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  راپورخ&صه 

نمبر به ه قبل از ظھر شنيدم. چند دقيقه بعد خانمم من يک صدای انفجار را در ساعت يازده و چھل و پنج دقيق
 گفت کهوی . برايم بسيارمشکل بود که صحبت ھايش را بفھممبسيار غمگين بود و وی تماس گرفت. موبايلم 

که من خون پسرم را در جاده  او بمن گفت.  انفجار صورت گرفتکه  ما مصروف خريدن يخ بود ۀسال 14پسر 
اطFع ندارم. من در شفاخانه رفتم. در ميان مجروحين در جستجوی پسرم بودم که ديدم اما در مورد خودش 

ی از مواد انفجاری در سرش فرو رفته بود. من از ھوش رفتم و توسط سد بی جانش را دريافتم. يک پارچه ج
بود  یپسر تنھا اوخانه منتقل شده بودم. پسرم از بين رفت و رفتن او برای من و خانمم مرگ ھست.  بهدوستانم 

  که من داشتم. 
وPيت بلخ  در مزار شريف در منطقه دشت شورِ  اين حمله حمله مواد انفجاری تعبيه شده که قربانیِ  اين پدرــــ 
  1.حادثه قتل پسرش را به شکل فوق بيان نمود ،صورت گرفته بود 2011جوPی سال  20در 

غانستان بار ديگر موجب تلفات بيشتِر افراد ملکی در مقايسه با منازعات مسلحانه در اف 2011، در سال جنگ بعد از يک دھه
به قتل رسيده است که اين رقم  2011فرد ملکی در سال  3021سالھای قبل گرديده است. به اساس دريافتھای يوناما به تعداد 

رد ملکی کشته شده) ف 2412(با  2009درصد و در مقايسه با سال  8فرد ملکی کشته شده)  2790(با  2010نسبت به سال 
  2در صد افزايش را نشان می دھد. 25

، يوناما برای تمام اطراف درگير درمنازعه افغانستان يعنی عناصر مخالف دولت، نيروھای نظامی 2012برای سال 
 حافظت کنند.ا افراد ملکی را متFش نمايند ت افزايش داده وتعھداتش ندارد تا به افغانستان و قوت ھای بين المللی Pزمی می پ

  تا رقم کشته شده گان و مجروحين افراد ملکی کاھش بيابد. برآورده ساختهانونی شان را بطور کامل مسؤليت ھای ق

  

به قتل رسانيده که در مقايسه به سال قبل که عناصر  2011فرد ملکی را در سال  2332به تعداد  عناصر مخالف دولت
درصد از مجموع کشته شده  77و اين رقم  را نشان می دھددرصد افزايش  14 فرد ملکی را کشته بود، 2038مخالف دولت 

  . را تشکيل ميدھد ،گان که به عناصر مخالف دولت نسبت داده می شود

، 2011درصد کاھش را نشان می دھد. در سال  4به قتل رسيده که  3نيرو ھای طرفدار دولتفردملکی توسط  410به تعداد 
فرد ملکی  279. به تعداد دولت نسبت داده می شودطرفدار افراد ملکی به نيروھای  شده گانکشته  درصد از مجموع 14

  درصِد تمام کشته شده گان را تشکيل می دھد به ھيچ يکی از اطراف معيِن منازعه نسبت داده نمی شود. 9کشته شده که 

                                                 
ساله که  پسرش را در اثر انفجار مواد انفجاری تعبيه شده از دست داده بود مصاحبه نمود. اين انفجار در منطقه دشت شور مزار  55 . يوناما با مردِ  1

  نفر ديگر مجروح گرديدند. 14چھار فرد ملکی را به قتل رسانيد و جوPی صورت گرفت که  20وPيت بلخ در  از توابعشريف 
نفر فرد ملکی در منازعۀ  11864به اينسو  2007سال پنجمی است که يوناما در آن ازدياد ارقام تلفات ملکی را مستند ميسازد. از سال  2011 .2

  مسلحانه کشته شده اند.
  ان و نيرو ھای بين المللی که در افغانستان فعاليت مينمايند ميباشد.. نيرو ھای طرفدار دولت شامل نيرو ھای ملی افغ3
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راتی ھست که در تاکتيک ھای جنگی عناصر يداشته ھای مربوط به تلفات اطفال، زنان و مردان افغانستان ناشی از تغي
. عناصر مخالف دولت از مواد انفجاری تعبيه شده بوجود آمده است ی طرف ھای منازعهمخالف دولت و تأثيرات تاکتيک ھا

قربانيان بيشتِر را بجا  Fت انتحاری بزرگتر و کشتنده تربا حمه نموده، به شکل مکرر و گسترده در سراسر کشور استفاد
با وجود کاھش آمار حمFت ھوايی افراد ملکی که در شته و قتل ھای ھدفمند و غير قانونی اش را نيز افزايش داده است. گذا

   4افزايش يافته است. 2011دولت کشته شده اند، در سال  طرفدار اثر حمFت ھوايی نيروھای

تغيير جھت  2011صوص در نصف دوم سال بخ مFحظهتوزيع جغرافيای تلفات افراد ملکی به شکل قابل در عين زمان، 
جنگ در جنوب به شدت تقليل يافته و در وPيات مربوط به جنوب شرق، شرق و شمال کشور شدت گرفته داده است. چنانچه 

در تمام تلفات افراد ملکی  کلی در ادِ يدزا که حات کشته و يا مجروح گرديدهاز افراد ملکی در اين سا زيادی تعداد ،است
جنگ ھای جبھه يی بين عناصر ضد دولت و نيرو  2011طور مثال، در نصف دوم سال  .5تشکيل ميدھدرا شور سراسر ک

در صد کاھش را نشان ميدھد. به  33 ،2010فرد ملکی شده که در مقايسه با سال  289ھای طرفدار دولت سبب مرگ 
در صد تزئيد را نشان ميدھد، تلفات  29 ،2010 تن ملکی کشته شده اند و نظر به سال 72استثنای ساحات شرقی، که در آن 

  ملکی ازين تاکتيک به سطح کشور تقليل يافته است.

  

                                                 
مأموريت ھوايی که در آن  4896مأموريت حمايت ھای ھوايی با مھمات در افغانستان به ثبت رسيده که شامل  1675، به تعداد 2011. در سال  4

مأموريت ھوايی که در  5101ت حمايت ھای ھوايی به ثبت رسيده بود و مأموري 1816که  2010مھمات شيليک گرديده، می باشد. در مقايسه با سال 
 2011تا  2008آن مھمات شيليک شده بود را شامل می شد، کاھش يافته است. به انتشار اخبار امور ھمگانی مرکزی قوت ھای ھوايی امريکا، "آمار 

  گردد.مراجعه  2012جنوری سال  2فرماندھی بخش ھوايی قوت ھای مرکب"، منتشره 
درصد  18، 2011در سال  2010. بر اساس دريافت ھای دفتر امنيت و مصؤنيت ملل متحد در افغانستان،  رويدادھای امنيتی در مقايسه با سال  5

 حادثه گزارش 11524به تعداد  2009و در سال  19403، به تعداد 2010گزارش شده که در سال  2011حادثه در سال  22903افزايش يافته است. 
درصِد تمام حوادث در اين دو زون  64درصِد حوادث را بخود اختصاص داده است،  32داده شده بود. جنوب و جنوب شرق افغانستان که ھريک 

در صد  38، 2010اتفاق افتاده است. معدل ميزان رشد ماھوار حوادث در اين دو زون باPترين افزايش را تشکيل داده که ھريک در مقايسه با سال 
ماه دسمبر را  ،سطح حوادث پاييناين نشان می دھد که  2011را نشان می دھد. ھرچند زون جنوب يک کاھش نزولی را بعد از ماه سپتمبر سال  رشد

  .دولت از ماه سپتمبر به اين طرف در زون جنوب شرق و شرق تمرکز يافته استطرفدار نيز در بر گرفته است، زيرا عمليات ھای نظامی نيروھای 
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 عناصر ضد دولت و محافظت افراد ملکی

قتل و جرح افراد را بيشتر به در افغانستان ، افراد ملکی 2011تر در سال  با نتايج مھلک تاکتيک ھای عناصر مخالف دولت
اطفال، زنان و مردان افغانستان در سال  عامل کشتاربزرگترين  تنھايیانفجاری تعبيه شده به  است. مواد مواجه ساخته

درصِد تمام کشته شده گان جنگ را تشکيل می  32فرد ملکی، يا تقريباً يک سوم يعنی  967که زندگی  بوده است، 2011
منسوب که به عناصر مخالف دولت يده گرددرصد از مجموع کشته شده گاِن  41 سبب مواد انفجاری تعبيه شدهدھد. 

  6.ميگردد

بشقاب ماننِد که با فشار وزن قربانی منفجر  ، عناصر مخالف دولت استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده2011در جريان سال 
 ،دداز باPی آن منفجر می گر عراده يک و يا عبور پا گذاشتن شخص باپرسونل عمل کرده ومی گردد و مثل ماين ھای ضد 

را افزايش داده است. اين نوع مواد انفجاری تعبيه شده، بين اھداف نظامی و غير نظامی تشخيص کرده نمی تواند و 
را در  ضد پرسونلھرچند طالبان استفاده از ماين ھای ممنوع بشمار می رود.  و ھمينطور از جمله سFح ھای غير قانونی

اما عناصر مخالف دولت  ،Fمی و ضد بشری قلمداد نموده بودرا غير اسممنوع اعFم نموده و اين نوع سFح  1998سال 
استفاده نموده که تأثيرات مخّرِب باPی افراد  2011را در قالب مواد انفجاری تعبيه شده در سال  ضد پرسونلاين ماين ھای 

استفاده از  ازد تا اعضای شان را می کنتاکيد طالبان و عناصر مخالف دولت به  . يوناما يک بار ديگره استبجا گذاشتملکی 
کشته  2011مواد انفجاری تعبيه شده ی بشقاب ماننِد که با فشار وزن منفجر می گردد و تعداد زياِد از افراد ملکی را در سال 

  و يا مجروح نموده اند، منع نمايد.

افزايش يافته است. در مجموع، ناشی از حمFت انتحاری در افغانستان به شکل چشمگير  ، کشته شده گانِ 2011در سال 
درصد افزايش نموده است.  90، تقريباً 2010فرد ملکی در اثر حمFت انتحاری به قتل رسيده که در مقايسه با سال  450

که به عناصر مخالف دولت نسبت  درصِد کشته شده گانِ  19افراد ملکی و  درصِد تمام کشته شده گانِ  15حمFت انتحاری 
اما  ،افزايِش رخ نداده است 2010ا سال تعداد حمFت انتحاری در مقايسه ب در تشکيل می دھد. ھرچندداده می شود را 

و طوری  قع انتحار کننده گاِن متعدِد را در برمی گيردابعضی مو درماھيت اين حمFت تغيير نموده، بسيار پيچيده گرديده،
  .گذاردميان و مجروحين بيشتِر را بجا طرح می گردد که کشته شده گ

 ،  کشتارھای ھدفمند افراد ملکی توسط عناصر مخالف دولت به شدت جريان داشته و در مقايسه با ارقام بلندِ 2011در سال 
در سراسر افغانستان به شکل ھدفمند به  فرد ملکی 495يوناما به تعداد  بر اساس دريافتھای افزايش نموده است. 2010سال 

 منسوبين و کارمندان دولت، افزايش يافته است. والی ھا، ولسوالھا، 2010سال  با ايسهدرصد در مق 3قتل رسيده است که 
  .ھدف قرار داده شده اندمردم محل و بزرگان قوم و  و شورا ھای وPيتی اعضای شورای صلح

ليسی اعFميه ھای پا ازيوناما  7، طالبان اعFميه ھای متعدِد را در مورد محافظت افراد ملکی به نشر رسانيد.2011در سال 
اما اظھار ميدارد که ھمچون دساتير و قواعد  ، نمايدمی  استفبالرسمی طالبان در مورد کاھش تلفات افراد ملکی 

تطبيق گردد. با وجود پيام ھای رو به رشد طالبان در مورد محافظت  ۀ عملمفھوم پيدا می کند که در ساح یزمان
نه پيشرفِت را از سوی طالبان که در مطابقت با حقوق بشر دوستانه بين ، يوناما ھيج گو2011افراد ملکی در سال 

المللی باشد و نيز کاھش تلفات افراد ملکی از سوی آنان را مشاھده ننموده است. طالبان مدام به شکل مستقيم افراد 
ند که با فشار وزن مانند مواد انفجاری تعبيه شده بشقاب مان بدون تفکيکسFح ھای  از ملکی را ھدف قرار داده و

  استفاده می نمايد. ، منفجر می گردد

يوناما از رھبری طالبان دعوت می نمايد تا قواعد جنگی را به ھدف محافظت از افراد ملکی طوريکه در اعFميه ھای متعدِد 
در مطابقت با  مقرراِت در مورد کاھش تلفات افراد ملکیخويش بگنجاند و در Pيحه ی  است، بيان شده 2011در سال  شان

که ھمچون قواعد بطور کامل توسط جنگجويان طالبان رعايت ی سازند و اطمينان نمايندحقوق بشر دوستانه بين المللی اضافه 
  ی وجود داشته باشد.يمی گردد و نيز در صورت عدم پيروی از قواعد متذکره ضمانت اجرا

  

                                                 
بم مواد تعبيه شدۀ منفجره يا منفجر و يا کشف شده است که به  23خش امنيت و مصئونيت ملل متحد گزارش ميدھد که بطور اوسط ھر روزه ب. 6

  دو برابر ميباشد. 2010تناسب سال 
در مورد فرارسيدن  بر طالبانرھ: پيام تبريکی 4، پاراگراف2011اپريل   30در مورد آغاز عمليات ھای بھاری،  طالبان. اعFميه شورای رھبری  7

 .2011نومبر  5در مورد فرارسيدن عيد اضحی،  رھبر طالبانو پيام تبريکی  2011اگوست  28عيد فطر، 
http://www.shahamatenglish.com/index.php?option=com_content&view=article&id=6780:statement-of-the-

leadership-council-of-the-islamic-emirate-regarding-the-inception-of-the-spring-ope&catid=4:statements&Itemid=4.  
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 نيرو ھای طرفدار دولت و محافظت افراد ملکی

  .8گرديده است 2011حمFت ھوايی باعث قتل بيشترين افراد ملکی در سال  طرفدار دولتک ھای نيروھای درميان تاکتي
 2010سال با را در مقايسه درصدی  9قتل رسيده است که افزايش فرد ملکی توسط حمFت ھوايی به  187در مجموع، 

  نشان می دھد. 

تنزيل يافته است  2011نفر در سال  63به قتل رسيده، به  ار دولتطرفدنيروھای توسط عمليات ھای شبانه درافراد ملکی که 
  .9درصد کاھش را نشان می دھد 22، 2010سال باکه در مقايسه 

فرد ملکی را درج نموده است که در جريان عمليات ھا و  41، يوناما به تعداد 2011در ماه ھای جوPی تا دسمبر سال 
 ماه اخير 6در صد را در مقايسه با ارقام  192غان کشته شده اند، که يک افزايش عکس العمل ھای نيرو ھای امنيتی ملی اف

نشان ميدھد. يوناما تغييرات جزئی را در ميزان تلفات افراد ملکی در ساحاتی که پروسۀ انتقال در آن عملی شده  2010سال 
  است، مستند نموده است.

 يد مينمايد که در ھنگام پFن گذاری و تطبيق عمليات ھای نظامی خويشيوناما به تمام نيرو ھای مسلح ملی و بين المللی تأک
  تدابيری اتخاذ نمايند که ميزان مرگ و يا مجروح شدن افراد ملکی را کاھش دھد.

 تأثيرات منازعۀ مسلحانه بر زنان و اطفال

ر گرديده است. تعداد زنان و متأث با روند صعودی ، زنان و اطفال يک بار ديگر از ضربِت منازعه مسلحانه2011در سال 
نيمه دوم سال افزايش يافته  در مقايسه با سال گذشته بطور مشخص ابه قتل رسيده اند در مقايسه ب 2011اطفال که در سال 

درصِد تمام کشته شده گان افراد ملکی را بين  30را مستند نموده است که طفل  306زن و  166 کشته شدناست. يوناما 
درصد و اطفال کشته  29، زنان کشته شده 2010. در مقايسه با عين مدِت سال تشکيل ميدھد 2011سال جوPی و دسمبر 

  افزايش يافته است. 2011در صد در نصف دوم سال  51شده 

استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده در منازعه مسلحانه سبب عمده به قتل رسيدن زنان و اطفال می باشد. در نيمه دوم سال 
درصد  45درصد از تمام کشته شده گان طفل در اين دوره) که در مقايسه با سال گذشته  36طفل (  112، به تعداد 2011

درصد از تمام  41(مواد انفجاری تعبيه شده به قتل رسيده  در نتيجۀ زن 69افزايش را نشان می دھد، به قتل رسيده است. 
را نشان درصد افزايش  30، 2010که در مقايسه با نصف دوم سال به قتل رسيده است)  2011زنان که در نصف دوم سال 

که در مقايسه با عين مدِت سال  هطفل را به قتل رساند 30زن و  5حمFت انتحاری ، 2011از جوPی تا دسمبر سال . ميدھد
   .رقم کشته شده گان اين تاکتيک بيشتر از دوچند گرديده است 2010

زنان و  2011بطور مشخص در نصف دوم سال  2010در مقايسه با سال  ار دولتطرفدحمFت ھوايی توسط نيروھای 
ارقام زنان و اطفال که توسط حمFت ھوايی کشته  2011اطفال را بيشتر به قتل رسانيده اند. بين ماه جوPی و دسمبر سال 

در  .د)زن می گرد 21فل و ط 45ه که شامل کشت 66، سه چند گرديده است( 2010در مقايسه به عين مدِت سال  اند شده
  در صد از مجموع زنان و اطفال کشته شده را سبب گرديده است. 14حمFت ھوايی قتل  2011نصف دوم سال 

 تحول جفرافيايی منازعه

 چنديندر بيرون شده در جريان سال، از وPياِت زون جنوب که جنگ به شکل تاريخی در آنجا متمرکز شده بود منازعه 
ھرچند که وPيت کندھار و ھلمند بلندترين رقم  2011در نصف دوم سال  شدت گرفت.ب شرق و شرق وPيات زون جنو

درصد کاھش را نسبت به عين مدت  39کشته را بخود اختصاص داده است اما اين رقم  290کشته شده گان افراد ملکی يعنی 
  نشان می دھد.  2010سال 

                                                 
. حمFت ھوايی: حمFِت را تشکيل می دھد که توسط طياره ھای نظامی صورت می گيرد مانند حمFت که مھمات از طياره ھا، ھليکوپترھا و  8

  طياره ھای بدون سرنشين پرتاب می گردد.
د ارقام عمليات ھای شبانه و تلفات ناشی از آن مشکل ھست که جمع آوری گردد زيرا ھمچون اطFعات بطور عموم . معلومات دقيق در مور 9

ليات محرمانه می باشد. اطFعات در مورد ارقام حمFت شبانه که توسط طيِف از نيروھای نظامی افغان و بين المللی، نيروھای ويژه، نيروھای عم
متی انجام می گردد و نيز تلفات که در نتيجه ھمچون عمليات ھا بوجود آمده به شکل ھمگانی قابل دست رس نمی ھای ويژه و ساير مأمورين حکو

تلفات  باشد. محدوديتھا در مورد اين عمليات ھا و تلفات ناشی از آن ناشی از محيط عملياتی و دست رسی محدود به اطFعات می باشد. يوناما ممکن
  طور کامل گزارش نداده باشد. ناشی از حمFت شبانه را به
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وط به زون جنوب شرق می باشند و وPيات کنر و ننگرھار که مربوط به در مقابل وPيات خوست، پکتيکا و غزنی که مرب
فرد ملکی کشته شده را بخود اختصاص داده که در مقايسه با عين مدت  446زون شرق می گردند به طور کلی مجموعاً 

 128مرکز از  آمار کشته شده گان در زون 2011درصد افزايش يافته است. بين ماه جوPی و دسمبر سال  34، 2010سال 
درصد افزايش يافته است. اين افزايش در وPيت کابل جاييکه کشته  80صعود نموده که در مقايسه با سال گذشته  230به 

افزايش يافت، برجسته بود. در اين مدت  2011نفر در سال  71به  2010نفر در نصف دوم سال  23شده گان افراد ملکی از 
  شته شده درنتيجه شش حمله انتحاری جداگانه در کابل به قتل رسيده است.فرد ملکی ک 71نفر از مجموع  67

کاھش يافته است اما  2011ھرچند کشتار ھدفمند توسط عناصر مخالف دولت در زون جنوب، مرکز و شمال شرق در سال 
)، زون جنوب درصد 255در صد افزايش را نشان ميدھد. با بيشترين افزايش زون غرب ( 6ھمچون کشتار در سطح کشور 

  درصد) افزايش را بخود اختصاص داده است. 107درصد) و زون شرق ( 114شرق (

 فرد ملکی 54داد به تعدر منطقۀ قبايلی در مجاورت با وPيات کنر، ننگرھار و نورستان، کشته شدن ، يوناما 2011در سال 
مستند در جريان عمليات ھای ضد شورشيان  نيروھای نظامی پاکستانباری گلوله را در نتيجۀ  )مجروح 36و  کشته 18(

افراد ملکی را به شمول دارائی بيجا نموده و در ننگرھار و کنر اين گلوله ھای پرتاب شده صدھا خانواده را  10نموده است
  .از بين برده است مواشیخانه ھا و 

 حفاظت افراد ملکیمپوليس محلی افغان و 

اتکاء نمودند، تا باشد که ای امنيتی افغان و بين المللی باPی پوليس محلی افغان ، نيروھ2011پروسه انتقال در سال  آغازبا 
واحد ھای پوليس ملی افغان در ولسوالی ھای خاصی  11 به سطح کشور و در محFت دور دست خFی امنيتی را پر بسازند.

ن حضور ندارد تا بتواند امنيت مردم ساخته شده است که در آن به تعداد کافی نيروی پوليس ملی افغان و اردوی ملی افغا
محل را تأمين نمايد، و افرادی درين نيرو شامل ساخته شده اند که از بين مردم محل استخدام شده و در يک ساحۀ جغرافيايی 

شد، ميبا کمتر محدود امنيت را تأمين مينمايند. در حاليکه ھزينۀ آن به مراتب نسبت به تربيۀ پوليس ملی افغان و اردوی ملی
ساحه توظيف شده اند و به وزارت داخله صFحيت داده شده تا آن را به  57تن ميرسد که در  11066شمار پوليس محلی به 

به اساس توضيحات نيرو ھای بين المللی کمکی آيساف، پوليس  12 محل توظيف ميگردد، باP ببرد. 99نفر که در  30000
ا تأمين نموده که از حمايت مردم محل برخوردار بوده و به سطح ملی محلی افغان "بطور ثابت حضور نيروی امنيتی ر

اساسی داشته" و افغان جايگاه  –مورد اعتماد بوده و از آن نظارت ميگردد" و "در جمع تFش ھای ضد شورش آيساف 
  13."شبکۀ نيرو ھای امنيتی افغان می باشد"بطور جامع جزء 

بدست آورده است. در اخير سال  محلی ، يوناما گذارش ھای متفاوتی در بارۀ کارکرد و مؤثريت پوليس2011در سال 
گذشته، مراجع زيادی گفته است که در محFتی که پوليس محلی توظيف شده است، امنيت بھتر شده است که به معنی اينست 

احات جلوگيری نمايد. ولی نگرانی ھای ديگری تا ھنوز موجود که پوليس محلی توانسته است از نفوذ شورشيان در آن س
شناخته شدۀ حقوق بشر ميباشند، ھمچنان امور  ناقضيناست که پوليس محلی در بعضی مناطق افرادی را شامل ساخته که 

                                                 
،  آنھای که بر اثر گلوله ھای سFح ھای نيروھای پاکستان به قتل رسيده و يا مجروح 2011. يوناما در آمار مجموعی تلفات افراد ملکی در سال  10

نستان گفته است که: "من برايش گفتم که آقای صادق سفير پاکستان در افغانستان ميگويد که به وزير خارجۀ افغا گرديده بودند را شامل نکرده اند.
اعضای تحريک طالبان را درين نواحی ھدف قرار داده است، نه افراد ملکی را. ولی ما بخاطر تلفات افراد ملکی و زيان ھای نيرو ھای پاکستانی 

 ديگر اظھار تأسف مينمائيم. به اکسپرس ترايبيون مراجعه شود: 
http://tribune.com.pk/story/261277/cross-border-shelling-kabul-delivers-rebuke-to-pakistan-envoy/.  

 د،ينما تيثبات حما یب یھا یکردند تا از ولسوال جاديافغان را در چارچوب وزارت داخله ا یمل سيپول 2011و وزارت داخله درسال  سافيآ 11
را مساعد سازد. به اساس  نهيبھتر و انکشاف زم یحکومت دار یو برا د،ينما یرياز نفوذ عناصر ضد دولت جلوگ د،يساحات دور دست را حفظ نما

که  ۀ) عمل نموده، (برنامVSO اي Village Stability Operations Programmeھا ( هيثبات قر ۀتحت برنام یمحل سيپول ساف،ياظھارات آ
را مساعد  نهيمردم دربرابر نفوذ عناصر ضد دولت زم ساختن جيخاص به منظور بس یھا هيمتحده در قر اPتيا ۀژيو اتيعمل یھا روين یبرا

از نفوذ عناصر ضد دولت، با آن ھا  یريساختن مردم بخاطر جلوگ جيمتحده در بس اPتيا ۀژيو یھا اتيعمل یھا رويبا ن ان)، ھدف آن ھمزمدينمايم
 یصندوق وجھ قيمتحده از طر اPتين از طرف دولت اافغا یمحل سيپول ۀ. بودجابديبھبود  یانکشاف یو کار ھا یتا حکومت دار ديمساعدت نما

 4که تا اکنون در حدود  داردياظھار م سافيدر نظر گرفته شده است. آ 2015سال  ینفر ال 30000 یکه برا گردديم ليموافغان ن یتيامن یھا روين
 .گردديافغان حفاظت م یمل سيمتحده و پول اPتيا ۀژيو یاتيعمل یھا روين یھا هيثبات قر یھا اتيکه توسط عمل برنديبسر م ینفوس در ساحات ونيمل
گزارش بدھد که  یولسوال سيھا به قوماندان پول یکه به سطح ولسوال دينما تيفعال یمل سيپول ۀتحت ساختار قوماند ديبا یمحل سيپول یواحد ھا. 12
 ۀژيو اتيعمل یھا روين يیرھنما ريو ز یکه در ھمکار شوديروز آموزش داده م 21 یمحل سيپول یھا روي. به نباشديم هياثر قوماندان امن ريز
از طرف  زيافغان ن یمحل سيپول یکيلوژست تي. ھمچنان حماگردديافغان واگذار م یمل سيبه پول تيمسئول نيکه بعداً ا گردديم قيا+ت متحده تطبيا
  .رديگيمتحده صورت م ا+تيا ۀژيو اتيعمل یھا روين

  .2012 یکابل، جنور ساف،يآ یدفتر قرار گاه مرکز سيرئ یاتيعمل تيو کارمندان معاون با معاون وناماي ديبازد. 13
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 سوءثيرات يوناما ھمچنان در بعضی مناطق تأ 14 ، قومانده و کنترول، نظارت و حسابدھی آنان نيز ناکافی ميباشد.تزکيه
زورمندان محل را باPی جذب پوليس محلی، و اينکه قوماندانان پوليس محلی در وPيات پکتيکا و کندز باPی مردم ازطرف 

محل ماليۀ غير قانونی وضع نموده است، در پکتيکا، فراه و ارزگان به شمول کودکان مردم را به جبر شامل پوليس محلی 
در وPيات کندز، بغFن و سر پل گزارش ھای تجاوز جنسی، خشونت و چنان يوناما مستند نموده است. ھمساخته است، 

  توسط پوليس محلی دريافت نموده است. مردمبيجا شدن اجباری گزارش ھای در مورد در ارزگان و سر پل  و راتھديد ھا 

ا وزارت داخله کار خواھد گفته است که ب 2011بخاطر بھتر شدن کارکرد و نظارت پوليس محلی، آيساف در دسمبر سال 
حقوق بشری آموزش داده و صFحيت ھای استفاده از نيروی شان را  از نقضکرد تا به پوليس محلی در مورد جلو گيری 

مشخص نموده، يک افسر ارشد پوليس ملی را در آيساف مقرر نمايد تا شموليت افغان ھا را در نظارت و حسابدھی آنھا 
ھا و طرزالعمل ھا را ايجاد نمايد. يوناما ازين  یواکنش ھا و تخلفات پوليس محلی پاليس عرصهاطمينانی ساخته و در 

اقدامات استقبال نموده و دريافت ھای اين گزارش از تطبيق عاجل و مکمل چنين طرزالعمل ھا قبل از وسعت دادن پوليس 
  15محلی حمايت مينمايد.

 تأثير منازعۀ مسلحانه بر افغان ھا

ھای را در زندگی روزمره شان بر اثر مزاحمت مردم عادی افغانستان تعدی ھای رو به رشد و  ،2011در جريان سال 
بيجا نموده  2011فرد افغان را در سال  185632منازعات مسلحانه در کشورشان تجربه نمودند. جنگ و بی امنيتی به تعداد 

   16درصد افزايش يافته است. 45، 2010سال  با که در مقايسه است

شان را ازدست دادند، آزادی رفت و آمد شان محدود و يا بکلی گرفته شد و دارائی تر از ھزارھا افغان وسيله معاش و بيش
دسترسی شان به غذا، مراقبتھای صحی و تعليم در خطر افتاده است. تلفات افراد ملکی به شکل دوام دار ھمراه با تھديدات 

مستقيم و تعداد ديگر را غير مستقيم با شعله ور ساختن بحران، وحشت و ترس  شايع تعداد زياِد از افراد ملکی را به شکل
  متأثر ساخته است.

 انِ مردم ،طرفدار دولتدر جنگ با ازدياد گروپھای مربوط به عناصر مخالف دولت، و نيروھای  یتعقيب تغييرات جغرافياي
ھا توسط محFت بازرسی بسته شده و يا مواد در ساحات متأثر از جنگ بيشتر از پيش آسيب پذير گرديده است. جاده 

  می گرديد.  هو نيز تھديد و اذيت به شکل زياد توسط اطراف درگير مشاھد ندانفجاری تعبيه شده کاشته ميشد

يوناما تأکيد  پيشنھادات و نظرياتی که ميتواند در پروسۀ مذاکرات صلح مساعدت نمايد، مطرح گرديد.، 2012در آغاز سال 
در خود جاداده و  بايد ه ھمچون مذاکرات محافظت افراد ملکی را در منازعات مسلحانه به حيث باPترين اولويتمی نمايد ک

نتايجی را که منجر به راه حل جنگ باشد به دنبال داشته باشد. ونيز در مورد اقدامات مؤثر و محکم در مورد کاھش تلفات 
  افراد ملکی تأکيد جدی به عمل آيد.

موقع بحرانی برای مردم افغانستان تآکيد می نمايد که اعتبار و ارزش جريان مذاکره و پيشرفت آن بطرف صلح يوناما دراين 
  باشد. هھمرا ،بخصوص در ساحات متأثر از جنگ ،مھم تلقی ميگردد که با کاھش تلفات افراد ملکی و امنيت بھتر زمانِ 

  سفارشات

  ارشات ذيل را پيش مينمايد:يوناما به منظور بھتر شدن محافظت افراد ملکی سف

  به عناصر مخالف دولت

از حق حمايت نموده و  ی، تناسب و معيارھای احتياطتشخيص، از اصول را رعايت نمايندحقوق بشر دوستانه بين المللی  �
 .حيات حفاظت نمايند

. اعضاء در استفاده از آن منع استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده بشقاب مانند که با فشار وزن منفجر می گردد، متوقف گردد �
 شده و به شکل ھمگانی متعھد گردد تا استفاده از اين سFح خالی از تفکيک و غير قانونی را متوقف نمايد. 

                                                 
 يوناما در مورد محافظت افراد ملکی مراجعه گردد. 2011و گزارش نيم سال  2010سال  به بخش پوليس محلی افغان در گزارش14
 AR 15-6-Credibility Assessment(سفارشات ، دريافت ھا و قرار گاه مرکزی نيروھای امريکايی در افغانستان، اظھارات در مورد ثبت. 15
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به ھدف قرار دادن افراد ملکی خاتمه داده و حمFت انتحاری بدون تفکيک را که به افراد ملکی، بشمول زنان و اطفال،  �
د. تمام اوامر و ھداياتی را که به کشتار و حمله بر افراد ملکی اجازه ميدھد، ملغی قرار داده و صدمه ميرساند توقف بدھن

 سازگار با حقوق بشر دوستانه بين المللی باشد. کهطوری تعريف شود  به اصطFح فرد ملکی بايد

 يباشند، توقف دھد.حمFت بر محFت عبادت و مساجد را که به اساس قوانين بين المللی بشر دوستانه ممنوع م �

، و آن گردداجرا  بايدPيحه و رھنمود ھای که به اعضای طالبان ھدايت می دھد تا تلفات افراد ملکی را جلوگيری نموده  �
 ده تلقی گردد. مسؤل و پاسخ نماينداعضای که افراد ملکی را می کشند و مجروح مي

  به حکومت افغانستان

يک بايد  طرف نيرو ھای امنيتی افغان بطور دقيق و بر وقت نظارت و تعقيب گرددبه منظور اينکه واقعات تلفات ملکی از  �
محافظت افراد آيساف ايجاد گردد تا  گروه جھت تحقيق در مورد تلفات افراد ملکی مشابه با گروه کاھش تلفات افراد ملکیِ 

 ملکی و حسابدھی در مورد آن بھتر گردد.

اده از تاکتيک ھای ازدياد تدريجی قوه، تخنيک ھا و تمام پرسيجر ھا، بخصوص که اطمينانی سازد که تمام نيرو ھا در استف �
در آن از نيروی کشنده کار گرفته ميشود، تريننگ گرفته اند. خدمات آگاھی عامه را به منظور بلند بردن آگاھی افراد ملکی 

 يند.در بارۀ طرزالعمل ھای درست پوسته ھای امنيتی و کاروان ھای نظامی تطبيق نما

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

 ده شود.ينجانامنيتی افغانستان گ برنامه ھای تعليمی نيروھای

و  راز ميکانيزم استخدام، بررسی، نظارت و مسؤليت پذيری مؤثر پوليس محلی اطمينان حاصل گردد تا از نقض حقوق بش �
ل حکومت افغانستان ھستند، جلوگيری به عمل آمده و وجنايتکاری توسط آنھا و ساير نيروھای دفاع محلی که در تحت کنتر

  به آن پاسخ داده شود. 

  نظامی بين المللی به نيروھای

جھت  ، به ويژه حمFت ھوايی،طرزالعمل ھا و رھنمود ھای خود را در طرح و تحقق تمام عمليات ھای نظامیتمام  �
 ملکی، بازنگری نمايد. دارايی ھایتخريب  و گيری از تلفات تصادفی افراد ملکیجلو

فرمانده آيساف را در جھت جلوگيری از تلفات  ارادۀکه  2011دسمبر سال  1رھنمود تاکتيکی عملياتھای شبانه، منتشره  �
آنھا جنبه عملی می دھد را بطور کامل اجراء نمايد. اطFعات دارائی به افراد ملکی و محافظت مزاحمت افراد ملکی، کاھش 

د. بدست آمده را قبل، در جريان و بعد از عمليات ھای شبانه با ارگان ھای حکومتی محلی و افراد ملکی در ميان بگذار
 .رھبری نمايدعمليات ھا را ھمچون که  نمايدھمچنان نيروھای امنيتی افغان را ترغيب 

لکی و مردم با افراد مرا  و ارتباط بھتر و حسابدھی را رشد داده، طرزالعمل ھای جبران خساره را بھتر ساخته،شفافيت،   �
افراد ملکی  که در رويدادِ  (JIAT)زيابی حادثه ھمگانی و عاجِل تمام کشفيات گروه مشترک ار انتشار شده از طريقمتأثر 

 ببخشد.  را تقويت ،تلف شده است

پوليس  و نظارت در ساحۀ عملکرد، نظارت و حسابدھی بخاطر بھبودبا ھمکاری دولت افغانستان اقداماتی را بطور عاجل  �
ل حکومت افغانستان عمل واز کنتر خارجو تمام گروه ھای را که به عنوان نيروی دفاعی محلی که عملی نمايد محلی افغان 

 به زود ترين فرصت منحل نمايد.  ،می کند


