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اعالميه مطبوعاتی

اعالميه مطبوعاتی
تلفات افراد ملکی در سال  ٢٠١۵به باالترين ح ِد خود رسيده است
کابل ١۴ ،فبروری  -٢٠١۶سازمان ملل متحد امروز با انتشار گزارش ساالنه  ٢٠١۵در مورد محافظت افراد ملکی در درگيری ھای
ت افراد ملکی در طول سال  ٢٠١۵در افغانستان ثبت گرديده است.
آمار تلفا ِ
نظامی بيان داشته است که بلند ترين ِ
اين گزارش ساالنه که توسط ھيئت معاونت ملل متحد در افغانستان )يوناما( در ھم آھنگی با دفتر کمشنر عالی حقوق بشر ملل متحد تھيه
شده ،نشان ميدھد که درگيری ھای روز افزون زمينی در مجاورت و يا داخل مناطق مسکونی ھمراه با حمالت انتحاری و حمالت ديگر
در شھر ھای بزرگ ،علت ھای اساسی مرگ و جراحت افراد ملکی در اثر جنگ در سال  ٢٠١۵بوده است.
نيکوالس ھيسم  -نماينده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان و رئيس يوناما بيان داشته است که" :اين گزارش بار ديگر
يک افزايش را در آمار مجموعی تلفات افراد ملکی نشان می دھد .بنابر اين ،آسيب رساندن به افراد ملکی کامالً غير قابل پزيرش
است ".او افزود" :ما از آن عده کسانيکه اين درد را به مردم افغانستان وارد ميکنند ميخواھيم که برای محافظت افراد ملکی اقدامات
مشخص و جدی را روی دست گرفته و کشتن و معيوب ساختن افراد ملکی را در سال  ٢٠١۶توقف دھند".
در سال  ٢٠١۵يوناما  ١١٠٠٢مورد تلفات افراد ملکی ) ٣۵۴۵تن کشته و  ٧۴۵٧تن زخمی( را ثبت نموده است که اين رقم؛ روند
صعودی را در ميزان تلفات افراد ملکی در مقايسه سال  ٢٠١۴نشان ميدھد .آمار جديد نشان ميدھد که در سال  ٢٠١۵در مجموع چھار
درصد افزايش در تلفات افراد ملکی نسبت به سال قبلی صورت گرفته است .يوناما مستندسازی سيستماتيک تلفات افراد ملکی را از
سال  ٢٠٠٩آغاز کرده است.
درگيری ھای زمينی ميان طرف ھای درگير و به تعقيب آن مواد منفجره تعبيه شده ،حمالت انتحاری و حمالت پيچيده بزرگترين تلفات
قم
افراد ملکی )کشته و مجروح( را در پی داشته است .درگيری ھای زمينی و به دنبال آن قتل ھای ھدفمند و عمدی باعث بزرگترين ر ِ
تلفات افراد ملکی گرديده است.
زيد رعد الحسين -کمشنر عالی حقوق بشر ملل متحد بيان داشته است که ":مردم افغانستان ھنوز ھم از اثر حمالت وحشيانه و بی ھدف
که بر اساس نورم ھای حقوق بين المللی منع می باشد ،رنج می برند .اين گونه حمالت ھنوز ھم با معافيت کامل از مجازات ادامه دارد.
مرتکبين اين تخطی ھای تکان دھنده ی که توسط يوناما و کارمندان من به ثبت می رسد؛ بايد پاسخگو قرار داده شوند و جامعه بين
ِ
المللی بايد به شدت تمام تأکيد به عمل آورد که حقوق افراد ملکی محافظت گردد".
ملکی منسوب به نيروھای مخالف دولت نسبت به سال  ،٢٠١۴عناصر ضد دولت با
به رغم  ١٠درصد کاھش در شمار تلفات افراد
ِ
مجموع تلفات ملکی ھنوز ھم بيشترين صدمه را به افراد ملکی می رساند .با وجود کاھش در ارقام
ارتکاب  ۶٢درصد تلفات از
ِ
افزون تاکتيک ھايی اشاره دارد که توسط عناصر ضد دولت استفاده می گردد .مثالً
روز
استفاده
به
گزارش
مجموعی تلفات ،اين
ِ
نيروھای متذکره از طريق کشتار ھدفمند غير نظاميان ،حمالت پيچيده و انتحاری و استفاده بدون تفکيک و غير قانونی از مواد منفجره
تعبيه شده از نوع فشاری ،افراد ملکی را عمداً و بدون ھيچ تفکيکی بشکل جدی آسيب می رسانند .کاھش در آمار تلفاتی که توسط
عناصرمخالف دولت به وجود آمده ،باعث افزايش در آمار تلفاتی شده است که مرتکبين آن قابل تشخيص نيست.
مجموع تلفات افراد ملکی را نشان می دھد ،که از اين
ت افراد ملکی توسط نيروھای طرفدار دولت؛  ١٧درص ِد
آمار قتل و مجروحي ِ
ِ
ميان  ١۴درصد آن توسط نيروھای امنيتی افغان ٢ ،درصد ديگر آن توسط نيروھای نظامی بين المللی و يک درصد ديگر ھم توسط
گروه ھای مسلح طرفدار دولت صورت گرفته است .اين گزارش يک افزايش در شمار تلفات ملکی از سوی نيروھای طرفدار دولت
بخصوص در نتيجه درگيری ھای زمينی ،عمليات ھوايی و فعاليت گروه ھای مسلح طرفدار دولت را ثبت نموده است.
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يک سلسله درگيری ھا ميان طرف ھای درگير در جنگ را که نمی توان به ھيچ يکی از طرفھای مشخص نسبت داد باعث  ١٧درصد
تلفات ملکی گرديده؛ در حاليکه تلفات افراد ملکی در اثر انفجار مواد منفجره باقی مانده ازجنگ  ۴درصد و پرتاب موشک از آنسوی
مرز پاکستان به داخل خاک افغانستان نيز باعث کمتر از نيم درصد تلفات در شمار کل تلفات ملکی گرديده است.
درگيری ھای زمينی ميان طرف ھای درگير در جنگ باعث تلفات  ۴١٣٧فرد ملکی ) ١١١۶کشته و  ٣٠٢١زخمی( گرديده که اين
رقم در حدود  ١۵درصد افزايش را نسبت به سال  ٢٠١۴نشان ميدھد و نيز اين تاکتيک ھنوز ھم عمده ترين عامل تلفات افراد ملکی
در افغانستان محسوب می شود .مواد منفجره تعبيه شده باعث تلفات  ٢٣۶٨فرد ملکی ) ٧١٣کشته و  ١۶۵۵زخمی( گرديده که اين رقم
در حدود  ٢٠درصد کاھش را در مقايسه سال  2014نشان داده و ھنوز ھم دومين عامل مھم در تلفات افراد ملکی در افغانستان محسوب
می شود.
در سال  ،٢٠١۵يوناما  ٣٧درصد افزايش را در شمار تلفات زنان و  ١۴درصد افزايش در شمار تلفات کودکان را به ثبت رسانيده
است.
دانيل بل – رئيس بخش حقوق بشر يوناما بيان داشته است که " :درگيری ھای سال  ٢٠١۵با ايجاد صدمات جدی به مردم ملکی؛ باعث
پيامد ھای وحشتناک برای کودکان نيز شده است .سال گذشته شمار بی سابقه ی از کودکان بدون موجب کشته و زخمی شدند که در سال
 ٢٠١۵از ھر چھار نفر تلفات افراد ملکی يکتن آن کودک بوده است .شمار ديگری از کودکان؛ والدين بخصوص مادر يا خواھر خود
را از دست داده اند که به عنوان نمونه از ھر  ١٠نفر تلفات افراد ملکی يکتن آن زن می باشد".

قربانيان خشونت ھای ناشی از جنگ:
گزيده ی از گفته ھای
ِ
" حوالی ساعت  ١٠صبح با دخترم سرگرم بازی و ساعت تيری بودم که ناگھان يک ھاوان به منزل من اصابت کرد .از اثر اين انفجار
شوکه شدم .يک ساچمه به پشت دخترم خورده بود و نيز دو ساچمه به پای راست ھمسرم که در آشپزخانه بود؛ اصابت نموده بود .چند
دقيقه بعد يک ھاوان ديگر در ھمسايگی ما برخورد نمود .داکتر دخترم را يک روز بعد از حادثه از شفاخانه مرخص کرد ،اما ھمسرم
نمی توانست پايش را حرکت دھد و ناگزير بايد عمليات می شد".
 -گفته ھای يک عضو خانواده دو قربانی که در اثر تبادل آتش ميان نيروھای امنيتی افغان و طالبان به تاريخ  ١١می ،٢٠١۵در ولسوالی آقچه واليت جوزجان زخمی شده اند .در اثر اين تبادل آتش يک پسر بچه کشته و  ١١فرد ملکی ديگر بشمول  2دختر و
يک پسر زخمی شده بودند.
" او به موبايلم زنگ زد و گفت ،سالم برادر...ده شکمم مرمی خوردم ...نمی فھمم که کی مره زده ...زخم من بسيار جدی است ...و
روده ھايم روی موترسايکلم افتاده است .،بعد از آن تلفن قطع شد .چندين بار کوشش کردم دوباره به او زنگ بزنم ،اما تلفن اش خاموش
تصوير جسد او را با
بود و به علت ادامه جنگ کسی نمی توانست به محل حادثه برود تا او را از محل بيرون بياورد .روز بعد،
ِ
موترسايکل اش در تلويزيون ديدم .جسد او به مدت سه روز در خيابان مانده بود ،تا اينکه اقاربم او را گرفتند و بعد دفن اش کردند.
وقتی جسد او را ديدم ،ھنوز تلفن در دست اش ...و يک تکه نان در ھانش بود و نيز بدنش کامالً سوخته و به حالت رو به زمين افتاده
بود".
 -گفته ھای برادر يک فرد ملکی که در اثر تبادل آتش در شھر کندز به تاريخ  ١اکتوبر کشته شده بود .قربانی اين رويدادرفته بود تا برای خانواده اش آب بياورد ،زيرا ذخيره آب در محل زندگی شان در اثر ھجوم طالبان قطع شده بود.
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اين گزارش يک سلسله گام ھای کليدی را مشخص می نمايد که طرف ھای درگير در جنگ بخاطر کاھش تلفات و محافظت افراد ملکی
بايد بردارند ،گام ھای متذکره عبارت اند از:
عناصر ضد دولت:
• ھدف قرار دادن عمدی افراد ملکی و محالت ملکی به ويژه ژورناليست ھا ،مدافعين حقوق بشر ،قضات و سارنواالن،
کارمندان ملکی دولت ،کارکنان نھادھای مددرسان ،معابد و محالت فرھنگی را متوقف سازند.
ت مورد عبور و مرور افراد ملکی متوقف ساخته و از استفادهء مواد منفجره
• استفاده از مواد منفجره تعبيه شده را در تمام محال ِ
تعبيه شده نوع فشاری خودداری نمايند.
• حمالت پيچيده و انتحاری بدون تفکيک و نامتناسب را توقف دھند و شليک ھاوان ،راکت و بمب از/به محالت مزدحم ملکی
را متوقف سازند.
• اعالميه ھای صادر شده توسط رھبری طالبان در مورد حقوق بشری زنان و دختران را در ساحات تحت کنترول طالبان
رعايت نمايند؛ حمالت و تھديدات عليه دختران دانش آموز ،آموزگاران و سکتور معارف در مجموع را متوقف سازند.
دولت افغانستان:
• استفاده از ھاوان ،راکت ،بم و ساير سالح ھای غير مستقيم و ھمچنان حمالت ھوائی بر محالت مزدحم ملکی را متوقف
سازند.
• پاليسی ملی در مورد کاھش تلفات افراد ملکی مبتنی بر پالن عملی و با اھداف مشخص جلوگيری از تلفات افراد ملکی حين
اجرای عمليات ھای نظامی را نھائی سازند.
• تمام گروه ھای مسلح ،مليشه و گروه ھای خيزش مردمی را بدون تأخير خلع سالح و منحل نمايند.
• ھر نوع ادعا مبنی بر نقض حقوق بشردوستانه بين المللی و نقض حقوق بشری افراد توسط نيرو ھای امنيتی ملی افغان و
گروھای مسلح طرفدار حکومت را مورد رسيدگی قرار دھند.
• اطمينان حاصل نمايند که قربانيان خشونت ھا به گونه مؤثر مورد جبران خساره قرار گرفته؛ طرزالعمل ھا برای جبران
خساره زنان و خانوادھای افراد ملکی که در خشونت ھای ناشی از جنگ کشته يا زخمی شده اند ،را تقويت بخشند.
نيروھای نظامی بين المللی:
• حمله بر شفاخانه دکتوران بدون سرحد را به گونه مستقل ،بيطرف ،شفاف و مؤثر مورد بررسی قرار داده و يافته ھای آن را
در دسترس ھمه قرار دھند .از پاسخگوئی افراد مسئول اطمينان حاصل نمايند.
• پرتوکول ھای فعلی ھدف گيری ،پاليسی ھای عمليات و مشخصات ھدف گيری قبل از درگيری را مورد بررسی قرار دھند
تا ميزان حمالت باالی محالت ملکی به شمول شفاخانه ھا کاھش يابد.
• از دولت افغانستان به منظور طرح و تطبيق يک پاليسی ملی در مورد کاھش تلفات افراد ملکی در درگيری ھا حمايت نمايند.

United Nations Assistance Mission in Afghanistan (UNAMA), Kabul, Afghanistan
For more information, please contact: Spokesperson-UNAMA@un.org
UNAMA online: http://unama.unmissions.org • Facebook • Twitter • Flickr • YouTube
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اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ از ﺟﻧوری
ِ
ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﮔﺎن و ﻣﺟروﺣﻳن
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کشته شدگان

اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺗوﺳط ﺗﺎﮐﺗﻳﮏ و
ِ
ﻣﺟروﺣﻳن
ِ
ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﮔﺎن و
ﻧوع ﺣﺎدﺛﻪ از ﺟﻧوری ﺗﺎ دﺳﻣﺑر ۲۰۱۵

قتل ھای ھدفمند و عمدی
١٣٪

حمالت انتحاری و پيچيده
١٧٪

مواد انفجاری تعبيه شده
٢١٪
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حمالت ھوايی
٣٪

ساير تاکتيک ھا
۵٪

درگيری ھای زمينی
٣٧٪

مواد انفجاری باقی مانده
از جنگ
۴٪
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ﻣﺟروﺣﻳن اﻓراد ﻣﻠﮑﯽ ﺗوﺳط
ِ
ﮐﺷﺗﻪ ﺷدﮔﺎن و
ﮔروﻫﺎی درﮔﻳر از ﺟﻧوری ﺗﺎ دﺳﻣﺑر ۲۰۱۵
ساير تاکتيک ھا
۴٪

جنگھای زمينی ميان
عناصر ضد دولتی و قوای
طرفدار دولت که مرتکبين
حادثه قابل تشخيص نبوده
اند
١٧٪

عناصر ضد دولتی
۶٢٪
قوای طرفدار دولت
١٧٪
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