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   مطبوعاتیاعالميه
  

  .گزارش ملل متحد می گويد، شمار تلفات ملکی در حال افزايش است: افغانستان
  

ه روز           ) يوناما(هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان       :  ژنيو /کابل اله خود ک ه س زارش نيم ه در يک گ  در جمع
ری های نظامی در سال                   راد ملکی در درگي د          2009مورد وضعيت اف ده می گوي شر ش رفتن      "  منت ا شدت گ ب

  ". درگيری ها و گسترش آن، تلفات افراد ملکی هم سنگين تر می شود
  

ه   ستقالنه و بيطرفان يع، م ده، نظارت وس ا ترتيب ش شر يونام وق ب د حق ه توسط واح زارش ک ن گ ان اي و همچن
شته می شوند   تحقيقات حوادثی را نشان ميدهد که در جريان آن افراد ملکی در مناطق درگي        . ری مجروح و يا ک

ديد و              2007از سال    رايش های ش اد گ ا ايج ا ب اله ترتيب می شود و سعی دارد ت  بدينسو اين گونه تحليل هر س
  . اقدامات الزم مانع تلفات جانی بيشتر شود و حفاظت افراد ملکی را باال ببرد

  
يالدی مرگ   2009، يوناما در شش ماه اول      2008در مقايسه با شش ماه اول سال         ر نظامی و در   1013  م  غي

رو    "گزارش می نگارد که  .  درصد افزايش اين تلفات را به ثبت رسانيده است     24واقع   عناصر ضد دولت و ني
ه در             . های طرفدار دولت هر دو در برابر افزايش شمار تلفات ملکی مسئول اند             د ک شان ميده ل متحد ن ام مل ارق

  .  و نيرو های بين المللی بيشتر افراد ملکی توسط مخالفين مسلح کشته شده اندمقايسه با نيرو های امنيتی افغان
  

راد ملکی        59 ميالدی،   2009بين ماه های جنوری و جون        ی        )  مرگ  595( درصد اف توسط عناصر ضد دولت
شان   " . توسط نيرو های طرفدار دولت صورت گرفته است  )  مرگ 310( درصد   30.5کشته شده و     اين ارقام ن

ر          2007 يک تغيير چشمگير از سال       دهنده ی در براب ه عناصر ضد دولت انی ک ی زم سو؛ يعن  درصد و  41 بدين
اين امر به ضرورت اتخاذ تمام   ".  درصد مرگ غير نظامی مسئول بودند      46نيرو های طرفدار دولت در برابر       

ال              ر، بخصوص مخ ام طرف های درگي اه توسط تم راد بيگن شتار اف وگيری از ک رای جل دمات ب ه  اق سلح ک فين م
  . مسئول اکثر مرگ های قابل اشاره می نمايد

  
ان ا          ستان و همپيمان زا   " شگزارش می گويد، عمليات های انجام شده توسط دولت افغان ه اف ات و   يب ش شمار تلف

ظ                    دن و حف ده مان ه جهت زن ا ک ی ه ازل و داراي شمول من ا ب ان تخريب زيرساخت ه مرگ افراد ملکی و همچن
  ". اشاره می نمايدمعيشت ضروری است، 

  
ا شمار                     د ت واحد حقوق بشر يوناما ياد آور می شود که به نيرو های نظامی بين المللی يک اولويت عظيم داده ش

حمالت هوايی هنوز هم بيشرتين عامل مرگ و جراحت       " اما عليرغم اين تالش ها      . تلفات ملکی را کاهش دهند    
ه از آغاز   " ، منسوب می باشد 2009در جريان شش ماه اول افراد ملکی بوده که به نيرو های طرفدار دولت          ک

  .  غير نظامی شده است200 حادثه حمله هوايی بوده که منجر به مرگ 40 تا کنون 2009سال 
  

ه در طول سال            ه حوادث خاص           " 2009گزارش می گويد ک اط ب شتری توسط          در ارتب آشکار سازی های بي
ه      انجام شده نيرو های نظامی بين المللی و بخصوص آيساف        ات حوادثی ک و برای پذيرفتن تلفات ملکی و جزئي

ی است   "اما . ، اراده قويترنشان داده شده   در آن اين گونه اتفاق افتاد      ل نگران ن  ". هنوز هم بعضی از مسايل قاب اي
نظامی بين المللی و ظرفيت آنها و يا اراده برای ارايه معلومات به يوناما      حوادث شامل سطح شفافيت نيرو های       

  . می گردد
  

رو                      گزارش   ،در ارتباط به مخالفين مسلح     ه ني ا حمالت کمينگاهی علي رو ي ا روش حمالت روب ر تاکتيک ي تغيي
د ا                        ارن مانن شمول حمالت نامتق ا چريکی ب اری،  های طرفدار دولت را به روش فعاليت های شورشگری ي نتح

د        ( حمالت موتری يا کنار جاده       شتار های   ) اين روش عمده ترين علت مرگ افراد ملکی در جنگ می باش و ک
  .  می باشد2009 در شش ماه اول سال 2008 که در واقع ادامه تاکتيک سال نشان ميدهدهدفمند را 

  
ده    غير نظامی به فعاليت های عناصر        595، مرگ   2009بين ماه های جنوری و جون        سبت داده ش ضد دولت ن

وده                    400که از جمله     ه انتحاری ب ا حمل واد منفجره ي شان    .  مرگ يا جراحت آن در نتيجه استفاده از م م ن ن رق اي
  .  درصد آن به مخالفين مسلح نسبت داده می شود67ميدهد که از جمله تمام مرگ ها 



ا     عمليات عناصر ضد دولت صرفنظر از" واحد حقوق بشر يوناما می گويد     ر مرگ و جراحت و ي  اثرات آن ب
اه         . تخريب زير ساخت های ملکی با سرعت انجام می شود       ی پايگ ه عناصر ضد دولت د ک شان ميده معلومات ن

د         خود را در مناطق ملکی قرار ميدهند تا          ه نظر ميرس ين ب تشخيص جنگجويان و افراد ملکی مشکل شود و چن
 که در آنجا احتمال بسيار ست يک واکنش نظامی به مناطقی اکه اين يک بخشی از پاليسی فعال با هدف کشاندن     

  . کشتار يا جراحت افراد ملکی باشدزياد 
  

عالوه بر رشد سريع شمار تلفات . با شدت گرفتن درگيری ها، افراد ملکی متحمل فشار يا لطمه جنگ می شوند            
داتی    ملکی، گروه های آسيب پذير نيز به علت تخريب زير ساخت های حياتی، از دس   ت دادن فرصت های عاي

  . و درآمدی، و بدتر شدن دسترسی به خدمات اساسی متحمل زيان های زيادی می شوند
  

دامات الزم                          ه اق ا هر گون د ت ی ميخواه ين الملل ه ب ستان و جامع ملل متحد از همه طرف های درگير، دولت افغان
وا               ی و ق ين الملل رات            بخاطر اطمينان از تعهدات خود تحت قوانين بشری ب وده و اث ظ نم شری را حف وق ب نين حق

  . جنگ بر افراد ملکی نيز به حد اقل برسد
  

  . پايان
  

  .  بدست بياريدorg.unmissions.unama.www:  صفحه ی را ميتوانيد از سايت 18گزارش کامل 
  

              


