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حفاظت از غيرنظاميان در درگيری های نظامی): 2008(گزارش ساليانه : افغانستان  
خود در مورد وضعيت غيرنظاميان در 2008امروز گزارش سال ) يوناما(هيئت معانيت ملل متحد در افغانستان 

يب شده نماينگر نظارت و اين گزارش که توسط واحد حقوق بشر يوناما ترت. درگيری های نظامی را منتشر نمود

. تحقيق جدی، مستقل و بيطرفانه از حوادثی است که در آن غيرنظاميان در مناطق جنگی مجروح يا کشته می شوند

اين ارزيابی سعی دارد تا روند و اقدامات الزم برای جلوگيری از تلفات جانی را مشخص نموده و حفاظت از 

. غيرنظاميان را را ا فزايش بدهد  

 

اين رقم مرگ و مير روبه افزايش .  غيرنظاميان را ثبت نموده است2118، يوناما در مجموع تلفات 2008ل در سا

 ميباشد ،که باعث نگرانی عميق 2007 تلفات افراد ملکی در سال 1523 فيصد نظر به  40نمايانگر افزايش تقريبًا 

های درگير بخاطر جلوگيری از کشتار افراد اين وضعيت نگران کننده نيازمند آن است تا طرف . ملل متحد گرديد

. بيگناه بايد از هر گونه اقدام کار بگيرند  

 

درجنوب کشور که واليات آن شاهد نبرد های شديد ميباشد رخ )  فيصد41( نفر 871اکثر تلفات غير نظامی يعنی 

و )  درصد13(کز ، مر) درصد13(، در شرق ) درصد20(شمار تلفات افراد ملکی در جنوب شرق کشور . داده

مجموعه کشته شدگان غير نظامی به عناصر 1160( فيصد 55در مجموع .  به ثبت رسيده)  درصد9(غرب کشور 

به نيرو های امنيتی افغان يا نيرو های بين المللی مخصوصأ نيرو های طرفدار )  فيصد39 (828ضد دولتی و 

. دولت مربوط می شود  

 

 فيصد افزايش  در برابر رقم ثبت 65 نظامی اند؛ اين رقم نشان دهنده رشد  غير1160مخالفين مسلح مسئول کشتن 

در نتيجه حمالت انتحاری يا مواد منفجره تنبه شده  توسط )  درصد85(اکثر اين افراد .  می باشد2007شده در سال 

. عناصر ضد دولتی کشته شده اند  

 

حم مسکونی و ديگر مناطق، با بی توجهی آشکار  نمونه خاصی از حمالت مخالفين مسلح در مناطق مزد2008سال 

شورشيان، کمپاين شديد ارعاب و ترس را به راه انداختند که اين رفتار شامل . به زيان و تلفات غير نظامی می باشد

.  کشتار خودسرانه افرادی متهم به همکاری يا حمايتگر دولت و متحدين آن می باشد  
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، کارمندان دولتیاکتران، و کارمندان صحی، بزرگان قبيلوی، کارمندان ملکی قربانيان شامل معلمين، شاگردان، د

مکاتب و بطور ويژه، .  می شوند،سابق پوليس و اردو، و يا کارگرانی که مصروف کار های عام المنفعه هستند

 مکاتب دخترانه، به شکل روز افزونی مورد حمله قرار گرفته است که در نتيجه هزاران شاگرد به خصوص

. از حق دسترسی به تعليم و تربيه محروم مانده اند،شاگردان دختر  

 می باشد، که به نيرو های طرفدار 2008تلفات ملکی طی سال )  فيصد64يعنی (حمالت هوايی، عامل عمده 

حمالت شبانه که در بعضی موارد باعث مرگ و يا زخمی شدن افراد ملکی می . حکومت نسبت داده می شود

.گرانی بوده و نفرت عمومی را برانگيخته استگردد، مايه ن  

 بقتل رسيده 2008در سال ) که تقريبًا همه متعلق به نهاد های غير دولتی بودند( تن از کارمندان کمک رسانی 38

 مورد 2008 تن ديگرتا اخير سال 147.  جان شان را از دست دادند2007اين دوچنِد تعدادی است که در سال . اند

ساحه کمک های بشری به طور قابل مالحظه محدود گرديده ، قسمت اعظم جنوب، جنوب .گرفتنداختطاف قرار 

شرق، شرق، و مناطق مرکزی افغانستان در حال حاضر از نقطه نظر عمليات های بشردوستانه، زير دسته بندی 

.قرار گرفته است" منطقه کامًال خطرناک و خصمانه"  

به عالوه افزايش سريع . ها، مردم ملکی بزرگترين آسيب ها را از ناحيه جنگ متحمل می شوندبا ازدياد خشونت 

در تلفات مردم ملکی، گروه های آسيب پذير بيشترين رنج را از ناحيه تخريب زيربنا های حياتی، از دست دادن 

.منبع دخل و درآمد، و بد تر شدن وضع دسترسی به خدمات اساسی متحمل می شوند  

در حاليکه . مان ملل عميقًا نگران بهای گزافی است که خشونت های مسلحانه بر مردم ملکی تحميل می نمايدساز

نيرو های طرفدار دولت تغييراتی را در تاکتيک های جنگی شان اعمال کرده اند، ولی با آنهم بايد کوشش های 

ابدهی بيشتر و اتخاذ تدابير بهتر در ارتباط با افغانها حس. بيشتری برای جلوگيری از قتل مردم بی گناه به عمل آيد

. حفظ جان افراد ملکی را تقاضا دارند  

سازمان ملل متحد از همه طرف های درگير، حکومت افغانستان، و جامعه جهانی تقاضا به عمل می آورد، تا 

 اين ات نامطلوبده و تاثيرو حقوق بشر بين المللی رعايت نموتعهدات شان را در قبال قانون بين المللی بشردوستانه 

.منازعه بر مردم ملکی را کاهش دهند  

: تاعولين مطبوئت برای مسنو   
 

 .  دريابيدorg.afg-unama.wwwکاپی مکمل گزارش را به زبان انگليسی ميتوانيد از  •
 . مراجعه کنيدorg.afg-unama.wwwبرای خالصه گزارش به زبان دری و پشتو ميتوانيد به  •

  
گزارشگران همچنان ميتوانند به راپور ساالنه کميشنر حقوق بشر ملل متحد در مورد وضع حقوق بشر  •

 گزارش را ميتوانيد از.  به نشر رسيد مراجعه کنيد2009 فبروری 16افغانستان که به تاريخ 
           pdf.2310.HRC.A/session10/docs/hrcouncil/bodies/english/org.ohchr.2www://http  
                                .وريدآبه دست            

 
و به زبان  0797662503 و دری  ميتوانيد با نيالب مبارز به شماره مبايل برای معلومات بيشتر به زبان پشتو •

  .  به تماس شويد0700250358شماره انگليسی با دن مکنارتن به 
 


