
                                               
 

 
 

 
  بايد افزايش دهد 2011طرفهای درگير در منازعات افغانستان، محافظت افراد ملکی را در جريان سال 

 کشته شده اند 2010فرد ملکی در سال  2777بر مبنای گزارش ساالنه، به تعداد 
  

 ، کابل2011نه مارچ 
شان در  2010موقع انتشار گزارش سال  و کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان در) يوناما(دفتر معاونت سازمان ملل متحد

که طرفهای درگير در منازعات افغانستان بايد  تالش نمايند تا  ه اندمورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه، گفت
 .افزايش دهد 2011محافظت افراد ملکی را در سال 

  
در جريان جنگهای مسلحانه به  قتل رسيده اند، فرد ملکی  2777اين دو نهاد نشان می دهد که به تعداد  2010گزارش سال 

فرد  8832در جريان چهار سال گذشته به تعداد . نشان ميدهددرصِد را  15، افزايش 2009که اين رقم در مقايسه با سال 
 .داشته است صعودیملکی کشته شده بودند آمار اين تلفات هر سال نسبت به سال ديگر حالت 

 
در جريان يک سال جنگ شديد با توجه به " شی عمومی سازمان ملل در امور حقوق بشرمی گويدِاوان سيمونويج دستيار من

افزايش فعاليت های نيروهای طرفدار دولت، افزايش استفاده از مواد انفجاری تعبيه شده و ترور توسط عناصر مخالف 
 2010بيشتر از آن آمار که  در سال  یحتدولت، افراد ملکی در افغانستان با کشته شدن و زخمی شدن شان بهای گزافی را 

 ."به ثبت رسيده، پرداخته اند
  

می باشد که در ) درصد از مجموع کشته شده گان افراد ملکی 75( فرد ملکی 2080نيروهای مخالف دولت مسؤول قتل 
ای طرفدار دولت به نيروه) درصد 16(فرد ملکی 440در حاليکه قتل . درصد افزايش يافته است 28، 2009مقايسه با سال 

را  2010نه درصِد افراد ملکی کشته شده در سال . درصد کاهش يافته است 26، 2009ارتباط گرفته و در مقايسه با سال 
 .معيِن درگير در منازعه نسبت دادنميتوان به کدام طرف 

 
، کشته اند، 2010منازعات سال  تعداد زيادی از افغانها را در) مين ها و غيره(حمالت انتحاری و مواد انفجاری تعبيه شده

درصد از مجموع کشته شده گان را که به نيروهای طرفدار دولت نسبت داده  55فرد ملکی يا  1141اين دو تاکتيک، جان 
که نسبت به  به قتل رسيده اندنيروهای مخالف دولت  توسط فرد ملکی 462، گرايشخطرناک ترين در . می شود گرفته اند

 2009در جنوب افغانستان اتفاق افتاده که در مقايسه با سال  قتل هانصف اين . د افزايش يافته استدرص 105، 2009سال 
 .درصد افزايش يافته است 248درصِد داشته و در واليت کندهار  588در واليت هلمند افزايش 

 
يشتر از آن چيزی که  آدم ها ترور افراد ملکی ب"که  ميگويدنادر نادری کميشنر در کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان 

ترور، افراد ملکی را از مشق بنيادی ترين حقوق "و  ."،ترور می شوند جامعه را متأثر ساخته و حقوق بشر نقض می گردد
اين . آموزش را نقض می نمايدو  بشری مربوط به زندگی و امنيت باز داشته و حق آزادی بيان، مشارکت سياسی، کار

شديدی سياسی، اقتصادی و اجتماعی داشته هم چنان روند حکومت داری و پيشرفت را  عواقبقوق، ممانعِت استفاده از ح
 ."آهسته می سازد

  
در ميان تاکتيکهای که توسط نيروهای طرفدار دولت استفاده می گردد، حمالت هوايی مدام باالترين رقم تلفات افراد ملکی 

درصد از مجموع کشته شده گان که به نيروهای طرفدار  39(ملکی فرد  171داشته، به تعداد  2010را در جريان سال 
با توجه به افزايش گسترده ای حمالت هوايی توسط نيروهای طرفدار دولت در سال .  را کشته است) دولت ارتباط می گيرد

  .داشته است درصِد 52کاهِش سريع  2009، افراد ملکی که در اثر حمالت هوايی کشته شده اند در مقايسه با سال 2010

مطبوعاتی بيانيه



                                               
 

 
 

بايد يک سالی باشد که محافظت افراد ملکی افزايش بيابد،  2011سال "رييس حقوق بشر يوناما می گويد نيون جورجيت گ
ما بر تمام طرفهای درگير در منازعه يعنی عناصر مخالف دولت، "و ." يک سالی نباشد که تلفات افراد ملکی افزايش يابد

کارهای  بيشتر را انجام دهد که با  2011ی بين المللی تأکيد می نماييم که  در سال حکومت افغانستان و نيروهای نظام
 ."مسؤوليت های قانونی شان جهت محافظت افراد ملکی مطابقت داشته باشد

  
برای  2011حقوق بشر يوناما و کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان بيست و پنج پيشنهاد زير را جهت تعقيب آن در سال 

 .نددرگير در منازعه، صادر نموده ا طرفهای
  

 :)طالبان و ديگر گروپهای مسلح مخالف دولت (پيشنهاد به عناصر مخالف دولت 
  

چون کارمندان ملکی دولت افغانستان و افراد ملکی که با . هدف قرار دادن افراد ملکی به شکل فوری متوقف گردد •
ات اسالمی و قواعد بين الملی در مقابل هرنوع حمله حمايه ميکنند مطابق به مقرر نيروهای نظامی بين المللی کار

 .گرديده پس نبايد کشته شوند، همچنان پس گيری تمام فرامين که حمالت و کشتن  افراد ملکی را اجازه می دهد
 
 عدهآن  مسئول قراردادن  تطبيق و اجرای دستور العمل و رهنمود های که حمله بر افراد ملکی را منع می کند و •

 .روح می سازدجمميرسانند و يا اصر مخالف دولت که افراد ملکی را به قتل عن
  

توقف تلفات افراد ملکی با پذيرش مقررات حقوق بين المللی بشر دوستانه که اصول تناسب، تميز و احتياط در  •
 .جنگ را در برمی گيرد

 
. عامل عناصر مخالف دولت می باشندبررسی و گزارش دهی تمام حادثات که منجر به تلفات افراد ملکی گرديده و  •

 .وِل قابل اطمينان جهت شريک نمودن اطالعات مربوط  به تلفات افراد ملکیئگماشتن يک شخص مس
  

 
قتل و ارعاب که بر اساس قانون اساسی، قوانين داخلی افغانستان، حقوق بين المللی بشر  تمام اعمالتوقف عاجِل  •

اختطاف، تهديد، قطع عضو و  اعدام، قتل، به شمول قرار داده شده است دوستانه و حقوق بشر بين المللی ممنوع
 .گردن

 
حصول اطمينان بر اينکه افراد ملکی بتواند به طور کامل از حق آزادی رفت و آمد شان مستفيد شده و به سهولت  •

 .می شوند، دست رسی داشته باشدتعليم و تربيه های اوليه زندگی که شامل صحت، 
 
 .جاد پوسته های غير قانونی که آزادی عبور و مرور افراد ملکی را محدود می سازدتوقف فوری اي •
 
توقف فوری استفاده افراد ملکی به حيث سپر انسانی که جنگجويان را ازين طريق در مقابل حمالت حفاظت می  •

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

 .که بايد محافظت گردداند  جمله مکان های
 

 :پيشنهاد به حکومت افغانستان
  

و ذيصالح دولتی که حادثات بزرگ تلفات افراد ملکی را رسيده گی نموده و ثبات  ساختار مسلکی باايجاد يک  •
نب ذيعالقه در مورد شريک ساختن اطالعات، تحقيقات و دست آورد ها در مورد اختيار داشته باشد تا با تمام جوا

 .تلفات افراد ملکی، کار نمايد
 



                                               
 

 
 

 در بارهمردم آگهی بلند بردن  و موقعه تطبيق طرزالعمل معياری جبران خسارت با روشهای متناسب، شفاف و ب •
 .ان خسارت و پاسخ دهیجبربه شمول متأثر از جنگ  افراد ملکیی مربوط به طرزالعمل ها ای

 
چنانچه رهبری مسؤوليت امنيت از نيروهای نظامی بين المللی به قوت های افغان انتقال می نمايد، ايجاد يک  •

در مورد تلفات افراد ملکی کار کند، ضروری ئول ملی افغانستان تا به حيث يک بدنه مس اردویساختار در ميان 
 .ت، پاسخ دهی و جبران خسارت را نيز بررسی نمايدبوده و موضوعات چون مستند سازی، تحقيقا

 
 .برای محاظفت افراد ملکی بالقوه ای که مورد هدف اندبين المللی ايجاد و تطبيق اقدامات يکجا با نيروهای نظامی  •

  
به کشتن و مجروح  تابه مالها و رهبران با نفوذ مذهبی انگيزه داده شود تا طرف های منازعه را دعوت نمايد  •

 .ن افراد ملکی خاتمه داده و تأثير جنگها بر افراد ملکی را کاهش دهدساخت
 
وليت های شان را بر اساس حقوق بين ئحصول اطمينان بر اينکه نيروهای امنيتی افغان بشمول پوليس محلی مس •

يری و المللی بشر دوستانه به هدف حفاظت افراد ملکی و مد نظر گرفتن تمام اقدامات احتياطی موجه بخاطر جلوگ
 .حد اقل رساندن تلفات افراد ملکی و جلوگيری ازتخريب ملکيت افراد ملکی، بطور کامل احترام نمايد

  
نظر گرفتن معيارهای شفاف و فوری به هدف نهادينه ساختن روحيه پاسخ دهی برای هر عضو نيروهای امنيتی  مد •

باعث کشته و مجروح شدن افراد ملکی يا يعنی برای آنهای که به شکل غير قانونی . افغان بشمول پوليس محلی
 .باطی و تعقيب عدلی را نيز شامل می گرددضسبب نقض حقوق شهروندی افغان ها می گردند که معيارهای ان

 
های ملی و بين  حصول اطمينان بر اينکه تمام ميکانيزم های بازداشت، تحقيق، تعقيب عدلی و محاکمه با استاندارد •

انه مطابقت داشته و هيچ شخصی بدون تحقيقات و تعقيب عدلی مناسب رها نگردد و المللی يک محاکمه بی طرف
 .ول جنايت های شديد می باشند، در مقابل جنايات شان جوابده باشندئآنهای که مس

 
 :پيشنهاد به نيروهای نظامی بين المللی

  
زارش بدون تأخير و همگانی در گ ارتباط به تمام موارد تلفات ملکی،شفاف در بی طرف و  کامل، تحقيقاتانجام  •

مورد جريان و نتايج تحقيقات و عکس العمل انضباطی و جنايی در مقابل افراد که در مورد نقض فاحش حقوق 
 .ول قلمداد می گرددئبشر بر مبنای مقررات بين المللی حقوق بشر و نقض شديد حقوق بين المللی بشر دوستانه، مس

 
ن ساحوی، طرزالعمل عملياتی معياری و رهنمون های تاکتيکی را در جريان حصول اطمينان بر اينکه فرماندها •

استفاده از نيرو و حمالت شبانه بطور کامل تطبيق نموده  و با تقويت پروسه استاندارد سازی، ديده بانی شفاف و 
 .ميکانيزم ارزيابی، تطبيق اين رهنمود ها را ارزيابی کند

 
بانه و حصول اطمينان بر اينکه تمام حمالت جستجو و بازداشت يا حمالت کاوش جهت بديل مناسب برای حمالت ش •

عنعنات مذهبی، فرهنگی و سنتی افغان ها . شبانه مشترکًا يا با هدايت نيروهای امنيتی افغان صورت می گيرد
ها را  وليت های قانونی بين المللی از قبيل اصول تناسب، تميز و احتياط در جنگئبطور کامل احترام شده و مس

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

  
يت آن حادثات را که مردم از اثر اعمال ولئاين نيروها مس بهبود شفافيت در مورد حمالت نيروهای ويژه امريکا تا •

 .آنها متضرر می شوند، به شکل صريح  بپذيرد
 
موضوع که به نيروهای کمک امنيت بين المللی و تمام قوت های امريکا بشمول نيروهای عملياتی ويژه امريکا  •

ران خسارت و ارايه ارتباط می گيرد همانا تأکيد بر تطبيق رهنمود های غير الزامی ناتو در مورد پرداخت جب



                                               
 

 
 

طرزالعمل عملی ومفصل برای ثبت تلفات افراد ملکی، اخذ دادخواستها، انجام تحقيقات، و پيشنهاد اصالحات در 
 .مورد جبران خسارت، عذرخواهی، همدردی و ساير حرکات که بيانگر تکريم باشند را در بر می گيرد

  
متعارِف را برای نحوه جمع آوری مدارک از محل  تطبيق دستور العمل عملياتی معياری که قواعد و مقررات •

 .بررسی و طرز العمل تسليم دهی مدارک به مقامات افغان، طرح می نمايد
 
بطور جامع بازنگری تمام تصاميم نيروهای کمِک امنيت بين المللی و نيروهای امريکا به هدف حصول اطمينان  •

انه  در ارتباط به  عمليات های که منجر به تخريب ملکيت جهت مطابقت آن تصاميم با  حقوق بين المللی بشر دوست
کاوش و استفاده از ابزار و شيوه های بديل که تخريب ملکيت و معيشت را به حد اقل . های افراد ملکی می گردد

 .رساند
  

ن حمايت تأسيس يک ميکانيزم متناسب جهت نظارت بر ايجاد، استخدام و فعاليت های بخش پوليس محلی افغانستا •
بخاطر جلوگيری از خالف کاری و اعمال غير قانونی خارج از صالحيت پوليس محلی و برای حصول اطمينان 
بر اينکه بخش پوليس محلی، مطابق به قواعد داخلی و بين المللی که شامل حقوق بشر و مقررات بين المللی بشر 

 .دوستانه می شود، عمل می کند
  
  

  : يادداشت برای ويراستاران
  

  : معلومات بيشتر به نشانی های آتی تماس برقرار کنيدبرای 
  

  دفتر روابط استراتيژيک و سخنگوی يوناما 
  کابل، افغانستان ، )يوناما(معاونت سازمان ملل متحد هيئت 
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