
  خالصه اجرائيوی 
  

لکی در طی سال  باالی افراد متلفات سنگينتشديد و گسترش درگيری های مسلحانه در افغانستان پيوسته باعث 
 کشته و زخمی گرديدند که بلند ترين رقم 2009 فرد ملکی در جريان سال 5،978 به تعداد حد اقل.  گرديد2009

وب  جنافغانها در مناطق.  بدينسو را نشان ميدهد2001در سال تلفات ملکی ثبت شده از زمان سقوط رژيم طالبان 
 45تقريبأ نصف مجموع تلفات ملکی، يعنی . متاثر گرديدندبيشتر داشته، کشور، جائيکه درگيری شدت بيشتر

، شرقی ) درصد15(همچنان ارقام بلند تلفات در مناطق جنوبشرقی .  به وقوع پيوستدرصد آن، در مناطق جنوب
مناطق قبال باثبات مانند . نيز گزارش داده شده اند)  درصد8(و غربی )  درصد12( مرکزی ،) درصد10(

برعالوه تعداد روبه افزايش تلفات ملکی، مردم . شمالشرق، منجمله واليت کندز نيز شاهد ناامنی روبه افزايش بود
ب ملکيت و دارائی های شان متاثر از درگيری نيز معيشت شانرا از دست داده و متحمل مهاجرت داخلی، و تخري

  . گرديدند
  

 نفر تلفات ملکی را بين 2،412به تعداد مجموعأ ) يوناما(بخش حقوق بشر هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان 
 نفر تلفات 2،118 درصد افزايش را در تعداد 14اين رقم .  ثبت نمود2009 ديسمبر 31اول ماه های جنوری و 

 2009ه در سال  نفر تلفات ملکی ک2،412از جمله تعداد . گرديده بود نشان ميدهد ثبت 2008ملکی که در سال 
آن به نيروهای )  درصد25( نفر 596به مخالفين حکومت و تعداد )  درصد67( نفر 1،630، تعداد گزارش داده شد

ير نسبت ديگر به هيچ يک از طرف های درگ)  درصد8( نفر 186مبتاقی .  اند شدهطرفدار حکومت نسبت داده
  . ناشده جان های شانرا از دست دادنداز اثر تبادل آتش يا اشيای منفجرداده نشده اند، چراکه بعضی از آنها 

  
 درصد 45نظربه گزارش، تلفات ملکی ناشی از افزايش . مخالفين حکومت مسئول بخش وسيع تلفات ملکی بوده اند

 نفر به 1،160که رقم تلفات را از د افزايش يافته  درص41،  2009 و 2008مخالفت های مسلحانه بين سالهای 
که از اثر فعاليت های شورشی صورت گرفت با مقايسه به تلفاتی  2009در سال  تلفات ملکی . نفر باال برد1،630

حمالت انتحاری  نفر ملکی قربانی 1،057تعداد . که از سوی نيروهای طرفدار حکومت وارد گرديد سه برابر بود
 نفر ملکی ديگر قربانی کشتار و اعدام های 225يه شده انفجاری از سوی مخالفين حکومت و تعداد و اشيای تعب

 که ناشی از فعاليت  را درصد تعداد مجموعی تلفات ملکی53اين ارقام بخش اعظم تلفات، يعنی . عمدی گرديدند
الت انتحاری و اشيای تعبيه حم(درمجموع، استفاده از اين تکتيک ها . های مخالفين حکومت است تشکيل ميدهد

 که متباقی تلفاتی.  نسبت داده شده تشکيل ميدهدفات غيرنظامی را که به مخالفين مسلح درصد تل78، )شده انفجاری
 و در نتيجه فعاليت های مخالفين حکومت صورت گرفته ناشی از حمالت راکتی و روياروئی زمينی که عابرين

  . ميباشد را مستقيمأ متاثر ساخته تماشاگران
  

حمالت انتحاری از سوی مخالفين حکومت بيشتر از هر تکتيک ديگر باعث تلفات زياد افراد ملکی گرديد که جان 
باوجوديکه هدف اين حمالت .  را گرفت2009 درصد مجموع تلفات ملکی در سال 44 نفر ملکی يا 1،054تعداد 

 حمالت اکثرأ در ساحات رفت و آمد افراد ملکی آماج قراردادن نيروهای حکومتی و بين المللی بود، اما اين
ف  عمدأ هدهمچنان افراد ملکی در پيوند با همکاری يا ارتباط داشتن با حکومت يا جامعه جهانی. صورت ميگرفت

محل، پرسونل اسبق يک تعداد زياد افراد ملکی، بشمول بزرگان . ه اندرفتسوءقصد، اختطاف و اعدام قرار گ
کارمندان ساير نهاد ها، مانند ملل . و کارگران ساختمانی آماج اين حمالت قرارگرفته اندمين عسکری، داکتران، معل

. متحد و موسسات غيردولتی نيز مورد آماج قرار گرفته، اکثرأ تهديد و در بعضی موارد قربانی خشونت ميگردند
که به افراد ملکی وارد مينمايد  زيانیدر برابر را  يک بی اعتنائی بزرگ مخالفين مسلح از طريق اين عملکردها

 افراد ملکی را  جنگ،کزا و استفاده از منازل مسکونی بعنوان مر آميختنخود را درميان افراد ملکی. نشان دادند
  . در معرض خطر حمله از سوی نيروهای امنيتی ملی افغان و نيروهای نظامی بين المللی قرار ميدهد

  
 نفر 596 امنيتی ملی افغان و نيروهای نظامی بين المللی، مسئول تعداد نيروهای طرفدار حکومت، يعنی نيروهای

اين رقم .  را تشکيل ميدهد2009 درصد مجموع تلفات ملکی ثبت شده در سال 25تلفات ملکی ثبت شده بودند که 
 2008 درصد را از مجموع تعداد تلفات ملکی نسبت داده شده به نيروهای طرفدار حکومت در سال 28يک کاهش 
نيروهای نظامی بين المللی غرض انجام عمليات اين کاهش منعکس کننده تدابيری است که از سوی . نشان ميدهد

  . نظامی به شيوه ايکه خطر را به افراد ملکی کاهش دهد اتخاذ گرديده است



يوسته  که از سوی نيروهای طرفدار حکومت رويدست گرفته ميشد پغم بعضی گرايش های مثبت، اقداماتعلی الر
به ) يوناما(بخش حقوق بشر هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان . رد را باالی افراد ملکی بجا ميگذاتلفات ناگوار

 درصد تعداد مجموعی تلفات 61 نفر تلفات ملکی را که از اثر حمالت هوائی کشته شده اند ثبت نمود که 359تعداد 
 درصد تعداد مجموعی افراد 15اين رقم . ه ميشود تشکيل ميدهدبه نيروهای طرفدار حکومت نسبت دادملکی را که 

همچنان نيروهای امنيتی ملی .  کشته شدند نشان ميدهد2009ملکی را که درجريان درگيری های مسلحانه در سال 
افغان و نيروهای نظامی بين المللی يک تعداد عمليات زمينی، بشمول عمليات وسيع جستجو و دستگيری، را نيز 

،  تخريب ملکيت و عدم رأ شامل استفاده بيش از حد قوهاين عمليات اکث. م دادند که منجر به تلفات ملکی گرديدانجا
  . رعايت حساسيت های فرهنگی، به ويژه در برابر زنان بود

  
، به ويژه مراکزی در مورد موقعيت مراکز نظامی) يوناما(بخش حقوق بشر هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان 

موقعيت و نزديکی همچو .  هم نگران استکه در داخل يا نزديک ساحات تجمع مردم ملکی قرار دارند تاهنوز
 در قبال داشته، زيرا همچو تاسيسات  با مردم ملکی خطرات روبه افزايش را که مردم ملکی به آن مواجه اندمراکز

افراد ملکی درنتيجه نزديکی موقعيت آنان با مراکز . رار ميگيرند مخالفين مسلح مورد آماج ق سوینظامی اکثرأ از
ين کار منجر به از دست دادن نظامی کشته و زخمی گرديده، منازل و ملکيت آنان آسيب يا تخريت شده است که ا

الت از  حمبا توجه به گيرماندن در ميان تبادل آتش يا قربانی شدن.  امرار معيشت و درآمد آنان شده ميتواندوسايل
 موقعيت مراکز نظامی در داخل يا سوی مخالفين حکومت باالی تاسيسات نظامی حکومت يا نيروهای طرفدار آن،

 و مخالفت در برابر يجاد ترس و عدم اعتماد ميان مردم محلمجاورت ساحات رهايشی همجوار نيز باعث ا
  . ه است گرديدنيروهای نظامی بين المللی

  
 اتخاذ خص را جهت کاهش تلفات ملکیامی بين المللی اقدامات استراتيژيک و مش، نيروهای نظ2009در سال 
، ساختارهای واضح تر فرماندهی، و )آيساف(تغير فرماندهی نيروهای بين المللی کمک به امنيت . نمودند

جديد تکتيکی همه در تقويت تالشها از سوی آيساف جهت کاهش تاثيرات درگيری های ) دايرکتيف(دستورات 
 در 2008 در سال  ايجاد يک مرکز پيگيری تلفات ملکی،باوجود آنهم.  کمک نموده استسلحانه باالی افراد ملکیم

در رسيدگی )  در مرکز فرماندهی عمومی نيروهای اياالت متحده در افغانستان کهمشابه ميکانيزم پيگيری(آيساف 
ی  مرکز پيگيری تدابيری در است تا غرض بهبودنياز. به موقع به نگرانی های يوناما وسيعأ غيرموثر بوده است

  .  بتواند درخصوص رويدادهای تلفات ملکی بيشتر پاسخ گو و موثر باشداتخاذ شود تا
  

 در مورد محافظت افراد ملکی در جريان درگيری های مسلحانه در مطابقت به مأموريت 2009گزارش سال 
شورای امنيت ملل متحد ) 2009 (1868وسط قطعنامه شماره که ت) يوناما(هيئت معاونت ملل متحد در افغانستان 

بخش حقوق بشر يوناما يک سلسله فعاليت هائی را به هدف کاهش تاثيرات جنگ . تصويب گرديد تهيه شده است
 شامل نظارت مستقالنه و بيطرفانه حوادثی که از اثر آن به اندازی مينمايد که اين فعاليت هاباالی افراد ملکی راه 

ت شود و همچنان تحليل گرايش ها جهت شناسائی حاالت ضمنی که در آن تلفاميد ملکی تلفات يا جراحت وارد افرا
که در سراسر افغانستان )  داخلی و خارجیاعم از کارمندان(کارمندان حقوق بشر يوناما . ملکی واقع ميشود ميباشد

 مورد قضايای مشخص بدون مؤظف گرديده اند، از تکنيک های جامع غرض جمع آوری معلومات در
ار و موثق بودن آن جهت قناعت اين معلومات از حيث اعتب.  آن استفاده مينمايندين مسؤلدرنظرداشت محل و عامل

 تحقيق کننده حقوق بشر با منابع مختلف قبل از درج جزئيات آن در پايگاه معلوماتی مربوط بطور مکمل کارمند
 ايجاد 2009يک پايگاه معلوماتی الکترونيکی در زمينه در ماه جنوری سال . مورد ارزيابی و تحليل قرار ميگيرد

اين پايگاه معلوماتی طوری طرح ريزی شده است که زمينه جمع آوری و تحليل معلومات، بشمول تفکيک . گرديد
انند باوجود آنهم، بنابر محدوديت های ناشی از فضای کاری يا عملياتی، م. کندسن و سال و جنس را تسهيل مي

ميز دقيق ميان ی در بسياری مواقع غرض تشخيص يا تماهيت مشترک بعضی عمليات و عدم توانائی منابع اصل
بخش حقوق بشر يوناما مسئوليت در خصوص رويداد های خاص را ميان آنان  شورشيان، مراجع مختلف نظامی و 

بخش حقوق . تفکيک نمی نمايد" ومتمخالفين حک"يا " نيروهای طرفدار حکومت"به جز از نسبت دادن آنها به 
 بخش حقوق بشر يوناما تعداد تلفات . ارائه شده در اين گزارش را نمی نمايدبشر يوناما ادعای دقيق بودن آمار

کمتر ممکن ملکی را با توجه به محدود بودن فضای کاری، که يکی از داليل عدم دقيق بودن آمار بوده ميتواند، 
  . گزارش داده است

  



ت بخش حقوق بشر يوناما در مورد تلفات ملکی بطور روزمره، هم بطور داخلی و هم بطور خارجی، از معلوما
 اضطراری، بشری، هماهنگ کننده کمکهای )يوناما(طريق سرمنشی ملل متحد، نماينده خاص سرمنشی ملل متحد 

 قرار ختيار شورای امنيتا  در متحددفتر کميشنر عالی حقوق بشر ملل متحد، و ساير ميکانيزم های الزم ملل
بخش حقوق بشر يوناما يکجا با ساير نهادها، بشمول مقامات افغانستان، نيروهای نظامی بين المللی و . ميدهد

 همچنان اين بخش . مينمايدطرفداریديگران بخاطر تحکيم پيروی از قوانين بين المللی بشردوستانه و حقوق بشر 
غانستان، جوامع بشری، و اعضای نهاد های جامعه مدنی فعاليت های وسيع همراه با کميسيون مستقل حقوق بشر اف

  . را پيرامون مسايل مربوط به درگيری های مسلحانه، و محافظت افراد ملکی انجام ميدهد
  

بخش حقوق بشر .  بدترين سال برای افراد ملکی که بنابر درگيری های مسلحانه متاثر گرديدند بود2009سال 
درگيری ها . ه است بدينسو ثبت نمود2001ن رقم تلفات ملکی را از زمان سقوط رژيم طالبان در سال يوناما بلندتري

اين درگيری ها منجر به تعداد . ه استتشديد يافته و در ساحاتی که در گذشته نسبتأ امن پنداشته ميشدند گسترش يافت
ن رفتن ملکيت ها و زيربناهای ملکی گرديده  تلفات و زخمی شدن افراد ملکی توأم با تخريب و از بيروبه افزايش

استفاده از تکتيک های غيرمتقارن از سوی . ديکه اکثرأ باعث از دست دادن وسايل امرار معيشت و درآمد گرد
استفاده از حمالت هوائی و . مخالفين مسلح عامل عمده افزايش روز افزون تلفات و زخمی شدن افراد ملکی است

در ساحات ملکی خطر کشته و زخمی شدن افراد ملکی را بطور قابل مالحظه ای باال قراردادن مراکز نظامی 
 مطابق به قوانين بين المللی  به مکلفيت های شانملل متحد از همه طرف های درگير درخواست مينمايد تا. ميبرد

  . د جهت کاهش تاثيرات جنگ باالی افراد ملکی عمل و آنرا رعايت نماينبشردوستانه و حقوق بشر


