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ثبت تلفات .   طی نموده است٢٠١٠تلفات افراد ملکی ناشی از منازعات مسلحانه در افغانستان روند صعودی را در سال 
برای افغانستان سازمان ملل متحد  معاونت ئتهيقوق بشر حبخش سيون مستقل حقوق بشر افغانستان و يافراد ملکی توسط کم

 در صد افزايش را ١۵ که اين رقم  کشته شده اند٢٠١٠ی در جريان سال  فرد ملک٢٧٧٧نشان می دهد که به تعداد ) يوناما(
 فرد ملکی کشته شد ه اند و آمار کشته گان ٨٨٣٢درجريان چهار سال گذشته به تعداد .  نشان می دهد٢٠٠٩نسبت به سال 

با الی افراد ملکی، ضرورت   بدتر شدن اوضاع جنگی و تأثير جدی آن ١. صعودی داشته استسيرافراد ملکی هر سال 
آنهای که در . دنروی دست گير را ايجاب می کند تا  طرفين درگير سعی الزم و کافی را جهت حفظ جان افراد ملکی مبرِم

 ممکن آمار ايشان بيشتر از آن چيزی باشد که ثبت  کشته و زخمی شده اند ٢٠١٠ن در سال خانه ها و در بين جامعه ای شا
طرفدار سيون مستقل حقوق بشر افغانستان، عناصر مخالف دولت و نيروهای يو کم حقوق بشر يونامابخش . گرديده است

 تلفات وليت های قانونی شانؤد تا مطابق به مسن را در تقويت حفاظت افراد ملکی ترغيب نموده و از آنها می  خواهدولت
 .رساندافراد ملکی را به حد اقل 

  
  کشته شده اند که در جريان جنگها افراد ملکِی
آنها توسط )  در صد از مجموع  افراد ملکی کشته شده٧۵(٢٠٨٠، ٢٠١٠ فرد ملکی کشته شده  در سال ٢٧٧٧از مجموع 

ری و مواد حمالت انتحا.  در صد افزايش يافته است٢٨، ٢٠٠٩نسبت به سال  و ٢. اندنيروهای مخالف دولت به قتل رسيده
 کشته  در صِد۵۵ يعنی ١١۴١ بوده، جمعًا مرگ وميررين آمار  بيشتعامل)  و غيرهی کنار جاده هامين( انفجاری تعبيه شده

 از ی، ترور تعداد زياد٢٠١٠ در سال مهيب ترين مسئله .  را تشکيل می دهدگان منسوب به نيروهای مخالف دولتشده 
ند که نسبت به ور گرديد فرد ملکی تر۴۶٢ در مجموع .وسط نيروهای مخالف دولت صورت می گرفتافراد ملکی بود که ت

نصف اين ترورها در جنوب افغانستان صورت گرفته که .  در صد افزايش را نشان می دهد١٠۵ بيشتر از ٢٠٠٩سال 
 درصد را در ترور افراد ملکی توسط نيروهای ٢۴٨ در صد و واليت کندهار افزايش ۵٨٨واليت هلمند شاهد افزايش 

 .به نموده است تجر٢٠٠٩ سال  بامقايسهدر مخالف دولت 
 

 در صد ٢٦فرد ملکی بوده که ) درصد از مجموع آمار کشته شده گان١٦ (٤٤٠  قتلو بين المللی باعثنيروهای دولتی 
 منسوب به  کشته گاِنفيصدی حمالت هوايی بيشترين ٢٠١٠در سال .  نشان می دهد٢٠٠٩ل کاهش را  نسبت به سا

ان منسوب  به  درصد از مجموع کشته شده گ٣٩(فرد ملکی  ١٧١موع  که در مجتشکيل ميدهد  طرفدار دولت رانيروهای
ذکر هست که آمار کشته شده گان در نتيجه حمالت هوايی همچنان قابل ت . بدين سبب کشته شده اند) نيروهای طرفدار دولت

به هيچ يکی از  ٢٠١٠ در سال  درصد از کشته شده گان افراد ملکی٩  ٣. درصد کاهش يافته است٥٢، ٢٠٠٩نسبت به سال 
 . درگير بطور مشخص نسبت داده شده نمی تواندطرف های 

  
ين ها، ترورهای که افراد مشخص ، افزايش استفاده از م٢٠١٠ر سال  تلفات افراد ملکی ددر مجموع داليل روند صعودِی

هرچند حد .  می باشد عمليات های نظامی بخصوص در جنوب افغانستان و تشديد،ندتوسط مخالفين دولت هدف قرار می گرفت
 اما نا امنی و فراز و فرود جنگ، درمناطق ، جنوب شرق افغانستان اتفاق افتاد در جنوب و٢٠١٠اکثر جنگ ها در سال 

                                                 
اول جنوری تا ، وقايع و حادثات را از فغانستان در تحليل ها و گزارش شان درمورد تلفات افراد ملکیو کمسيون مستقل حقوق بشر ا بخش حقوق بشر يوناما  - 1

د که دفاتر ساحوی شان با ديدن مکان حادثه، مصاحبه ن تنها آن حادثات قتل و جرح را در بر می گير.   تحليل و جمع آوری نموده اند٢٠١٠کم دسمبر سال سی و ي
 سقم  منابع قابل اعتماد جهت واضح نمودن صحت ودر سطح وسيع  با  و آزمايش مدارک به شکل فزيکی، بطورکامل تطبيق اطالعات گسترده با اشخاص متأثر

و کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان ادعا نمی کند که آمار که در اين گزارش گنجانيده شده، کامل  بخش حقوق بشر يوناما. حادثه، تحقيق و گزارش  داده اند
 زيرا محدوديت های معين در روش جمع آوری اطالعات و محيط عملياتی ممکن باعث شده باشد که اين دو نهاد تلفات افراد ملکی را کمتر گزارش داده باشد. سته
  )به بخش روش شناسی مراجعه گردد(

 اينها را به نام طالبان، شبکه ه ها و ساختار فرماندهی انگيزبوده که  های مختلفت و افراد با سابقه عناصر مخالف دولت شامل گروپهای مسلح مخالف دول - 2
و القاعده در بين خود نيروهای چون جنبش اسالمی ازبکستان، اتحاد جهاد اسالمی، لشکر طيبه و جيش محمد که در  حقانی، حزب اسالمی و القاعده مسمی نموده

  . را جا داده اند، دخيل هستندلی شانخصومت ها عليه نيروهای دولتی و همکاران نظامی بين المل
 در جريان  کاهش يافته بود اما ٢٠٠٩ در مقايسه با سال ٢٠١٠دولت در سال  افراد ملکی درنتيجه حمالت هوايی توسط نيروهای متحد آمار مجموعی قتلهرچند  - 3

 فرد ملکی به اثر حمالت هوايی کشته ٦٩ ، ٢٠١٠ ف اول سالين معنا که در نص صعودی داشته  بد کشته شدن افراد ملکی در اثر حمالت هوايی روند٢٠١٠سال 
 در صد افزايش را در مقايسه به نصف اول ٤٨ تيجه حمالت هوايی از بين رفته اند که اين  رقم ملکی درند فر ١٠٢، ٢٠١٠يکه در نصف دوم سال  در حالندشده بود

  . نشان می دهد٢٠١٠سال 



باط به آمار تمام مناطق افغانستان به استثناِء منطقه شرقی در ارت  ٤.شمالی، شرقی و غربی مدام در حال گسترش بوده است
 شاهد تشديد جنگ در سراسر شمال افغانستان. ی داشته است حالت افزايش٢٠٠٩ا مقايسه ای سال  بافراد ملکی کشته شده

 افزايش يافته ٢٠٠٩ سال با درصد درمقايسه ٧٦ بدين لحاظ آمار کشته شده گان منازعات در اين حوزه ، بود٢٠١٠سال 
 ٤٠شده گان جنگ طی نموده و به ترتيب بخش های جنوب شرق و جنوب نيز سير صعودی را به ارتباط  ارقام کشته . است

 . افزايش يافته است٢٠٠٩ درصد در مقايسه ای سال ٢١درصد و 
 

  تأثير جنگ باالی زنان و کودکان
 کشته و يا زخمی ٢٠٠٩ال جنگ در افغانستان، مدام  اثر مخربی را باالی زنان و کودکان بجا گذاشته،  اين قشر بيشتر از س

نه تنها  آمار تلفات .   افزايش يافته است٢٠٠٩ درصد نسبت به سال ٢١ و ٦و کودکان به ترتيب  تلفات زنان .گرديده  اند
 زياد از زنان و کودکان به  سير صعودی داشته بلکه گسترش و تشديد جنگ بدين معناست که تعداد٢٠١٠اينها در سال 

  .ندِک داشته انددست رسی ا و آموزش و پرورش صحیاساسی زندگی مانند مواظبتهای ضرورت های 
 درصد مرگ کودکان انفجار مواد تعبيه شده و حمالت انتحاری می باشد، اين ارقام نشان ۴۴ درصد مرگ زنان و ۴٠عامل 
 . نشان می دهد٢٠٠٩را نسبت به سال  درصد افزايش در مرگ کودکان ۶۶ درصد افزايش در مرگ زنان و ٣١  ایدهنده

  . به قتل رساندند هشت طفل را نيزیعناصر مخالف دولت حت
 که ارتباط به نيروهای دولت و هم رزمان شان می  درصِد  کودکان از مجموع کشته شده گاِن٢٩ درصِد زنان و ٣٧مرگ 

 نشان می ٢٠٠٩ را نسبت به سال کاهش درصد ٧٢ و ۶٢ی ميتوان نسبت داد که اين ارقام به ترتيب يگيرد را به حمالت هوا
در نتيجه همچو .  ه متحدين دولت کشته شده اند کودک در نتيجه ای حمالت شبان٩ زن و ٨د  به تعدادر سر تاسر کشور. دهد

حمالت در مقايسه به بخش های ديگِر افغانستان  بيشتِر کودکان در بخش جنوبی و بيشتِر زنان در بخش جنوب شرقی به قتل 
 .رسيده اند

  
  افراد ملکی که در اثر جنگها مجروح گرديده اند

در مجموع به تعداد .  نشان ميد هد٢٠٠٩ درصِد را نسبت به سال ٢٢ افزايِش ٢٠١٠شی از درگيريها در سال مجروحين نا
 درصد از ٧٨( ميباشند  مجروح٣٣۶۶ح گرديده که عناصر مخالف دولت مسؤول  مجرو٢٠١٠ فرد ملکی در سال ۴٣۴٣

های دولت و هم دستان شان عامل مجروح روني.   درصد افزايش يافته است٢١، ٢٠٠٩که نسبت به سال ) مجموع مجروحين
 می ٢٠٠٩ درصد کاهش نسبت به سال ١٣فرد ملکی بوده که نشان دهنده ای )  درصد از مجموع مجروحين٩( ۴٠٠ ساختن

  به مرتکبيِن قابل تشخيص نسبت داده نمی ) درصد از مجموع مجروحين١٣(نفر افراد ملکی مجروح  ۵٧٧ باشد و درنهايت
  .شود

  
  وليت حمالتؤگرفتن مسبه عهده 

 آن حمالِت را که باعث تلفات افراد ملکی ٢٠١٠در سال  بخش حقوق بشر يوناماون مستقل حقوق بشر افغانستان و يسيکم
 اين بودهاين تالشها هدف .  را تعقيب نموده اند است،مسووليت نمودهگريده و يک طرف درگير در منازعه در مورد پذيرش 

 توسعه  نسبت داده ميشود، که به طرفهای مشخص و گروپ های مسلح راتلفات افراد ملکیرت  صو که پاسخ دهی  دربوده
سيون مستقل حقوق يکم. هدف با طرفهای مشخص، تعقيب نمايد  يکبخشيده وترويج روحيه حفاظت افراد ملکی  را به حيث

را در سال  ِیتلفات افراد ملکاز د زياِد وليت برای حمالت، تعداؤ مسدر ارتباط بهبخش حقوق بشر يوناما بشر افغانستان و 
  . را به عهده نگرفته است آنوليتؤ طرفين درگير يا گروپهای مسلح مس که هيچ يکی از برجسته ساخته٢٠١٠
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  عناصر مخالف دولت

ه  استفاده می گردد استفاده نموده، بويژنا متوازن ونی جنگی که شامل تاکتيک های عناصر مخالف دولت از وسايل غير قان
به شمول حق زنده گی  اما نداز مواد انفجاری تعبيه شده و حمالت انتحاری که ظاهرًا اهداف نظامی را هدف قرار ميداد

ص، تناسب و  معيارهای تشخيرابطه با بشر دوستانه را در بين المللی ، قواعد اسالمی و اصول حقوقحقوق اساسی افغانها
ين تاکتيک ها باعث افزايش ارقام تلفات افراد ملکی گرديده، به شکل سيستماتيک در  ا٥. نقض نموده است در جنگاحتياط

بين مردم ملکی وحشت ايجاد نموده و در تعداد زيادی از بخشهای که متأثر از جنگ بوده، دست رسی به وسايل ضروری 
مواد انفجاری تعبيه شده بطور تۀ مقادير زياد و اشکال پيشرفافزايش زياد در استفاده از . زندگی را محدود ساخته است

 درصِد ٤٦ درصِد انفجارهای مواد انفجاری تعبيه شده و ٢١در سراسر کشور . اسب افراد ملکی را متضرر ساخته استننامت
 .حمالت انتحاری منجر به تلفات افراد ملکی گرديده است

  
 درصد از ٨دولت نسبت داده می شود و  درصد از مجموع مرگ افراد ملکی که به نيروهای مخالف ١١حمالت انتحاری 

همان طوريکه .  درصد کاهش يافته است١۵، ٢٠٠٩  را تشکيل ميدهد که نسبت به سال ٢٠١٠مجموع کشته شده گاِن سال 
اين ظاهرًا نشان می دهد )  حمله در هرسال١۴٠تقريبًا (  در سطح مشابه بوده٢٠١٠ و ٢٠٠٩رقم حمالت انتحاری در سال 

  . از بين برده است ٢٠٠٩ری افراد کمتری را نسبت به سال که حمالت انتحا
 

 حامی دولت ند که گمان می رفت صدها فرد ملکی هستند، افراد و اقارب افراِدول قتل های هدفمنِدعناصر مخالف دولت مسؤ
وال، اعضای شورای  مقامات بلند پايه حکومت درسطح واليت مانند والی، ولسند،افغانستان و يا نيروهای بين المللی می باش

می گرفتند و کتر، معلم، متعلمين و کارمندان بازسازی مورد هدف قرار اواليتی، بزرگان مذهبی و مردمان عادی از قبيل د
 ديگر به   نسبت به هردليل واضح، را به ظن جاسوسیزيادی از افراد ملکی تعداد  عناصر مخالف دولت. به قتل می رسيدند

کمک رسانان، کارمندان . می گرفترا بخود ) فرا قضايی( بًا شکل قتل های خارج از حوزه محکمهقتل رسانيده اند که غال
طول سال مورد هدف قرار  دراطرترقی و رشد مردم کار می کردند و آنهای که بخ)داخلی و خارجی(سسات غير دولتی مؤ

ای تهديد آميز ديگر در مورد آنها بکار گرفته می  آنها يا به قتل می رسيدند يا اختطاف ميشدند و يا هم تاکتيک ه.می گرفتند
  .شد
  

 قتل ها و ترورهای که صورت می گيرد به مراتب مخرب تر از کشته در قبال بشر اجتماعی و روانی و نقض حقوق تأثيرات
يک فرد که مصصم به راه يافتن به شورای ولسوالی هست يا می خواهد به سود کانديدای مشخص . شدن يک فرد است

 احراز نمايد يا دوست دارد آزادانه در مورد های توسعه وی دارد وظيفه ای را در يک نهاد که کارمی خواهدپاين کند، کم
.  را بدنبال داردمرگ و زنده گیيک فرمانده ساحوی طالبان صحبت نمايد، غالبًا می داند که تصميم شان نتايج احتمالی 

 بنيادی ترين حقوق بشری شان يعنی زندگی و امنيت، آزادی بيان، شدن ازمستفيد ترورها بدين معناست که افراد را از 
اين ممانعت و عدم استفاده افراد از حقوق شان باِر سياسی، .  باز بداردمشارکت سياسی، انجمن، کار و آموزش و پرورش

نه نيروهای امنيتی افغان و . دناقتصادی و اجتماعی داشته، چون اين روند  تالش های حکومت داری و توسعه را باز می دار
 .نه قوت های نظامی بين المللی می تواند افراد ملکی را از ترورها حفاظت کند

 نفر در ٢٥١ و ٢٠٠٩ نفر در سال ١٣٧ درصد افزايش يافته که ٨٣، ٢٠٠٩اختطاف های افراد ملکی در مقايسه با سال 
  . را تشکيل می دهد٢٠١٠سال 

 مقررات  مبنی بر کاهش تلفات افراد ملکی را ٢٠١٠ل جديد توسط طالبان در ماه می هرچند انتشار اليحه يا دستور عم
 را مبنی بر  شده ایهيچ تالِش هماهنِگ بخش حقوق بشر يوناما کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان و ند اماشامل می شد

که از اين مقررات اطاعت نمی البان  در مقابل آن فرماندهان يا اعضای طیفرامين توسط طالبان يا عکس العملتحقق اين 
                                                 
 بين المللی مسووليت قانونی دارد تا از حمله تمامی طرفهای درگير در افغانستان که تمام عناصر نيروهای مخالف دولت را نيز شامل ميگردد، براساس مقررات  - 5

و نيز " طرفهای درگير در تمام اوقات بين افراد ملکی و نيروهای جنگی فرق قايل گردد: "اصل تميز :موده و از اصول زير اطاعت نمايدبر افراد ملکی خود داری ن
افراد ملکی هدف حمله نبايد قرار " مراجعه گردد که ميگويد ٥١ ماده ٢بيشتر به فقره برای معلومات . ٤٨، ماده ١پروتوکول الحاقی  ". بين اهداف نظامی و ملکی"

"حمالت بايد دقيقًا به اهداف نظامی محدود باشد"  که بيان ميدارد٥٢ ماده ٢و فقره " گيرد  
ی شود، اگر در مقايسه به آن هدف مستقيم و اصلی حمله در حمله که قتل و جرح افراد ملکی، تخريب اهداف غير نظامی يا ترکيب ازين دو را باعث م: " اصل تناسب

. ٥١ماده ) ٥(فقره ) ب(، جزء١پروتوکول الحاقی ." نظامی آثار مخرب بيشتری را بر ملکی ها ايجاد کند موضوع نامتناسب بودن حمله مطرح می گردد  
و تمام اقدامات احتياطی " ت افراد ملکی و اهداف ملکی مد نظر گرفته شوددر اجرای عمليات های نظامی، مواظبت های پايدار جهت حفاظ: "اصل احتياط در حمله

پروتوکول الحاقی " مد نظر گرفته شود" جلوگيری، يا هر نوع تالش که قتل و جرح افراد ملکی و تخريب اهداف غير نظامی را به حد اقل می رساند" عملی بخاطر
 .٥٧ ماده ٢فقره ) الف (جزء ) ٢(و بخش ) ١(، فقرهای ١
  



 ناحمالت سيون مستقل حقوق بشر افغانستان تعداد زياِد يو کم بخش حقوق بشر يوناما همچنان  را مشاهده ننموده و،کردند
وليت حمله را ؤافراد ملکی گرديده و طالبان مس که منجر به تلفات  انددرج کرده ٢٠١٠ا در سال  ربدون تفکيکتناسب و م

  .ه گرفته استبه عهد
 

  نيروهای طرفدار دولت
 را نيز به دنبال داشت، نظامیی  عمليات هاند و اين افزايش نفر توسعه يافت١٠٧٠٠٠ دولت به هرچند تعداد نيروهای طرفدار

 درصد کاهش ٢١ ، ٢٠٠٩ دولت در مقايسه با سال طرفدارمنسوب به نيروهای ) کشته و مجروح( نهم تلفات افراد ملکیآا ب
منسوب به نيروهای )  و زخمی هادرصد از مجموع کشته شده گان ١٢(  فرد ملکی کشته و مجروح٨٤٠به تعداد .  استيافته

، تلفات ٢٠١٠ شبانه در سال تالشی يا مالت هوايی و حمالت جستجو و بازداشتبا وجود افزايش ح.  دولت می باشدطرفدار
 شبانه کاهِش تالشی يا در ارتباط به حمالت جستجو و بازداشته افراد ملکِی ناشی ازين نوع حمالت روند نزولی داشته ک

 . درصِد به ثبت رسيده است١٨
  

 باعث شده تا افراد ملکی ٢٠١٠تالش های نيروهای نظامی بين المللی و افغان به هدف کاهش تلفات افراد ملکی در سال 
 عمليات ر حاليکه در شمار نيرو های بين المللی ود. کمتِر در مقايسه با سال قبلی توسط اين نيروها کشته  و زخمی گردد

 .در آسيب رساندن به افراد ملکی قدردانی ميگردداين کاهش تزايد بعمل آمده است، از  ٢٠١٠در سال  های نظامی
  

 کاهش يافته است، ظاهرًا دليل اين ٢٠١٠تلفات افراد ملکِی ناشی از حمالت شبانه و ديگر تاکتيک های جنگی در سال 
رهنمود های نافذه در  بود که در قالب رهنمود های متعدد تاکتيکی، روشهای عملياتی استاندارد و  همانا مقرراِتشهکا

 که استفاده از نيرو را محدود ساخته و ند توسط نيروهای بين المللی روی دست گرفته شدرابطه به عمليات های ضد شورش
 ها و روش نگرانی های در مورد تحقق کامل و هماهنگ  همهنوزولی  .در مورد حفاظت افراد ملکی تأکيد به عمل می آورد

رهنمود های تاکتيکی در ساحه ای جنگی و نگرانی ها در زمينه تداوم فقدان شفافيت  در تحقيقات و پاسخ دهی در مورد 
 .داردتلفات افراد ملکی وجود 

  
 در بين مردم  راعمليات ها مدام خشم و رنجش گسترده ایحمالت شبانه باعث ارقام بلند تلفات افراد ملکی نگرديده اما اين 

 و  تحقيق شفاف و  نيروهای طرفدار دولت بخاطر عدم تعقيب عدلی،به باور تعداد زياِد از مردم.  گذاردافغانستان بجا می 
رانی های ديگر نگ.  معافيت برخوردار می باشندند، ازکارا برای بد رفتاری های که در جريان حمالت شبانه انجام می ده

نهای مانند عدم اطالعات در مورد موقعيت اشخاص که در تحت توقيف قرار گرفته، ناتوانی در زمينه جبران خسارت برای آ
غوارض جانبی . موارد که تخريب ملکيت صورت گرفته، وجود دارددر   و، مجروح گرديدهکه حيات شان را از دست داده

 خانه و  فاميلاز "ميباشد که گويادر بين مردم  شده بزرگان محل  متأثرخانوادۀ یبدنام، دشبانه به دنبال دار که حمالت ديگِر
 ."وارسی کرده نميتواندشان 

  
استفاده از  که  رامعيارهای رهنمود های تاکتيکی ونميتوانند  دولت   نيروهای طرفدار،شدن جنگشديد در نظر داشت با 

های تاکتيکی و تطبيق آنها   بازنگری مداوم، تحليل و ارزيابی رهنمود.ايت نمايندمينمايد، رعتنظيم   رانيرو و حمالت شبانه
 . دولت را بيشتر تقويت می بخشدت افراد ملکی توسط نيروهای طرفداردر ساحه، حفاظ

  
  طرح پوليس محلی در افغانستان

به عنوان طرح . روی دست گرفت  محلی در افغانستان را پوليس ايجاد، حکومت افغانستان برنامه٢٠١٠در ماه اگست سال 
تحت پوشش وزارت امور داخله تصميم گرفته شد تا برای حفاظت جامعه از نيروهای مخالف دولت از و ی امنيت روستاي

در حال اين برنامه . طريق استخدام افراد محلی در قالب نيروی مسلح همراه با وظايف امنيتی محدود، اقدام صورت گيرد
باال برده شده  ولسوالی ١٠٠سرباز در  ٣٠٠٠٠  اجازه ميدهد که تا سطح ولسوالی۶١ سرباز در ١۵٧٠٠  جذب برایحاضر
نيروهای ويژه امريکا بدون در . گزارش می دهدليس محلی مستقيمًا  به قومندان امنيه در سطح ولسوالی، پو .ميتواند

برای آموزش   دولتی ی افغان به نيروهاینظرداشت نقش رسمی نظارتی، نقش مربی را داشته و قبل از تسليم پوليس محل
  .بيشتر، برای يک دوره ای محدود با بخشهای مربوطه کار ميکند و آموزش می دهد

سيون مستقل حقوق بشر افغانستان، تأسيس و کارکرد پوليس محلی افغان را در حوزه های يو کم بخش حقوق بشر يوناما
د که از آغاز اين کار چند ماه محدود ميگذرد و ارزيابی درست آن مستلزم قبول ميشودرحاليکه . ده بانی کرده اندمتعدد دي

نگرانی های در مورد نظارت ضعيف و ميکانيزمهای استخدام، بررسی، فرماندهی و کنترل، آموزش مدت زيادی ميباشد، 



يات کندز و بغالن، ولسوالی اين نگرانيها در وال.   اينها به قومندان امنيه وجود دارد دهیکارايی گزارشمحدود مستخدمين و 
در ساحات ديگر که شامل . ندی مشاهده گرديده استگان و ولسوالی کجران واليت دای کخاص ارزگان در واليت ارز

ولسوالی پشت رود واليت هرات، ولسوالی جاجی واليت پکتيا و ولسوالی برمل واليت پکتيکا می باشد، مردم در باره پوليس 
 .بين بودندمحلی در مناطق شان خوش

  
د، به شکل واضح تعريف نشده و وليت و نقش پوليس محلی در ارتباط به بازداشت افراقابل ياد آوريست که صالحيت، مسؤ

پروسه تسليم دهی اشخاص بازداشت شده، شرايط بازداشت و و در مورد توقيف های خود سرانه وضاحت داده نشده، 
اصرار بر اين دارد  بخش حقوق بشر يوناما ،سيون مستقل حقوق بشريکم. اشد نيازمند تعريف می بپيشگيری از رفتارهای بد

پوليس که نظارت شديد و بررسی در مورد تمامی عناصر پوليس محلی و نيز تأديب فوری اعمال جرمی و سوء استفاده های 
ملکی نشده و زمينه تا اطمينان حاصل گردد که  اين برنامه باعث کاهش حفاظت افراد محلی ضروری پنداشته می شود 

  .بيشتِرمعافيت  مهيا نمی گردد
 

  عمليات های نظامی در جنوب افغانستان
عمليات های گسترده .  مناطق جنوبی تمرکز يافته بودبر نظامی، افزايش نيروهای بين المللی و عمليات های ٢٠١٠درسال 

مبارزه با استراتژی منحيث هار آزمون بزرگی جهت زدودن نيروهای طالبان از واليت هلمند و ولسواليهای اطراف شهر کند
 در برابرطالبان با تالش های رقابتی شديد .  می شدروهای دولتی و هم دستان شان دنبال بواسطه ني کهپنداشته شده شورش 
  درصد از مجموِع۴١ .حکومت با ابزار مختلفی که ترور افراد را نيز شامل می گرديد، واکنش نشان دادندکنترول گسترش 

 . د رمقايسه با تمام مناطق افغانستان در جنوب اتفاق افتاده است ٢٠١٠ته شده گان و مجروحين سال کش
  

موضوعات مربوط به حفاظت که سيون مستقل حقوق بشر افغانستان يو کم بخش حقوق بشر يوناما، ٢٠١٠در جريان سال 
 که موضوعات مربوط به حفاظت افراد ندنتيجه رسيدافراد ملکی در جنوب را به دقت نظارت و بررسی می کردند، به اين 

مواد انفجاری تعبيه شده نسبت به تاکتيکهای ديگر، افراد ملکی . ملکی در جنوب  خيلی مشابه با ديگر مناطق افغانستان است
 هرچند ،ه اندرا بيشتر تلف نموده و نيروهای دولتی و هم دستان شان عملياتهای مکّرِر را به شمول حمالت شبانه انجام داد

 در واليت هلمند تلفات افراد ملکی ناشی از . کندهار بطور برجسته متمايز بودروند تلفات افراد ملکی در واليات هلمند و
 درصد در مقايسه به ٧٨  ای دولت و ترورهای هدفمند به شکل حيران کنندهطرفدارجنگ های مسلح بين طالبان و نيروهای 

مقايسه با سال  درصد در ١١ در حاليکه در واليت کندهار ارقام کشته ها و زخمی ها فقط . افزايش يافته است٢٠٠٩سال 
وی توسط نيروهای  های تصفيعمليات.  گرچند آمار تلفات افراد ملکی در کندهار پيش از اين باال بود. افزايش يافته٢٠٠٩

هلمند که خشونت های شديد را نيز به دنبال  در ولسوالی های مارجه و نادعلی واليت ٢٠١٠ در فبروری سال طرفدار دولت
برعکس عمليات های . داشت، در واقع بخش عمده و اساسی افزايش تلفات افراد ملکی را در واليت متذکره تشکيل می دهد

های جوالی و نومبر ه ی در بين ماړتصفيوی در ولسوالی های سرحدی شهر کندهار مانند ارغنداب، دند، پنجوايی و ژي
 مقياس بهملکيت های مردم  اين عمليات ها منجر شد تا رفتن مشابه تلفات افراد ملکی نگرديد، هرچند که ر به باال منج٢٠١٠
 .تخريب گردد یوسيع

  
سيون مستقل حقوق يو کم بخش حقوق بشر يوناما، ٢٠١١به هدف ترويج امنيت بهتر برای افراد ملکی در افغانستان در سال 

يک مقدماتی توسط يژتصميم استرات. يل را در ارتباط عملياتهای مارجه و کندهار پيشنهاد می کندذبشر افغانستان، مالحظات 
 با گزينش يک ساحه ای جنگی مهم در محيط روستايی پر جمعيت در مارجه، بدون در نظرداشت يروهای طرفدار دولتن

. ه بودزايش تلفات  افراد ملکی را مساعد ساخت  زمينه اف،مردمبرای پوليس افغان و باال بردن ظرفيت های حمايتی موجوديت 
تصميم بر ايجاد پايگاه های متعدِد نظامی و پوسته های پوليس در مناطق پرجمعيت قبل از پاکسازی کامل آنجا زمينه 
خطرات بالقوه را مهيا ساخت چون زد وخورد های مسلحانه بين طالبان و نيروهای دولتی به شکل روزمره افراد ملکی را 

، مشخصًا در مناطق پرجمعيت نه حيث سپر انسانیترور افراد ملکی توسط طالبان و استفاده ازملکيها به . أثر می ساختمت
 .اشتذيج مخربی را بر افراد ملکی بجا گ نتاکه بلتيک های غير قانونی به شمار ميرفت تنها از جمله تاک

 
تشديد وجود  اطراف شهر کندهار با ی و نادعلی و ولسوالی هاولسوالی مارجهعمليات ها در  بين  در تلفات ملکیتفاوتاين 

در . ند در عمليات های هلمند آموخته بودطرفدار دولتنيروهای نتيجۀ درس های باشد که ، ممکن عملياتها در کندهار
 ایمشوره هنيروهای دولتی و همکاران شان : عمليات های کندهار دو عامل مرتبط به هم را می توان برجسته ساخت

تِر در اطراف شهر کندهار به  کوچکی و يک سلسله عمليات هاند عمليات ها با مردم روی دست گرفت آغاز را قبل ازیوسيع



نبود که نيرو طالبان در واکنش به حمالت يعنی  بودند شده پالن تعداد زيادی از عمليات ها در کندهار از قبل .ه شد انداختراه 
عالوتًا حمالت به شکل دقيق جنگجويان طالبان را هدف قرار ميداد که . ه اقدام می زدنددر پاسخ دست بهای طرفدار دولت 

 .در نتيجه تلفات افراد ملکی محدود بود
  

سيون مستقل حقوق بشر افغانستان شاهد مقياس گسترده ای تخريبات خانه ها، محصوالت و يو کم بخش حقوق بشر يوناما
 به هدف از بين بردن مواد  هاتعداد زيادی از خانه. می باشد،  بودورت گرفته درحمالت که در کندهار صسيستم آبياری

موترهای نظامی بخاطر جلوگيری از . ندانفجاری تعبيه شده و تقويت پايگاه های دفاعی نيروهای متحد دولت خراب گرديد
ر اين جريان، ديوار ها، باغها و  اما دندرفت و آمد می کرد، در کنار جاده ها  مواد انفجاری تعبيه شده در سرکها آسيب

 نيروهای متحد دولت ساختمان های را که بخاطر کشمش سازی ساخته شده بود به .ندسيستم های آبياری را تخريب می نمود
 و بخش حقوق بشر يوناما. ندکند، تخريب نمودساختمان ها به حيث سنگر استفاده هدف اين که مبادا نيروهای مخالفين از آن 

ی صحبت نموده و نگرانی های افراد يی و پنجواړمستقل حقوق بشر سازمان ملل متحد با بزرگان ولسوالی ژيسيون يکم
تاکنون تمام عمليات های نظامی نتيجه منفی داشته، زيرا آنها خانه ها، باغها، و " : ملکی را چنين جمع بندی نموده است
  کنيدتصور"  و." عملياتها نهفته است در پشت اينکه چه روشنايیما نمی دانيم . ی سازدسيستم های آبياری مردم را خراب م

 اگر شما آن را در بدل آمدن صلح در آينده خراب می کنيد، آنگاه اين صلح چه خوبيی ، يک خانه کوچک و باغی دارمنکه م
 ".را ميتواند برای من داشته باشد

  
از تلفات افراد ملکی در عمليات های کندهار مد نظر در حاليکه نيروهای متحد دولت مواظبت های را بخاطر جلوگيری 

نورم های حقوق  بين المللی بشردوستانه در مورد تعريف اهداف نظامی، تناسب و در نظر گرفتن احتياط در  اما ،گرفته بود
  .ند به دقت اعمال نمی شدندحمله، چنين به نظر می رسد زمان که ملکيت های ملکی در خطر بود

  
مهم هست که عمليات های تصفيوی در اطراف شهر کندهار در مقايسه با هلمند تلفات ملکی اندکی را بجا اين يک موضوع 

هرچند نتايج دراز مدت اين عمليات ها برای مردم معطوِف براينست که نيروهای متحد دولت امنيت با ثبات را در . گذاشت
نتايج دراز . دنی باز سازی ملکيت های مردم اختصاص دهمناطق متذکره ايجاد نمايد، اولويت بندی و وجوه کافی را برا

ملکی در تابستان آينده و روند صعودی  مدت همچنان به طرفين درگير و چگونگی اقدام آنها در جلوگيری از تلفات افراد
د اندِک تعدا.   مارجه  ارتباط می گيرد٢٠١٠پيش بينی شده ای جنگها در کندهار و جلوگيری از تکرار بهار و تابستان 

 چنانکه يکی از بزرگان قوم از ولسولی پنجوايی ده شان ابراز نموده اندساکنين کندهار خوش بينی محتاطانه ای را درباره آين
 شاهد ما می خواهيم "  گفته بود که٢٠١٠سيون مستقل حقوق بشر افغانستان در اکتوبر يو کم بخش حقوق بشر يونامابه 

 .)يت شش ماههامنيت در طول سال باشيم نه امن
  

  دست رسی به کمک های بشر دوستانه
افراد ملکی در جريان درگيری های مسلحانه به شدت متأثر گرديده، اينها نه تنها در يک فضای مملو از وحشت و دهشت 

و  بيجا شده گی، ويرانی و تخريب ملکيت، از دست دادن وسيله معيشت، نبود آزادی رفت و آمد کهکشته و مجروح گرديده بل
 که ی، غذا، و آموزش و پرورش از جمله مشکالتی بودندعدم دست رسی به وسايل اوليه زندگی مانند مواظبت های صح

بر اساس اطالعات کميشنری عالی سازمان ملل در امور مهاجرين  به تعداد . ندبا آن دست و پنجه نرم می نمودافراد ملکی 
نا امنی و خشونت سد راه اصلی جهت کمک . ه های شان بيجا شده اند از خان٢٠١٠ اثر درگيری های سال  نفر در١٠٢٦٥٨
. نيازمند و اشخاص بيجا شده کمک نمايند افراد کمک کننده گان با توجه به اوضاع پرمخاطره  نمی تواند به   بوده که رسانی

  نيزافراد  آسيب پذير بدترد و اوضاع ند دست رسی ندارنکمک کننده گان به اين اشخاص و در محيط که اينها زندگی می کن
چون سالمت کارمندان اشته ذ را بجا گتأثير منفی گروپهای مسلح بر کمک های انسان دوستانه  حضور تعداِد زيادی. می شود

 .کمک های بشر دوستانه در تعداد زيادی از ساحات تضمين نمی شود
  

  نتيجه
 عملی می ٢٠١١ المللی به قوت های افغان در جريان سال وليت امنيتی از نيروهای بينچنانچه موضوع پروسه انتقال مسؤ

سيون مستقل حقوق بشر افغانستان تآکيد می نمايد تا پروسه انتقال، امنيت و محافظت يو کم بخش حقوق بشر يوناما ،گردد
 نيروهای پروسه انتقال دست کم نبايد منجر به کاهش حفاظت افراد ملکی گردد چون. افراد ملکی را  بايد تقويت ببخشد

وليت پذيری در مناطق که انتقال صورت يازمند نظارت، آموزش، اداره و مسؤامنيتی افغان بشمول پوليس محلی افغانستان ن
 که پروسه انتقال عناصر قل حقوق بشر افغانستان تأکيد می نمايدسيون مستيو کم بخش حقوق بشر يوناما. می گيرد می باشد



 بخصوص ،در بر داشته و احترام به حقوق بنيادی انسان هابايد بوط به امنيت مردم را مهم از برنامه های گسترده ای مر
  .حقوق زنان و کودکان را رشد داده و نهادينه سازد

  
ه مطابق به مقررات بين المللی حکومت افغانستان،  نيروهای بين المللی و مخالفين دولت به حيث طرفهای درگير در منازع

سيون مستقل حقوق بشر يو کم بخش حقوق بشر يوناما. دنر ارتباط به محافظت افراد ملکی داروليت های واضح را دمسؤ
ند، به حقوق بنيادی مربوط به نورد تا باالی افراد ملکی حمله نکآاز طرفهای درگير دعوت به عمل می افغانستان بار ديگر 

و احتياط در ، تناسب تفکيک المللی مانند اصول حياِت افراد ملکی در افغانستان احترام گذاشته و مقررات مشروع  بين
  .د، اصول که طرفهای درگير را به حد اقل رساندن تلفات افراد ملکی مکلف می سازدنپذيرجنگها را ب

  
  

  پيشنهادات
  

  :به عناصر مخالف دولت يعنی طالبان و ديگر گروپهای مسلح مخالف دولتپيشنهاد 
 کارمندان ملکی دولت افغانستان و افراد ملکی که با  چون.دمتوقف گرد ملکی به شکل فوری  افرادهدف قرار دادن •

مصؤن  هرنوع حمله ازنيروهای نظامی بين المللی کارميکنند مطابق به مقررات اسالمی و قواعد بين الملی 
برگردانده  بايد تمام فرامين که حمالت و کشتن  افراد ملکی را اجازه می دهدد، همچنان ن نبايد کشته شوپسميباشند، 

 .شود
تطبيق و اجرای دستور العمل و رهنمود های که حمله بر افراد ملکی را منع می کند و تطبيق  دستور العمل های  •

 .ول قرار می دهد مسؤ،روح می سازدجل رسانيده و مکه افراد ملکی را به قت ،راکه  آن عناصر مخالف دولت 
در   و احتياط تفکيکن المللی بشر دوستانه که اصول تناسب، حقوق بيمقررات توقف تلفات افراد ملکی با پذيرش  •

 .جنگ را در برمی گيرد
عناصر مخالف دولت می آن  ه تلفات افراد ملکی گرديده و عاملبررسی و گزارش دهی تمام حادثات که منجر ب •

 .د ملکی قابل اطمينان جهت شريک نمودن اطالعات مربوط  به تلفات افراوِلگماشتن يک شخص مسؤ.  ندباش
توقف عاجِل گونه های مختلف قتل و ارعاب که بر اساس قانون اساسی، قوانين داخلی افغانستان، حقوق بين المللی  •

 ترور، اختطاف، ،گونه های مختلف قتل و ارعاب. بشر دوستانه و حقوق بشر بين المللی ممنوع قرار داده شده است
 .تهديد، قطع عضو و گردن زدن را شامل می گردد

لت ول اطمينان بر اينکه افراد ملکی بتواند به طور کامل از حق آزادی رفت و آمد شان مستفيد شده و به سهوحص •
 .د، دست رسی داشته باشدن آموزش و پروش می شو،های اوليه زندگی که شامل صحت

 .توقف فوری ايجاد پوسته های غير قانونی که آزادی عبور و مرور افراد ملکی را محدود می سازد •
توقف فوری استفاده افراد ملکی به حيث سپر انسانی که جنگجويان را ازين طريق در مقابل حمالت حفاظت می  •

 .ندنک
 اينها از  و مساجد که بر مبنای حقوق بين المللی بشر دوستانه صحیتوقف عاجِل حمالت بر مکاتب، تأسيسات  •

 .جمله مکان هاييست که بايد محافظت گردد
  
 

  :ی نظامی بين المللیبه نيروهاپيشنهاد 
. د تمام حادثات که اين نيروها عامل تلفات افراد ملکی می باشندبه عهده گرفتن تحقيقات شفاف و منصفانه در مور •

 نتايج تحقيقات و عکس العمل انضباطی و جنايی در مقابل افراد ن تأخير و همگانی در مورد جريان وگزارش  بدو
لی بشر بنای مقررات بين المللی حقوق بشر و نقض شديد حقوق بين الملکه در مورد نقض فاحش حقوق بشر بر م

 .ول قلمداد می گرددؤدوستانه، مس
  در جريان را های تاکتيکید اينکه فرماندهان ساحوی، طرز العمل عملياتی معياری و رهنموازحصول اطمينان  •

، ديده بانی شفاف و معياری ساختنروسه بطور کامل تطبيق نموده  و با تقويت پاستفاده از نيرو و حمالت شبانه 
 .ميکانيزم ارزيابی، تطبيق اين رهنمود ها را ارزيابی کند

 تالشیکاوش جهت بديل مناسب برای حمالت شبانه و حصول اطمينان بر اينکه تمام حمالت جستجو و بازداشت يا  •
ان ها ذهبی، فرهنگی و سنتی افغ عنعنات م.گيردمی نيروهای امنيتی افغان صورت شبانه مشترکًا يا با هدايت 
ها را  و احتياط در جنگ تفکيکوليت های قانونی بين المللی از قبيل اصول تناسب، ؤبطور کامل احترام شده و مس



حصول اطمينان بر اينکه نيروهای امنيتی افغان و نيروهای بين المللی برگه های تماس خيلی معياری . تطبيق کنند
 .بازداشت شده گان مطابق به رهنمودهای تاکتيکی تسليم نمايدرا به قربانی ها و اقارب 

 اثر اعمال  که  مردم از را مسؤوليت آن حادثات اين نيروهابهبود شفافيت در مورد حمالت نيروهای ويژه امريکا تا •
 . به شکل صريح  بپذيرد،آنها متضرر می شوند

ی امريکا بشمول نيروهای عملياتی ويژه امريکا  که به نيروهای کمک امنيت بين المللی و تمام قوت هایموضوع •
ت و ارايه  اارتباط می گيرد همانا تأکيد بر تطبيق  رهنمود های غير الزامی ناتو در مورد پرداخت جبران خسار

ت در خواستها، انجام تحقيقات، و پيشنهاد اصالحادرطرز العمل عملی ومفصل برای ثبت تلفات افراد ملکی، اخذ 
 . را در بر می گيرد، که بيانگر تکريم باشنداجرآت، همدردی و ساير ت، عذرخواهیاارمورد جبران خس

از محل رک اوری مدی نحو جمع آتطبيق دستور العمل عملياتی معياری که قواعد و مقررات متعارِف را برا •
 .رک به مقامات افغان، طرح می نمايدا تسليم دهی مدو طرز العمل بررسی

م تصاميم نيروهای کمِک امنيت بين المللی و نيروهای امريکا به هدف حصول اطمينان بطور جامع بازنگری تما •
ب ملکيت  با  حقوق بين المللی بشر دوستانه  در ارتباط به  عمليات های که منجر به تخري آن تصاميمجهت مطابقت

 و معيشت را به حد اقل  کاوش و استفاده از ابزار و شيوه های بديل که تخريب ملکيت.های افراد ملکی می گردد
 .رساند

حمايت تأسيس يک ميکانيزم متناسب جهت نظارت بر ايجاد، استخدام و فعاليت های بخش پوليس محلی افغان  •
بخاطر جلوگيری از خالف کاری و اعمال غير قانونی خارج از صالحيت پوليس محلی  و برای حصول اطمينان 

اخلی و بين المللی که شامل حقوق بشر و مقررات بين المللی بشر بر اينکه بخش پوليس محلی، مطابق به قواعد د
  .دوستانه می شود، عمل می کند

  
  به حکومت افغانستانپيشنهاد 
 و تلفات افراد ملکی را رسيده گی نمودهو ذيصالح دولتی که حادثات بزرگ ثبات  ساختار مسلکی باايجاد يک  •

 در مورد ر مورد شريک ساختن اطالعات، تحقيقات و دست آورد هااختيار داشته باشد تا با تمام جوانب ذيعالقه د
 .، کار نمايدتلفات افراد ملکی

ومی در باره طرزالعمل ، شفاف و بموقع، آگهی عمت با روشهای متناسباجبران خسارتطبيق طرزالعمل معياری  •
ت و پاسخ اه جبران خسار رويه های مربوط ب اين مهم که.فراد ملکی که از جنگ متأثر می گردد  اها در مورد

 .دهی را نيزشامل می گردد
 ايجاد يک های افغان انتقال می نمايد،وليت امنيت از نيروهای نظامی بين المللی به قوت چنانچه رهبری مسؤ •

، ضروری بوده  کار کندول در مورد تلفات افراد ملکی تا به حيث يک بدنه مسؤ ملی افغاناردویساختار در ميان 
 . نيز بررسی نمايدت راا، پاسخ دهی و جبران خسارن مستند سازی، تحقيقاتموضوعات چوو 

 بين المللی شان معيارهای را تقويت و تحقق بخشد که بر مبنای آن افراد نيروهای افغان با همکاری طرفداران •
 .ملکی که بالقوه برای ترور هدف هستند را محافظت کند

وليت های شان را بر اساس حقوق بين ان بشمول پوليس محلی مسؤمنيتی افغ اينکه نيروهای اازحصول اطمينان  •
المللی بشر دوستانه به هدف حفاظت افراد ملکی و مد نظر گرفتن تمام اقدامات احتياطی موجه بخاطر جلوگيری و 

 .تخريب ملکيت افراد ملکی، بطور کامل احترام نمايدجلوگيری ازحد اقل رساندن تلفات افراد ملکی و به 
ی امنيتی گرفتن معيارهای شفاف و فوری به هدف نهادينه ساختن روحيه پاسخ دهی برای هر عضو نيروهامدنظر  •

 آنهای که به شکل غير قانونی باعث کشته و مجروح شدن افراد ملکی يا  برای يعنی.افغان بشمول پوليس محلی
 . را نيز شامل می گردد معيارهای انضباطی و تعقيب عدلی،دنسبب نقض حقوق شهروندی افغان ها می گرد

و بين های ملی   اينکه تمام ميکانيزم های بازداشت، تحقيق، تعقيب عدلی و محاکمه  با استانداردازحصول اطمينان  •
ی مناسب رها نگردد و  مطابقت داشته و هيچ شخصی بدون تحقيقات و تعقيب عدلالمللی يک محاکمه بی طرف

 .، در مقابل جنايات شان جواب ده باشندول جنايت های شديد می باشندآنهای که مسؤ
د که به کشتن و مجروح ي منازعه را دعوت نماي مذهبی انگيزه داده شود تا طرف هایبه مالها و رهبران با نفوذ •

  .ساختن افراد ملکی خاتمه داده و تأثير جنگها بر افراد ملکی را کاهش دهد


