

طرح و پيکربندی شده اند تا مانند ماين های زمينی ضد پرسنل عمل 
مواد . ماينهای زمينی ضد پرسنل می باشدمنايد و اثر شان مثل 

انفجاری که با آوردن فشار منفجر می گردد و توسط نيروهای خمالف 
 گردد طوری تنظيم شده است که دولت درافغانستان استفاده می

 کيلو گرام با  قدم گذاشنت و يا 100 و 10  بين وزن برآهنا باهنگاِم
در . ، منفجر ميگرددفشار آورده شودعبور منودن وسايل محل و نقل 

افغانستان تعداِد زياِد از مواد انفجاری تعبيه شده ای که با 
از مواد منفجره  کيلوگرام 20آوردن فشار منفجر می گردد، تقريبًا 

از دو برابر نسبت به ماين های  بيشرت ، يعنیرا  دارا می باشد
 با آوردن وزن که بر ماين ضد پرسونل وارد ولیمعياری ضد تانک 

 طرح و پيکر بندی،  نوع اين ایدر نتيجه. می شود، منفجر می گردد
 ضد پرسنلو  زمينی  قويیهريکی از اين نوع ماين ها حبيث يک ماين

ک، کار می  برای خراب منودن يک تانقدرت کافی با تلقی گرديده و
ارد و يا با لکی که براين نوع ماينها قدم ميگذآن افراد م. دهد

وسايل نقليه برآن عبور می منايد هيچ دفاعی در مقابل آن نداشته 
                                                                                                                                                                                 

 5095، 2009   و در نيمه اول سال 8242، 2010بوده  که در نيمه اول سال 
 درصِد از حوادث را 64خبشهای جنوب و جنوب شرق . ه بودحادثه به ثبت رسيد

. خبود اختصاص داده که تقريبًا دو سوم متام حادثات را شامل می گردد
 درصد بلند ترين 35هرچند که نرخ صعود ماهانه حادثات در حوزه غرب با 

نربد مسلحانه و انفجار مواد انفجاری . سطح را خبود اختصاص داده است
دپارمتنت .  درصِد از متام حوادث ثبت شده را تشکيل می دهد71تعبيه شده، 

امنيت و مصؤنيت سازمان ملل متحد بلند ترين رقم حوادث امنيتی را در 
  .مقايسه ای متام ماه ها، برای ماه جون به ثبت رسانيده است
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از مواد انفجاری تعبيه . و چانس اندِک برای جنات ميداشته باشد
شده ای که توسط نيروهای خمالف دولت در افغانستان استفاده می 

 دوسوم آن را ماين های تشکيل می دهد که با آوردن شود تقريبًا
، بلند ترين رقم محالت توسط 2011جون ماه   1.فشار منفجر می گردد

مواد انفجاری تعبيه شده را خبود اختصاص داده که آيساف تا هنوز 
اين نوع آماِر بلند را درهيچ ماِه درافغانستان به ثبت نرسانده 

 . بود
 فرد ملکی را کشته اند 276محالت انتحاری ، 2011در شش ماه اول سال 

 درصِد  جمموع کشته 24 درصِد جمموع کشته شده گان افراد ملکی و 19که 
شده گان که به نيروهای خمالف دولت نسبت داده می شود را تشکيل 

هرچند که ارقام محالت انتحاری با مقايسه سال گذشته . می دهد
کشته شدن افراد ملکی توسط تقريبًا در سطح مشابه قرار دارند، 

افزايش وسيع محالت انتحاری در مقايسه با تاکتيک های ديگر شاهد 
 درصد افزايش يافته 52 عين مدت در سال گذشته بوده که در مقايسه

محالت انتحاری بيشرت به شکل مرکب که غالبًا از چندين انتحاری . است
 در کهفت گر، صورت می دمولی استفاده می شبه شکل محالت غير مع

 . تعداد زيادی از افراد ملکی کشته شدند آننتيجه
ترور افراد ملکی مهان طوريکه در سال گذشته ميزان باالی را داشت، 

 اين با. در شش ماه اول سال جاری نيز به مهان منوال ادامه داشت
 رييس های ، ولسوال ها، والی هااعضای شورای واليتی،،  محالتنوع

  و، بزرگان قوم و کميته های آن  صلح عالییپوليس، اعضای شورا
 تا با ودندجنگ را ترک گفته و تالش می منجنگجويان که ميدان 

از ماه . رفتندد، مشخصًا مورد هدف قرار می گجامعه بی پيوندن
 190، بر اساس کشفيات هيأت معاونت ملل متحد، 2011جنوری تا جون 

 در عين شتهسال گذ هدفمند ترور گرديده که در فرد ملکی به شکل
 .  فرد ملکی ترور گرديده بود181مدت به تعداد 

                                                            

مصاحبه هيأت معاونت ملل متحد با دفرت ضد مواد انفجاری تعبيه شده .  1
 ماه آخر آيساف 12بر اساس گفته های آهنا در . 2011 جوالی 10ای آيساف در 

 حلقه مواد انفجاری تعبيه شده 20000و نيروهای امنيتی افغان به تعداد 
 هزار آن معلومات ختنيکی بدست آورده و 13000را از بين برده، در مورد 

 درصد از جمموع آهنای که از بين رفته را تشکيل می 65آزمايش منودند که 
 درصِد 69از آن تعداد مواد انفجاری که مورد بررسی قرار گرفته، .  هدد

آن را ماين های تشکيل می داد که با متاس قربانی اش منفجر می گردد، که 
 در صِد آن  از طرح های ماين های که با فشار منفجر ميگردد، استفاده 90

   . نيز مراجعه گردد48به پاورقی . شده بود 
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افراد ملکی کشته شده در افغانستان در شش ماه اول سال 2011

نيروهای مخالف دولت
نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان
مرتکبين نامشخص

 

محالت هوايی  پيشگام بودن خودش را در قتل افراد ملکی حفظ منوده 
  در افغانستان توسط نيروهای بين املللی کمِک1متام محالت هوايی. است

 79، به تعداد 2011در شش ماه اول سال  .امنيت صورت گرفته است
 به محالت هوايی نسبت داده می شود که در کشته شده فرد ملکی 

دليل  .   درصد افزايش منوده است14، 2010 مقايسه عين مدت سال
تفاده افزايش قتل افراد ملکی در اثر محالت هوايی ظاهرًا مهانا اس

 درصد از جمموع 33، 2010 سال در متام. وپرتهای آپاچی هستاز هلی ک
ه هلی کوپرتهای آپاچی نسبت داده می شد کشته شده گان محالت هوايی ب

 ،2011در شش ماه اول سال . مقتول فرد ملکی 171 نفر از 56عنی ي
 درصد 56کوپرتهای آپاچی کشته شده  افراد ملکی که در اثر محالت هلی

از جمموع کشته شده گان منسوب به محالت هوايی را تشکيل می دهد 
  2 . فرد مقتول79 نفر از 44يعنی 

افراد ملکی در نتيجه جنگهای زمينی و نربد مسلحانه در تلفات 
جنگهای  از اثر .  افزايش يافته است، 2011ريان شش ماه اول سال ج

 شان و عناصر خمالف  مهکاران بين املللی بين نيروهای دولت وزمينی
 نفر ديگر زمخی گرديده اند که در 354 فرد ملکی کشته و 304ولت د

 تلفات يعنی کشته  جمموع درصد و36 گان شده، کشته 2010 مقايسه سال
 فرد ملکی ناشی 188قتل .  افزايش را نشان می دهد درصد8و جمروح 

                                                            

ورت می گيرد را  متام محالت هوايی که از طياره های نظامی ص:محالت هوايی.  1
ی بی  جنگ افزار که از طياره، هلی کوپرت و طياره هامانند. شامل می شود

 . می گرددسر نشين فير و پرتاب 
، در يک جلسه ای با اداره رديابی تلفات افراد 2011 جون 5به تاريخ .  2

د اطالع يافت که آيساف برای ملکی آيسفاف، حقوق بشر سازمان ملل متح
) 64-ِا ِاچ(مأموريت محايت از جنگ های زمينی از هلی کوپرتهای آپاچی

 .  چنانچه در اين گزارش تذکر يافته استفاده می کند
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 فرد ملکی به 66از جنگهای زمينی به نيروهای خمالف د ولت، مرگ 
 فرد ملکی در 50  وشدهنيروهای دولتی و مهکاران شان نسبت داده 

 .اثر فيرهای متقابل کشته شده اند
الت شبانه اتفاق  جمموع تلفات افراد ملکی در نتيجه محِددو درص

 اندکی کاهش يافته ،2010 عين مدت سال افتاده است که بامقايسه
بر اساس کشفيات هيأت معاونت ملل متحد در جريان محالت شبانه  1.است

 ناشی از  رجنِش.ند فرد ملکی جمروح گرديده ا14ه و  فرد ملکی کشت30
 ، داشتهیان مردم افغانستان روند صعودر مياين نوع محالت د

تظاهرات های خشونت آميز به تعقيب بعضی از محالت شبانه منجر به 
از  که بعد به حيث منونه حادثاِت. تلفات افراد ملکی گرديده است

اتفاق و شهر تالقان محالت شبانه در واليت ننگرهار، شهر کندهار 
مهچون محالت شبانه اتفاق تظاهرات خشونت آميز جهت اعرتاض بر ، افتاد

 افراد ملکی کشته و  مردم آتش گشود و افتاد که پوليس بر مجِع از
 . زمخی گرديدند

 

 

 

 

                                                            

حمدوديت محالت شبانه برای طالبان " به نوشته گال کارلوتا حتت عنوان.  1
اعث تلفات افراد د که اين تاکتيک بن می گويايجاد کرده اما افغان ها

 مقامات به. 2011 جوالی 8، نيويورک تايمز. مراجعه گردد" ملکی می گردد
 محله می 300 ميانگين محالت شبانه در هر ماه  گفته شده کهناتو و افغان

به اساس کشفيات هيأت معاونت ملل متحد اين مشکل است که يک رقم . باشد
م خباطريکه گروپ های بی مشاری خيلی موثِق  از محالت شبانه بدست داشته باشي

مانند آيساف، اردوی ملی افغانستان، نيروهای ويژه داخلی وخارجی و 
پوليس مرزی افغانستان گاهی بطور مستقل و گاهی مشرتک بدون شفافيت، به 

هيأت معاونت . شکل فراوان و در حوزه وسيع مهچون محالت را اجنام می دهد
ورد ارقام محالت شبانه و تلفات افراد ملل متحد از آيساف بطور مکرر در م

ملکی ناشی از اين تاکتيک درخواست منوده اما آيسفاف بيان منوده که اين 
يوناما محالت شبانه را که تلفات افراد ملکی . رقم سری و حمرمانه می باشد

 در حميط عملياتی و  دست رسی  دنبال داشته بر اساس حمدوديت هارا نيز به
   . بطور کامل گزارش داده نتوانسته استحمدود به معلومات
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تاکتيک های مختلِف که در شش ماه اول سال 2011 باعث کشتن افراد ملکی گرديده است.

جنگ های زمينی
21%

حمالت هوايی
5%

حمالت انتحاری
19%

ترور(قتل های هدفمند)
13%

مواد منفجره تعبيه شده
30%

حمالت شبانه
2%

تاکتيک های ديگر
5%

عکس العمل نيروهای 
نظامی
2%

مرتکبين و تاکتيک های 
نامشخص
3%

 
 بيشِرت خشونت ها در  عمق باال رفنت تلفات افراد ملکی منايانگر

 با توجه به مسؤليت انتقال  1. می باشدزندگی روزانه افراد ملکی
 نيروهای دولتی افغان در خبش های امنيت از نيروهای بين املللی به

 شورشيان تالش ی، خشونت  افزايش يافته چون کشور در ماه جوالمتعدِد
 نشان دهد که نيروهای د تا با افزايش خشونت ها و محالتمی مناين

 عالوتًا گروپ .امنيتی افغانستان امنيت را تأمين کرده منی تواند
 برنامه صلح و د تاناي تالش می من خمتلِف وجود دارد کههای مسلِح

، جريان رو به رشد خشونت و خونريزی در شش ايندمصاحله را ختريب من
 روند  در بی سابقه ای، قتل و جرح را در سطح2011سال ماه اول 

 .ده استدرگيريهای کنونی برای افراد ملکی افغان به ارمغان آور
وهای عالوتًا خباطر تغيير در تاکتيک جنگی، ساحات جديِد توسط نير

هيأت . ، مورد محله قرار گرفتند2011خملف دولت در شش ماه اول سال 
دو  محله بر فغانستان، اولين قضايایمعاونت ملل متحد در ا

 به ثبت رسانيده که اساسًا اين مکان  به شکل مستندرا شفاخانه 
مجله مکان های  بر مبنای حقوق بين املللی بشر دوستانه از ها

 می 21طالبان مسؤليت محله انتحاری  در . رددتلقی ميگحمافظت شده 
را بر شفاخانه نظامی در کابل به عهده گرفت که در اثر اين 

                                                            

 بدين سو، تلفات افراد ملکی را به 2007از زمان که يوناما از سال .  1
ثبت می رساند، ماه می مهلک ترين ماه برای افراد ملکی به مشار می رود، 

 360 فرد ملکی کشته شده بود، به تعقيب آن ماه جون با 368که به تعداد 
مهلک ترين ماه قبلی .  رديف دوم قرار می گيردفرد ملکی کشته شده در

 فرد ملکی کشته شده بود زيرا جريان 350 بود که به تعداد 2010ماه اگست 
   .انتخابات قبلی در اين ماه قرار داشت و نوعًا ماه خشونت تلقی می گردد
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 نفر ديگر جمروح 23فاکولته طب کشته شدند و حادثه شش نفر دانشجوی 
 يک شفاخانه متحد محله دومی را برهيأت معاونت ملل.  گرديدند

 مواد  انتحار کننده يک جون25 در  که رسانيده استهنگام به ثبت
لسوالی ازره واليت لوگر منفجر شفاخانه ای در و اش را در انفجاری
 و حضور داشتند طفل نيز 13در بين شان  فرد ملکی را که 20منود که 

 فرد ملکی ديگر 43د و ي به قتل رسان رادر صف واکسين منتظر بودند
 . جمروح ساختند، ندرا که اطفال و زنان را نيز شامل ميشد

 از مجله نگرانی های   استخدام اطفال در چوکات گروپ های مسلح 
 می در واليت پکتيکا، يک 1در .  بود2011 در شش ماه اول سال عمده

 به حيث جوان ترين انتحار کننده ساله که 12  ایانتحار کننده
 فرد ملکی 12تاهنوز به ثبت رسيده، سه نفر فرد ملکی را کشتند و 

حد استفاده از طبقه اناث  ملل متيأت معاونته. را جمروح ساختند
 جون، طالبان 4در تاريخ ،  انتحاری را ياد داشت منوده استدر محالت

 ساله انتحاری 20مسؤليت محله ای را به عهده گرفت که يک خامن 
کاروان نيروهای بين املللی را درولسوالی مرواره واليت کنر مورد 

ی چار چينه واليت ارزگان، يک  جون در ولسوال26 در .هدف قرار داد
دخرت هشت ساله بعد از آنکه نا خود آگاه ازش به عنوان محله کننده 

شورشيان به دخرت کوچک هدايت . انتحاری استفاده شد به قتل رسيد
داده بود که يک بسته ای از مواد انفجاری را به طرف موتر پوليس 

جر ساخت که بياورد، با کنرتل از راه دور مواد انفجاری را منف
منجر به کشته شدن طفل گرديد و هيچ فردی ديگر در اثر اين حادثه 

 ،بر اساس کشفيات هيأت معاونت ملل متحد. کشته و جمروح نگرديد
افراد ملکی را به زور طالبان از تاکتيکهای استفاده می منايد تا 

 که  وحشِتدر ضمِنبطور مثال، . ندنوادار منايد که از آهنا محايت ک
اثر انفجارات مواد انفجاری تعبيه شده ايجاد می گردد، در 

 استفاده اير محالت عمدی عليه افراد ملکی،کشتارهای هدفمند و س
طالبان مدام از تاکتيکهای هتديد آميز مانند شب نامه ها، هتديد 

، افراد ملکی را شفاهی، اختطاف و ايجاد پاسگاه های غير قانونی
در ماه می سال جاری . از آهنا محايت کندجربًا  جمبور می گردانند تا 

 که ارتباط با دولت افغانستان یهتديد در مقابل افراد ملکي
، سری پول و غور  در واليات لوگر، نورستان، کنر، ننگرهارندداشت

افراد ملکی  نيروهای خمالف دولت ،بنابر گزارش که مشاهده گرديده
ا حمدود منوده و شب ، آزادی رفت و آمد مردم ررا اختطاف منوده اند

ا از مقام و نامه های را که افراد ملکی اخطار داده شده بود ت
 .منوده بودند پخش  راشغل شان استعفا دهند

بر اساس کشفيات هيأت معاونت سازمان ملل متحد حال آنکه طالبان 
از پيشرفت های در زمينه کاهش تلفات افراد ملکی در شش ماه اول 

 مربوط اعالميه مطبوعاتی چندين چنانچه در صحبت می کند 2011سال 
 طالبان که در ماهای اپريل و می نشر گرديده بود، مشاهده به 

ر دوستانه بين  حقوق بشپيشرفت های مطابق با معيارهایگرديد، 
صورت  و کارهای هدفمند عملی خباطر کاهش تلفات افراد ملکی املللی 
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اد ملکی را هدف قرار  افرعمدیطالبان مدام به شکل   1.نگرفته است
که متيز بين افراد است و نيز از سالح های داده و به قتل رسانده 

 مانند مواد انفجاری که با ملکی و نظامی ايجاد کرده منی تواند،
 اين مواد . فشار برآن منفجر می گردد، استفاده منوده است

اين انفجاری تعبيه شده که دست ساز طالبان می باشد و مشابه با م
 بين اهداف ملکی و نظامی متيز می منايدای زمينی ضد پرسنل عمل ه

. غير قانونی بشمار می رودهای  بنابراين از مجله سالح ، نيستقايل
مواد انفجاری تعبيه شده ای که با اندک فشار هرآن گروپی که از 

ز سالح و وسايل  استفاده می منايد با استفاده امنفجر می گردد
قت اصول حقوق بشر دوستانه بين املللی و قانون  در حقيجنگی ممنوعه

 .افغانستان را نقض می کند
ان استفاده از ماين های زمينی ضد پرسنل را ، طالب1998در سال 

 از آهنا را يک عمل غير کردند و در بيانيه های استفادهمنع 
   استفاده اعضای طالبان از ماين2.اسالمی و ضد اسالمی تلقی منودند

                                                            

اعالميه مطبوعاتی شورای رهربی امارت " امارت اسالمی افغانستان، .  1
 و امارت 2011 اپريل 30" تان در مورد آغاز عملياهتای هباریاسالمی افغانس

 10، يک گزارش کامل در " ساعته ای کندهار48عمليات " اسالمی افغانستان
و هم چنان به آن خبِش از گزارش که  به بيانيه های مطبوعاتی .  2011می 

   .طالبان در مورد تلفات افراد ملکی اختصاص يافته مراجعه گردد

ميه مطبوعاتی امارت اسالمی افغانستان در مورد مشکالت ماين های اعال.  2
در سطح بين املللی، امارت اسالمی افغانستان . 1. 1998 اکتوبر 6زمينی، 

دعوت به عمل می آورد تا توليد، جتارت، ذخيره و استفاده ماين های 
 زمينی را بطور جمموع منع منايد و آماده هست تا فعاالنه در اين مورد هم

در سطح ملی امارت اسالمی منع توليد، جتارت، ذخيره و . 2. کاری منايد
استفاده از ماين های زمينی را اعالم می دارد و در مقابل مردم رجنديده 
افغانستان و جامعه بين املللی خود را متعهد می سازد تا هرگز هيچ گونه 

ام گروهپای امارت اسالمی افغانستان از مت. 3. ماين های زمينی را نسازد
خمالف دعوت به عمل می آورد تا از استفاده، جتارت و ذخيره ماينهای 
زمينی جلوگيری به عمل بياورد و به مردم دلير و رجنديده افغانستان 

آهنای که  در افغانستان به حلاظ اختالفات . 4. بيشرت از اين ضرر نرساند
ی کند مطابق فردی، سياسی و هر نوع اختالفی ديگر از ماين استفاده م

امارت اسالمی افغانستان از متام . 5. مقررات اسالمی جمازات خواهد شد
کشورهای که معاهده اوتاوا را امضا منوده قدردانی کرده و بر کشورهای 
که تاهنوز اين معاهده امضا نکرده تأکيد می منايد تا به شکل فوری 

قف داده و به توليد، جتارت، ذخير و استفاده از ماين های زمينی را تو
امضا و مهر توسط خادم اسالم، ." معاهده بين املللی اوتاوا احرتام بگذارد

هيچ مدرکی نيست که طالبان  ." مال حمد عمر آخوند) جماهد(امير املومنين
نظارت بر سايت : "برای اطالعات بيشرت به. اين بيانيه را ملغا منوده باشد

the.www://http- .ددماين ها و سالح های خوشه ای مراجعه گر
afghanistan/1999/lm=url?display/publications/php.index/org.monitor  
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ن فشار منفجر می گردد در حقيقت اعالميه منع استفاده که با آورد
 . از ماين ها توسط طالبان را نقض می کند

 امنيت از نيروهای بين املللی به نيروهای افغانانتقال مسؤليت 
ه  ب در بعضی از خبش های کشور، جوالی برنامه ريزی شده بود20که در 
هيأت معاونت . رفتصورت گ نامه پوليس حملی افغان بر رمسیطرحتعقيب 

ملل متحد مدام گزارش های خمتلطی را از مقامات حکومتی و بزرگان 
ی جامعه در مورد برنامه پوليس حملی افغان اخذ منوده است که ب

 و نگرانی های را در مورد ثباتی در پروسه استخدام و بررسی
 . نظارت، فرماندهی و کنرتل پوليس حملی افغان مشاهده منوده است

 اعضای شورای واليتی، بزرگان قوم، اعضای 2011 جون ثال دربطور م
 گزارش داده  واليت لغمان ازشورای ولسوالی و سايراقشار در جامعه

است که که اين پروسه توسط زورداران يا دالالن قدرت در سطح 
ولسوالی کنرتل شده بود و ديدگاه شان به اين پروسه طوريست که با 

ای سابق جهادی که قبًال توسط حکومت و يک ميکانيزم مشخص قومنداهن
. سلح می کنندرا دوباره م بين املللی خلع سالح شده بودند جامعه

گان با اين نظر هستند که اين يک پروسه  بعضی از صحبت کننده
ر سطح قريه جات جلوگيری به عمل خوبی هست تا از نفوذ شورشيان د

 را در باره يد در حاليکه يک عده ديگر نگرانی های جدی شانآ
اينکه اين پروسه ممکن عامل برای بازگشت جنگ ساالری، سوء استفاده 

 . از قدرت و افزايش جرايم گردد، بيان داشته اند
در ولسوالی مارجه واليت هلمند بزرگان قوم به هيأت معاونت ملل 

 حملی افغان در حال دفاع متحد بيان داشته است که هرچند پوليس
لبان می باشد ولی اين خيلی زود است که بر  حضور دوباره طاعليه

کارکرد پوليس حملی و اينکه آيا اينها قادر خواهد بود تا در 
 .طوالنی مدت ثبات وضعيت امنيتی را حتکيم خبشد، قضاوت کرد

 متام عناصر پوليس حملی افغان ضرورت دارد تا از طرف وزارت داخله 
و آن نيروهای بين املللی که باالی اين پروسه کار می کنند، شديدًا 

کنرتل و فرماندهی قوی و عمل سريع در مقابل اعمال . نظارت گردد
جرمی آهنا نيز ضروری می باشد زيرا بايد اطمينان حاصل گردد که 

عث حمافظت بيشِرت افراد  ملکی گردد نه اينکه حمافظت اين برنامه با
 . افراد ملکی کاهش بيابد
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افراد ملکی کشته شده و مجروح در شش ماه اول سال 2011

نيروهای مخالف دولت
نيروهای دولتی و همکاران بين المللی شان
مرتکبين نامشخص

 
هرچند موضوع انتقال مسؤليت های امنيتی به نيروهای امينتی 

  جوالی رمسًا آغاز 20افغانستان در سه واليت و چهار شهر داری در 
در بعضی از خبش های متأثر از جنگ در افغانستان، . گرديده است

ای بين املللی عقب نيشينی از پايگاه های نظامی و پاسگاه نيروه
های دورافتاده ای شان را بطور مثال از بعضی از ولسوالی های 

 آغاز کرده است، هيأت معاونت ملل متحد 2010واليت کنر در سال 
اين عقب نشينی نگرانی های را در مورد حمافظت حقوق بشر به تعقيب 

 .مالحظه منوده است
تلفات افراد ، هيأت معاونت ملل متحد 2011ه اول سال در شش ما

 توسط نيروهای بوده و عمليات های ضد شورشیملکی را که ناشی از 
دات واليت پاکستانی در مربوطات اداره فدرالی قبايل نشين که سرح

را به ثبت رسانيده  می دهد صورت گرفته يلکنر و ننگرهار را تشک
 بی جا شدن افراد ات افراد ملکی و منجر به تلفاين عملياهتا. است

مقامات دولتی در کنر تأييد منوده .  گرديده استملکی افغانستان
 گلوله توپ از طرف پاکستان فير گرديد که 289 جون، 30 – 15که بين 

در ولسوالی های شيغل، سيرکانی، ناری، دانگام و امسار اصابت 
 نفر 16سيده و به قتل ر طفل 8به مشول  نفر 14در جمموع . منودند

يت مقامات در ولسوالی گوشته والهم چنان . ديگر زمخی گرديدند
 در  را که در ماهای اخير پاکستان توسطگلوله فيرهای ننگرهار
کنرتل . ه است را گزارش داده است بيجا شد فرد ملکی2000 اثر آن
حوزه فعاليت های  ،افغان از ساحات سرحدی نيروهای امنيتی ناکافی

ن ا هپن تر کرده و ضرورت عمليات ها را عليه شورشياشورشيان ر
 غالبًا افراد ملکی را نيز آسيب می افزايش می دهد که اين موضوع

 .رساند
، افراد 2011با کاهش امنيت افراد ملکی در جريان شش ماه اول سال 

. ملکی مکان های اندکی را برای پناهگاه و حمافظت پيدا منودند
زون زمان که بين دو طرف درگير در افراد ملکی بطور روز اف
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نيز بنابر منازعه قرار می گيرند مورد هتديد قرار گرفته اند، و 
عرض جنگ و رقابت  درم با هتديد و خشونت، طرفين درگيرخواستهای

آهنا که کدام طرف را  بدون توجه به انتخاب خود  وقرار گرفته
 يک  چهچنان.  از آهنا گرفته شده است حق انتخابغالبًا، محايت کند

فرد ملکی از ولسوالی مارجه واليت هلمند به هيأت معاونت ملل 
طالبان در هر خانه ای که دلش خبواهد به زور وارد می شود، :" متحد گفت

ن و نيروهای بعد آهنا از اين خانه باالی نيروهای اردوی ملی افغانستا
رفته به عکس  بعد نيروهای که باالی شان فير صورت گ،خارجی آتش می گشايد

اما اگر من به طالبان . ی کندالعمل مشابه دست زده و بر خانه فير م
پس پاسخ چه می . يم که در خانه وارد نگردد، طالبان مرا می کشدبگو

. تواند باشد؟ زيرا، يا آيساف مرا می کشد و يا هم طالبان مرا می کشد
 1." مردم که منی تواند چنين زندگی کند

 مهم نيست که کيها مسؤل هستند، نت افراد ملکیاخکشنت و جمروح سدر 
 که ست ه تأثير غم انگيز و ديرپایچيزی که قابل نگرانی هست مهانا

.  باالی اعضای خانواده قربانيان و جامعه جبا می گذاردحادثه
 زمان برنده خواهد بود که تلفات افراد ملکی  فقطافراد ملکی

اونت ملل متحد از هيأت مع .درسراسر افغانستان کاهش بيابد
نيروهای خمالف دولت و نيروهای دولتی ومهکاران بين املللی شان می 
خواهد تا کارهای بيشِرت را اجنام دهد تا به افراد ملکی احرتام 
گذاشته و حمافظت افراد ملکی را افزايش دهد و به شکل کامل 
مسؤليتهای قانونی شان را مدنظرگرفته تا تلفات افراد ملکی و 

 .رساندن به مردم ملکی را به حد اقل رساندآسيب 
، هيأت معاونت ملل متحد به بيانيه طالبان در مورد 1در ضميمه 

 368 جون هيأت معاونت ملل متحد که به تعداد 11اعالميه مطبوعاتی 
 درصِد 80فرد ملکی کشته شده را در ماه می به ثبت رسانيده بود و 

. ده بود، پاسخ می دهدآن به نيروهای خمالف دولت نسبت داده ش
تلفات افراد  جون به نشر رسانيد، 12 در طالبان بيانيه ای را 

 کرده بود و نيز يک ليست از حوادث را هتيه کرده ملکی را انکار
بود که گويا آن حوادث در گزارش هيأت معاونت ملل متحد گنجانيده 

  وستاده شده را بررسی منوديوناما چگونگی حوادث فر. نشده بود
 که در اين پاسخ به هريک از  به طالبان فرستاد را شانپاسخ

 هيأت معاونت  هایحوادث جواب گفته شده بود و حتقيقات و گزارش
  . منودند تأييد  مورد حوادثملل متحد را در

 
 
 
 
 
 

                                                            

مصاحبه هيأت معاونت ملل متحد با افراد ملکی در ولسوالی مارجه، .  1
 .  2011جون 
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 پيشنهادات
يوناما و کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارش ساالنه ای 

ت از افراد ملکی اقدامات کليدی را جهت  شان در مورد حمافظ2010
.  پيشنهاد منوده بودند به اطراف درگيرافزايش حمافظت افراد ملکی

يوناما بار .  ندادندطرفين درگير پيشنهادات را بطور کامل اجنام
 :نهادات زير را ضميمه و مطرح می سازدديگر پيش

 خطاب به نيروهای خمالف دولت
وستانه بين املللی که شامل حقوق بشر داصول با پيروی از  -

اصول تناسب، متيز و احتياط می شود، از تلفات افراد ملکی 
 .جلوگيری به عمل آيد

 فرد ملکی را طوری بايد تفسير منود که مهسان و مطابق با  -
 .حقوق بشر دوستانه بين املللی باشد

، افراد که  از هر توقف فوری هدف قرار دادن افراد ملکی -
 .املللی حمافظت گرديده اندای مقررات بين  بر مبننوع محله 

فرماهنای که  محله بر افراد ملکی و کشنت افراد ملکی را 
 . اجازه می دهد، پس گرفته شود

 .توقف فوری محالت بر شفاخانه ها -
 که با اندک استفاده از ماين های کنار جادهتوقف فوری  -

 و منع گردد  اعضا در استفاده از آن. منفجر می گرددفشاِر
 که در بند کردن استفاده از اين نوع سالح های غير قانونی

 . تعهد صورت گيرد به شکل مهگانیمی کشند،انسان يز بدون مت
 توسط 1998 زمينی که در سال  هایمنع استفاده از ماين

 به شکل مهگانی جمددًا برآن تعهد اعالم گرديده بود، طالبان 
 . را تقويت ببخشد آن ممنوعيت،و بر متام اعضاتأکيد منوده 

محالت بر به اعضا هدايت می دهد تا يحه يا رهنمودهای که ال -
 که افراد ملکی را و آن اعضای لکی  را اجنام ندهدافراد م

می کشند و جمروح می سازند را پاسخ ده نگه می دارد، تطبيق 
 .و اجرا گردد

نت ملل متحد درافغانستان، رتباط با هيأت معاوبر قراری ا -
فتگو و شريک ساخنت معلومات در مورد تلفات افراد  گقالبدر 
 .یملک

 خطاب به نيروهای حکومت افغانستان
 ايجاد  در چوکات حکومت قدرمتند و مسلکی،يک اداره دايمی -

حادثات منجر به تلفات افراد ملکی را  حتقيق منوده،  گردد تا
  .پاسخ داده و گزارش منايد
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ه به اداره رديابی يک گروپ رديابی تلفات افراد ملکی مشاب -
تلفات افراد ملکی در آيساف ايجاد گردد تا متام حادثات 
منسوب به نيروهای امنيتی ملی افغان که منجر به تلفات 

 و مبوقع تعقيب کند، افراد ملکی می گردد را به شکل مطلوب
اين گروپ درسهای که از حادثات گرفته می شود را فراهم 

، روحيه ه تکرار نگرددساخته تا حوادث ناخوشايند دوبار
حمافظت از افراد ملکی، جربان خسارت و پاسخ دهی را تقويت 

 .ببخشد
 را با مهاهنگی نيروهای نظامی بين املللی توسعه اقداماِت -

که مورد هدف قرار می  را د ملکیداده و اجرا منايند تا افرا
 . حمافظت منايدگيرند و يا محله باالی شان صورت می گيرند را، 

فغان اعم از پوليس و وزش مطلوِب متام نيروهای امنتيی ااز آم -
 آموزش متام اساسات حقوق بشر دوستانه بين قالبارتش در 

مهچون آموزش الزامی . املللی و حقوق بشر، اطمينان حاصل گردد
تی افغان يبوده و در برنامه های آموزشی متام نيروهای امن

 . شامل گردد

 اجتماعات به طور شايسته پوليس ملی افغان را برای کنرتل -
پوليس ملی افغان بايد به وسايل . آموزش داده و جمهز منايند

از . بديلی جمهز گردد تا پوليس ديگر يک نيروی کشنده نباشد
کافی با معيارهای قانونی و تطبيق مهچون بديل ها آموزش 

 .اطمينان حاصل گردد
 خطاب به نيروهای نظامی بين املللی

رای عمليات های نظامی، متام اقدامات در جريان طرح و اج -
تلفات و جلوگيری ازاحتياطی ممکن برای حد اقل رساندن 

 .تصادفی افراد ملکی و ختريب اهداف ملکی مد نظر گرفته شود
بطور کامل و هرچه عاجل مورد تطبيق  متام رهنمود های جديد

 . قرار بگيرد
های از آموزش مطلوِب پرسنل هلی کوپرتها بر مبنای رهنمود -

تاکتيکی در زمان که از نيرو استفاده می گردد و از اجرای 
رهنمودهای تاکتيکی در زمان که از هلی کوپرتها در مأموريت 

. های محايت ازمحالت جنگی استفاده می شود، اطمينان حاصل گردد
داليل اينکه چرا تلفات افراد ملکی بواسط هلی کوپرت های 

دد و تغييراِت بوجود اپاچی روند صعودی داشته، بررسی گر
 . بيايد تا حمافظت افراد ملکی هببود يابد

 بازنگری 2010 جنوری سال 23رهنمود تاکتيکی محالت شبانه، نشر  -
گردد، در مورد متام محالت شبانه از الزامی بودن و غير 

 اطمينان حاصل أدن متام عناصر رهنمود بدون استثناختياری بو
د جديد در مورد محالت شبانه در صورت هتيه هرنوع رهنمو. گردد

بنابر تداوم تلفات افراد ملکی در اثر اين نوع محالت، 
 متام محالت شبانه با . باشدشرت حمدود کنندهرهنمود بايد بي

که اين . هدايت و رهربی نيروهای امنيتی افغان صورت گيرد
مهان هدف هنايی است که عمليات ها در يک قلمرو بدست صاحبان 

 .  اجنام شودآن قلمرو بايد
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ايسکليشن (موزش مناسب نيروها در ارتباط به تاکتيک هایآاز  -
 در مقابل  افزايش تدريجی عکس العمل نيروها يعنی)اف فورس

 که رويه ای یتکنيک ها و طرز العمل ها، يک پديده مظنون
کليشن اف فورس نيز شامل س معياری را در مورد ايعمليات
بازرسی و نيروهای واکنش حمل .  اطمينان حاصل گرددميگردد،

سريع با وسايل بديِل جمهز گردد که اين نيروها ديگر کشنده 
آگهی ها توسط وسايل مهگانی خبصوص توسط راديو . تلقی نگردد

اجرا گردد تا اطمينان حاصل گردد که افراد ملکی از 
 بطور  و کاروان نظامی هاازرسی ب  و شيوه کار طرزالعمل
 . مطلع گرددمناسب،


