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نشر گزارش حفاظت از افراد ملکی در کندز
کابل ،دوازدهم دسامبر ۵۱۰۲ــ هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) و دفتر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد
برای حقوق بشر امروز گزارش حقوق بشر و حفاظت از افراد ملکی در منازعات مسلحانه در والیت کندز را منتشر کرد .این
گزارش ویژه صدمه به افراد ملکی و دیگر نگرانی های حقوق بشری را در والیت کندز از  ۸۲سپتامبر تا  ۳۱اکتوبر  ۸۱۳۲را
مستند کرده است .این دوره مربوط به حمله طالبان و اشغال موقت شهر کندز توسط انها ،حمله های متقابل نیروهای طرفدار دولت و
شامل دوره ای می شود که نیروهای دولتی کنترول شهر را بدست گرفته و همچنین درگیری های مرتبط در سراسر والیت را تحت
پوشش گرفته است .
این گزارش ،کشته شدن و مجروح شدن افراد ملکی را در طول این دوره گزارش شده ثبت کرده است و یافته های اولیه را در مورد
قتل های خودسرانه ،آدم ربایی ،حمالت و دیگر اشکال خشونت ،از جمله تهدید و جنایتکاری گسترده ،استفاده از جنگجویان طفل در
جریان جنگ ،تاثیرگذاری بر دسترسی به تعلیم ،صحت ،و آزادی حرکت ،ارائه میکند .
این گزارش ارقام اولیه ۲۴۲ ،تلفات ملکی ( ۸۲۲قتل و  ۲۲۲مجروح) را که در والیت کندز در طول دوره  ۸۲سپتامبر  ۳۱ -اکتوبر
رخ داده ،به ثبت رسانده است .اکثریت قابل توجه این تلفات ناشی از جنگ های زمینی است که نمی توان انر تنها به یک طرف نسبت
داده شود .این گزارش همچنان به تلفات  ۷۶تن از افراد ملکی ( ۱۱قتل و  ۱۶زخمی) اشاره نموده ،که طی یک حمله هوایی توسط
نیروهای نظامی بین المللی در یک شفاخانه داکتران بدون سرحد در  ۱اکتوبر رخ داد .اطالعات بیشتر در مورد تلفات افراد ملکی در
دوره ای که این گزارش تحت پوشش قرار داده ،در گزارش ساالنه  ۸۱۳۲یوناما و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد برای حقوق
بشر در مورد حفاظت ازافراد ملکی در منازعات مسلحانه با تفصیل به نشر خواهد رسید .
این گزارش به نگرانی های کلیدی حقوق بشری را که در طول اولین وضعیت طوالنی جنگ شهری بعد از  ۸۱۱۳در افغانستان به
وجود آمد  ،رسیدگی میکند و توصیه های کلیدی برای کاهش تلفات افراد ملکی و حفاظت غیرنظامیان از آسیب ،ترویج احترام به
مقررات بین المللی حقوق بشر و حقوق بشر دوستانه و ارتقای مسئولیت پذیری را ارائه میکند.
این گزارش در مطابقت با ماموریت یوناما بر اساس قطعنامه  )۸۱۳۲( ۸۸۳۱شورای امنیت سازمان ملل متحد "برای نظارت از
وضعیت غیر نظامیان ،برای هماهنگ کردن تالش ها جهت اطمینان از حفاظت آنها ،برای ترویج مسئولیت پذیری و برای کمک به
اجرای کامل آزادی های اساسی و حقوق انسانی مندرج در قانون اساسی افغانستان و معاهدات بین المللی که افغانستان عضو آن است،
به ویژه آنهایی که در مورد برخورداری کامل زنان از حقوق انسانی آنها است" ،میباشد .
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