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  تلفات ملکی در افغانستان یسی و يک درصدازدياد 

   2010  در شش ماه نخست سال
  

 اش در 2010امروز با پخش گزارش نيمه ساله ) يوناما( هئيت معاونت ملل متحد در افغانستان – ، کابل1389 اسد 19
 عناصر مخالف حکومت باعث مورد محافظت افراد ملکی در جريان درگيری مسلحانه گفت که تاکتيک های طالبان و ساير

 با مقايسه به تعداد تلفات ملکی 2010سی و يک درصد افزايش در تلفات ملکی ناشی از درگيری در شش ماه نخست سال 
  .  در همين وقت گرديده است2009در سال 

  
 بيشتر از سال  درصد55ند، ه ادر ميان آنهائيکه از سوی طالبان و ساير عناصر مخالف حکومت کشته و يا مجروح گرديد

تلفاتی که به نيروهای طرفدار حکومت نسبت داده .  را اطفال همراه با شش درصد بيشتر زنان را تشکيل ميداد2009
 درصد کاهش 64 درصد و تعداد کشته شده گان و مجروحان از اثر حمالت هوائی به 30ميشوند در جريان همين مدت به 

  . يافته است
  

اطفال و زنان افغانستان پيوسته متحمل فشار اين جنگ "،  خاص سرمنشی ملل متحد گفتستورا نمايندهيم  دیستافان
  ". نسبت به هر زمان ديگر تعداد بيشتر آنان در منازل و محالت شان کشته و مجروح ميگردند،. ميگردند

  
ی را ثبت نموده که  نفر تلفات ملک3،268، بخش حقوق بشر يوناما به تعداد 2010 ماه جون 30از اول ماه جنوری الی 

 نفر تلفات يعنی 2،477عناصر مخالف حکومت مسئول تعداد .  نفر مجروح ميباشد1،997 نفر کشته و 1،271شامل 
 درصد 12( نفر تلفات يعنی 386بوده، در حاليکه تعداد ) 2009 درصد بيشتر از سال 53 درصد مجموع تلفات، 76(

  . فعاليت های نيروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده اندبه ) 2009 درصد کاهش از سال 30مجموع تلفات، 
  

 با 2010تحليل ها توسط بخش حقوق بشر يوناما دو انکشاف مهم را که آسيب به افراد ملکی را در شش ماه نخست سال 
ه از قبل عناصر مخالف حکومت از تعداد بيشتر و پيچيده تر اشيای منفجر.  افزايش داد شناسائی نمود2009مقايسه به سال 

 درصد 95تعبيه شده در سراسر کشور استفاده نموده، و تعداد افراد ملکی که از سوی مخالفين کشته و اعدام گرديدند، به 
  .  نفر، بشمول اعدام اطفال در مظهر عام افزايش يافت183 به 94يعنی از 

  
 سال جنگ اهميت اتخاذ تدابير هها طی نتاثير مخرب اين رويداد "ان، رئيس بخش حقوق بشر يوناما گفت،يخانم جورجت گن

 افغانستان و کاهش تاثير جنگ روی حقوق اساسی بشری را از هر زمان ديگر برجسته  درجهت محافظت موثر افراد ملکی
  ." تر و عاجلتر ميسازد

  
کشته و تعداد  نفر افغان را 557، تعداد 2010اشيای منفجره از قبل تعبيه شده و حمالت انتحاری در شش ماه نخست سال 

 درصد مجموع تعداد افراد کشته شده ملکی را در 29تنها اشيای منفجره از قبل تعبيه شده .  نفر را زخمی نمود1،137
 درصد افزايش در تعداد تلفات  اطفال  ناشی از انفجار 155 نفر طفل تشکيل ميدهد که به اين ترتيب 74همين مدت، بشمول 

  .  نشان ميدهد2009 را در عين وقت در سال اشيای منفجره از قبل تعبيه شده
  

يکی از مضرترين تاکتيک های نيروهای طرفدار ) آيساف(حمالت هوائی از سوی نيروهای بين المللی کمک به امنيت 
 نفری که به نيروهای طرفدار حکومت نسبت داده شده در شش ماه 223 نفر تلفات از جمع 69حکومت باقی مانده که باعث 

 اعالميه مطبوعاتی
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با آنهم، تعداد تلفات ملکی .  نفر افراد ملکی افغان گرديده است45و مجروحيت )  درصد31( يعنی 2010نخست سال 
اين نشان دهنده .  کاهش يافت2009 درصد در عين وقت در سال 64ناشی از حمالت هوائی نيروهای طرفدار حکومت به 

رض تنظيم اين حمالت هوائی و اتخاذ ساير  آيساف غ2009عملی نمودن روز افزون دايرکتيف های تاکتيکی ماه جوالی 
 .  تدابير جهت کاهش تلفات ملکی ميباشد

 
.  بسيار زياد بلند رفته است2010بر اساس حوزه ها، تلفات غيرنظاميان در حوزۀ جنوب افغانستان در شش ماه اول سال 

جاييکه بيش از يکصد غيرنظامی افغان در اين گونه واقعات بيش از نيم ترور ها و اعدام در حوزه جنوب واقع شده است 
.  در صد افزايش يافته است43رويهمرفته کشتار غيرنظاميان در منازعات مسلحانه در جنوب افغانستان . کشته شده اند

 واليتی و نظاميانيکه ترور و يا اعدام شده اند شامل معلمان، نرسها، داکتران، سران اقوام، بزرگان شوراها، کارکنان
 .ولسواليها، اطفال، کارمندان ملکی نيرو های مسلح بين المللی، کارمندان سازمان های بين المللی و ساير ملکيان ميباشند

  
اينگونه افزايش در ترور و اعدام ها در بين ملکيان افغان باعث ايجاد اين مفکوره گرديده است که آنان از هر وقت بيشتر "

  . نماينده خاص سر منشی ملل متحد اظهار نمود ستافان دی ميستوراآقای." وده اندهدف اولی اين منازعه ب
  

 سکرتر جنرال ملل متحد تاکيد ميکند که 2010 جوالی سال 7، يوناما بر اعالميه مورخ 2010با پخش راپور نيمه ساله 
فغانستان بحيث يک چالش قوی و در آن اصرار شده بود که رعايت نيرومند قانون بين المللی از طرف تمام جوانب در ا

موازين ابتدايی حقوق بشر و قانون بين المللی بشردوستانه، اصول تفکيک، تناسب و تدابير احتياطی .مشترک باقی مانده است
که باالی تمام جوانب ذيدخل منازعه مسلحانه قابل تطبيق ميباشد، از آنان ميخواهد تا ضايع شدن زندگی افراد ملکی و زخمی 

  . نان را کاهش داده و اصول بيان شده را در اين مرحلۀ حساس تقويت و رعايت نمايندشدن آ
  

  :واحد حقوق بشر يوناما در اين راپور توصيه های را صادر نموده است که شامل ذيل ميباشد
  
o و ساير مخالفين طالبان بايد همه اعالميه ها و فرامين خود را که خواستار کشتار افراد ملکی ميباشد لغو نموده، طالبان 

دولت بايد حمالت انتحاری و استفاده از مواد منفجره تعبيه شده را خاتمه داده و قانون بين المللی بشردوستانه را رعايت 
نمايند، به تهديد، کشتار بشمول ترور، اعدام و اختطاف اختتام بخشيده، حقوق تردد آزاد افراد را کامًال محترم شمرده و 

  .  نظاميان بحيث سپر انسانی پايان ببخشندبه استفاده از غير
 
o  نيرو های مسلح بين المللی بايد هرچه زود تر تحقيقات شفاف، بی طرفانه و معتبر خود را در مورد حوادثی که تلفات

غيرنظاميان است براه اندازند بشمول احتساب رعايت و تقويه رهنمود عمليات هوايی و ممانعت عمليات شبانه، پيدا 
 برای اينگونه عمليات و براه انداختن اينگونه عمليات بحيث آخرين چاره در شرايط دشوار، هماهنگی تحقيق ذيلبنمودن 

و راپوردهی در مورد تلفات غيرنظاميان با حکومت افغانستان برای بهترساختن تحفظ و احتساب، بهترساختن پروسۀ 
 .ن توسط نيرو های خاصغرامت و بهتر ساختن شفافيت در مورد مصدوم ساختن غيرنظاميا

 
o  حکومت افغانستان بايد يک ارگان مناسب دولتی را به مثابه پيشگام در پاسخ به تلفات عمده غيرنظاميان، رابطه متقابل

با نيرو های مسلح بين المللی و ساير فعالين کليدی ايجاد نموده، تحقيقات الزم با شامل ساختن اجزای طب عدلی را 
غرامت بموقع و شفاف را مهيا ساخته و احتساب را بشمول دسپلين و تدابير احتياطی برای هر تامين، برای قربانيان 

 سبب کشته و يا زخمی شدن غيرنظاميان گرديده و يا از ساير یپرسونل نيرو های مسلح امنيتی افغان که بطور غيرقانون
   .حقوق اتباع افغانستان تخطی ورزيده اند است، بهتر سازند

  
  


