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 نشان دهنده افزایش بی پیشینه تلفات غیرنظامیان می باشد ۲۰۱۸تازه ترین ارقام سازمان ملل متحد در سال 

شته ها و زخمی شدگان غیر نظامی در هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( با توجه به شمار ک   - ۲۰۱۸اپریل  ۱۲کابل، 

درخواستش از گروهای درگیر باقی مانده است،  ۲۰۱۷سال  مشابهکه در باالترین سطح  ۲۰۱۸منازعات مسلحانه در ربع اول سال 

 . مجدداً اظهار می دارداز غیرنظامیان  محافظتدر منازعات مسلحانه را برای افزایش تالش ها جهت 

را ثبت نموده است که نشان  زخمی( ۱،۴۹۵و  کشته ۷۶۳غیر نظامی ) ۲،۲۵۸ تلفات   یوناما ۲۰۱۸چ مار ۳۱تا از اول جنوری 

جزئیات این یافته ها متحمل شده اند.  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶دهنده سطح مشابه آسیبی می باشد که غیرنظامیان در سه ماه اول سال های 

 در افغانستان، آمده است. یوناما درمورد تلفات غیرنظامیان  ۲۰۱۸در گزارش ربع اول سال 

انگرید هیدن معاون نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "تمام طرف های درگیر در منازعات مسلحانه در 

وی افزود: "افراد ملکی در   از غیرنظامیان در برابر آسیب ها، به کار گیرند."محافظت افغانستان باید تمام توان خود را برای 

افغانستان همچنان از گیرماندن در منازعات مسلحانه رنج می برند در صورتی که این موضوعات قابل جلوگیری هستند، این مسئله 

 اکنون باید متوقف شود."

گزارش ربع وار در مورد تلفات غیرنظامیان از اثر حمالت انتحاری با مواد انفجاری از قبل تعبیه شده و حمالت پیچیده به عنوان 

مشاهده شده است. این ماموریت دریافته است که  ۲۰۱۸مل اصلی تلفات غیر نظامیان یاد می کند، روند جدیدی که در سال عا

و به تعقیب آن کشتار عمدی و هدفمند، مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و دومین عامل تلفات افراد ملکی درگیری های زمینی 

 ملکی بوده است.  ی عامل بیشترین تلفات افرادحمالت هوای

بر عالوه این گزارش با ابراز نگرانی دریافته است که شمار تلفات غیرنظامیان مربوط به عناصر مخالف دولت افزایش یافته  

کشته  ۵۱۱فرد ملکی )  ۱۵۰۰ عناصر مخالف دولت سبب تلفات  ۲۰۱۸است. بر اساس معلومات گزارش طی سه ماه نخست سال 

 درصد افزایش را نشان می دهد. ۶ که در مقایسه به مدت مشابه در سال گذشتهزخمی( گردیده اند  ۹۸۹و 

 ۱۳به صورت گرفته  ۲۰۱۸نیروهای طرفدار حکومت در ربع اول سال  که توسط تلفات غیر نظامیان   ۲۰۱۷به ادامه روند سال 

نیروهای طرفدار حکومت  است کهاین ماموریت یافته  زخمی( کاهش یافته است. ۲۳۱کشته و  ۱۷۶غیرنظامی ) ۴۰۷درصد یعنی 

درصد توسط نیروهای امنیتی ملی افغان، دو درصد توسط نیروهای نظامی بین المللی،  ۱۱درصد تلفات غیرنظامیان ) ۱۸عامل 

چهار درصد توسط نیروهای نا مشخص طرفدار حکومت و یک درصد توسط گروهای مسلح طرفدار حکومت( در سه ماه اول 

 بوده اند.  ۲۰۱۸سال 

که  ،زخمی( از اثر حمالت هوایی ۷۵کشته و  ۶۷غیرنظامی ) ۱۴۲ یوناما تلفات ماموریت ۲۰۱۸در جریان سه ماه اول سال 

 ۳۵ ،تلفات غیرنظامیان از اثر حمالت هواییاز مجموع می باشد را به ثبت رسانده است.   ۲۰۱۷مشابه به ارقام سه ماه اول سال 

نیروهای هوایی افغان و باقی مانده به نیروهای نا مشخص طرفدار حکومت به درصد  ۳۵درصد به نیروهای نظامی بین المللی، 

 است. شده نسبت داده

-http://unama.unmissions.org/protection-ofگزارش کامل را به زبان انگلیسی، دری و پشتو اینجا بیابید: 

civilians-reports. 

* * * 

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

ینه ها در زمبرای جلوگیری از بروز، افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید. این ماموریت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت 
 امور بشری را هماهنگ می کند.
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