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  تعداد زیادی از غیر نظامیان افغان همچنان کشته میشوند – متحد ملل سازمان گزارش

 دهنده نشان رسید، نشر به( یوناما) افغانستان در متحد ملل معاونت هیئت طرف از امروز که ارقامی - ۲۰۱۸کتوبر ا ۱۰کابل،  

 . را نشان میدهد حکومتی ضد عناصر سوی از ویژه به دوامدار، گونه به ملکی افراد تلفات بلند رقم

 کشته ۲۷۹۸) نظامی غیر ۸۰۵۰ تلفات   ، میگیرد بر در را ۲۰۱۸ سپتمبر ۳۰ تا جنوری اول از که ملل سازمان جدید گزارش این

 ۲۰۱۷  زمانی مقطع عین در غیرنظامیان که باشد می بلند آسیبی مشابه سطح دهنده نشان که است نموده ثبت را( زخمی ۵۲۵۲ و

  بودند.  شده متحمل

 در جنگ برای نظامی حل راه هیچاز آنجاییکه  گفت: " ئیس یوناماو ر نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان

 مردم رنج و درد به دادن پایان برای جنگ آمیز صلح و فوری فصل و حل خواستاریگر بار د ملل سازمان ندارد، وجود افغانستان

 را خود های تالش تمام باید ،پیشرفت نمایند به شمول اینکه میتوانند در عرصه صلح ها جناح تمام" وی افزود: " .است افغانستان

 ".دهند انجام آسیب از غیرنظامیان محافظت برای

مواد  از ترکیبی استفاده مسلحانه، های درگیری از اثر غیرنظامیان شدن زخمی و کشته اصلی علت که میدهد نشان گزارش این
 این برعالوه. است مانده باقی همچنان حکومت ضد عناصر توسط انتحاری غیر و انتحاری حمالت در انفجاری از قبل تعبیه شده

 باعث و شده، بیشتر تلفات سبب متکرر طور به انفجاری از قبل تعبیه شدهمواد  از استفاده  چگونه که است ساخته مستند گزارش

 . برسد سطح رینت بلند به ۲۰۱۸ سال اول ربع سه در ملکی داافر تلفات  گردیده

 حمالت هدفمند، و عمدی کشتار آن تعقیب به و ملکی افراد تلفات عامل دومین زمینی های درگیریاین ماموریت دریافته است که 

 می اشاره عمیق نگرانی ابراز با گزارش این. است بوده ملکی افراد تلفات بیشترین عامل جنگ از مانده باقی انفجاری مواد و هوایی

 . اند داده قرار هدف مورد مذهبی و قومی های اقلیت شمول به را نظامیان غیر مشخصا دولتی ضد عناصر که کند

 آخرین غزنی، شهر در جنگ و انتخابات به مرتبط های خشونت تصفیوی، عملیات از ناشی غیرنظامیان تلفات جزئیات بر عالوه

 درگیری این در بیشترغیر نظامیان  که هستند هایی والیت فاریاب و غزنی هلمند، کابل، ننگرهار، که دهد می نشان یوناما های یافته

 را ۲۰۱۸ سال اول ماه ۹ در غیرنظامیان تلفات بیشترین که والیتی عنوان به کابل از ننگرهار بار، اولین برای . اند گردیده متاثر ها

  . است هبود ۲۰۱۷ سال رد زمانی مقطع همین در شده ثبت تعداد برابر دو از بیش والیت ینادر تلفات تعداد و نموده سبقت داشته

با مشکالت فراوان را غم دیده و  ملکی یک خانواده ویران شدهفرد هر کشته شدن دانیل بل، رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت: " 
در ننگرهار ازدیاد متاثر کننده تلفات مواجه میشود. ناگفته های نج ربا  دارای معلولیتو مجروح ملکی  فرد هرو پشت سر میگذارد 

بهای به گونه دوامدار ملکی نگرانی های غیر قابل قبول را منعکس میسازد و نشان دهنده این است که چگونه غیر نظامیان افغان 
    جنگ روان را میپردازند. " 

 متکی میکند تایید آنرا مستقل و متفاوت منبع سه که دقیق روش یک به تنها نه یوناما ملکی، افراد تلفات ارقام تأیید عرصه در

 . دنمیباش حادثه قربانیان و اول دست منابع شامل که دهد می انجام را مصاحبه ها ده معلومات تایید برای بلکه  ،است

از عناصر ضد دولتی یکبار دیگر میخواهد تا هدف قرار دادن قصدی غیرنظامیان را هر چه عاجل متوقف متحد سازمان ملل 
 درگیر طرفین تمام که میکند یاددهانیو همچنان ، انفجاری از قبل تعبیه شدهمواد سازد، به ویژه با استفاده غیر قانونی و بی رویه 

 قوانین تحت وقت هر خود های مکلفیت به و باشند داشته نظر در آسیب از غیرنظامیان محافظت بالق در را خویش های مسئولیت باید

 . باشند پابند بشردوستانه المللی بین

 یوناما را اینجا بیابید: ۲۰۱۸ربع وار سال مکمل گزارش 

 http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports. 

* * * 

ین سازمان منحیث هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند. بر مبنای ماموریت ا

کاری های منطقوی یک ماموریت سیاسی، یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن، افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم هم

این ماموریت از حکومتداری موثر، ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگو که بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند،  پشتیبانی می نماید.

و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل استقاللیت، بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را  ’مساعی جمیله‘حمایت می کند. یوناما 

ها در زمینه برای جلوگیری از بروز، افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید. این ماموریت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت 

 هماهنگ می کند. امور بشری را
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