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آمار تازه یوناما  -باالترین آمار تلفات ملکی ناشی از جنگ در گزارش وسط سال
کابل ۱۵ ،جوالی  - ۲۰۱۸آخرین ارقام که توسط دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز نشر می
شود ،نشان دهنده ثبت میزان باالی تلفات افغانان غیر نظامی است که توسط طرف های درگیر وارد می گردد .یافته های که از ۱
جنوری الی  ۳۰جون  ،۲۰۱۸به دست آمده نشان میدهد که افرادی ملکی بیشتری در جریان  ۶ماه نخست سال جاری کشته شده
اند .در این مدت  ۱۶۹۲فرد ملکی کشته اند که در مقایسه به مدت مشابه در  ۱۰سال گذشته که یوناما به ثبت تلفات ملکی آغاز
نموده ،ارقام بلندی را نشان میدهد.
یوناما یک بار دیگر از طرف های درگیر میخواهد تا تالش های خویش را برای حفاظت افراد ملکی افزایش دهند و جناح های
درگیر را به دستیابی به راه حل مسالمت آمیز تشویق می کند.
تازه ترین ارقام ثبت شده توسط یونامام بین  ۵۱۲۲مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۶۹۲کشته و  ۳۴۳۰مجروح) بوده که سه درصد
رقم
کاهش را در مجموع تلفات در مقایسه با سال گذشته و یک درصد افزایش را ارقام کشته شدگان افرادی ملکی نشان میدهدِ .
متذکره بیانگر افزایش بی سابقه میزان تلفات افراد ملکی در زمان مشابه که یوناما ثبت سیستماتیک آنرا از سال  ۲۰۰۹بدینسو
مجروحین افراد ملکی پنج درصد کاهش یافته است.
رقم
ِ
آغاز نموده ،میباشدِ .
با وجود آتش بس سه روزه بی پیشینه و یک جانبه از سوی دولت و طالبان از  ۱۵الی  ۱۷جون  ،۲۰۱۸ارقام تلفات ملکی بلند
همچنان در سطح باال باقی مانده است .به استثنای تلفات ناشی از دو حمله انتحاری توسط داعش  /دولت اسالمی در ننگرهار در
جریان این سه روز ،یوناما تقریبا ً هیچ تلفات غیرنظامیان را در طی آتش بس ثبت نکرده است.
تادامیچی یاماموتو ،نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت" :آتش بس کوتاه نشان داد که جنگ می تواند
متوقف شود و غیرنظامیان افغان دیگر نیازی به تحمل صدمات ناشی از جنگ ندارند ".یاماموتو که رئیس یوناما نیز است عالوه
نمود" :ما از تمامی طرفهای در گیر میخواهیم تا از تمام فرصت ها برای یافتن راه حل صلح آمیز استفاده کنند  -این بهترین راه
است که آنان می توانند ازهمه افراد ملکی محافظت کنند".
استفاده از مواد منفجره تعبیه شده در حمالت عناصر مخالف دولت همچنان عامل عمده تلفات افراد ملکی بوده است .تقریبا ً نصف
مجموع تلفات افراد ملکی از ناحیه استفاده از مواد منفجره تعبیه شده در حمالت انتحاری و غیر انتحاری وارد آمده است .البته آمار
ِ
عین روندی هست که ابتدا در سال گذشته توسط یوناما ثبت شده بود.
ادامه
پیچیده،
و
انتحاری
حمالت
از
ناشی
ت
تلفا
باالی
ِ
ِ
دوم تلفات افراد ملکی ،جنگ های زمینی بوده که به تعقیب آن قتل های هدفمند و عمدی ،عملیات های هوایی و مواد انفجاری
عامل ِ
باقی مانده از جنگ بالترتیب سایر عوامل تلفات ملکی محسوب می شوند .افراد ملکی که در والیات کابل ،ننگرهار ،فاریاب،
هلمند ،و کندهار زندگی می کردند ،بیشتر از جنگ متأثر شدند.
هرچند ماموریت یوناما کاهشی را در میزان تلفات افراد ملکی ناشی از بعضی انواع رویداد ها به ویژه  ۱۸درصد کاهش در تلفات
افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی اما این ماموریت افزایش تکان دهنده ی را در میزان تلفات افراد ملکی برخاسته از
ف ارقام متذکره به
حمالت انتحاری و پیچیده که توسط عناصر مخالف حکومت انجام یافته ،به ثبت رسانده است .البته بیش از نص ِ
جنگجویان شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) نسبت داده شده است .همچنان ماموریت افزایش قابل مالحظه را در تلفات افرادی
ملکی توسط حمالت هوایی توسط قوای طرفدار دولت به ثبت رسانیده است.
ف آن از اثر درگیری های
درگیری های مسلحانه باعث  ۵۴۴مورد تلفات زنان ( ۱۵۷کشته و  ۳۸۷مجروح) شده که حدود نص ِ
زمینی به وقوع پیوسته است .در حالیکه به طور عموم تلفات زنان در زمان مشابه در سال ۱۵ ۲۰۱۷درصد کاهش یافته و تلفات
زنان منحیث نگرانی جدی باقی مانده است.
مجروح) که ناشی از درگیری های مسلحانه را طی مدت مشابه در سال
یوناما  ۱۳۵۵مورد تلفات اطفال ( ۳۶۳کشته و ۹۹۲
ِ
رقم متذکره کاهش  ۱۵درصدی را در مقایسه با عین مدت سال  ۲۰۱۷نشان می دهد .اگر چه
 ،۲۰۱۷نیز به ثبت رسانیده است که ِ
ماموریت ملل متحد کاهش در تلفات اطفال ناشی از انفجار بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ را ثبت کرده است ،ولی هنوز هم
 ۸۹درصد تلفات افراد ملکی توسط بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ را اطفال تشکیل می دهند.

1

اعالمیه مطبوعاتی

 ۱۵جوالی ۲۰۱۸

دانیل بل رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت" :در شش ماه نخست سال  ،۲۰۱۸تلفات اطفال در منازعات مسلحانه باعث ناراحتی
تعداد زیادی در افغانستان شد ،چنانچه پسران و دختران افغان توسط طرفین درگیر کشته شدند ،مجروح گردیدند ،مورد تجاوز
جنسی قرار گرفتند ،از آنها بهره کشی صورت گرفت ،استخدام شده و مورد استفاده قرار گرفتند" .بر عالوه ،خشونت های برخاسته
از درگیری های مسلحانه همچنان مانع دسترسی اطفال به معارف ،خدمات صحی ،آزادی گشت و گذار و سایر حقوق اساسی و
همچنان حقوق خانواده ،بازی در خارج از منزل و آزادی اطفال برای دور بودن از تأثیرات جنگ ،شده است.
این مأموریت از روند در حال افزایش مورد هدف قرار دادن امکانات آموزشی توسط عناصر ضد دولتی به عنوان واکنش به
عملیات نیروهای طرفدار دولت ،نگران است .در ماه جون تنها در والیت ننگرهار ۱۳ ،مورد این گونه وقایع از طرف داعش ثبت
گردیده است.
یوناما  ۳۴۱مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۱۷کشته و  ۲۲۴مجروح) ناشی از خشونت های مربوط به انتخابات را ثبت نموده که این
خشونت ها پس از آغاز ثبت نام رای دهندگان در  ۱۴اپریل شروع شد که بعد از آن یوناما حمالت باالی مراکز توزیع تذکره ،ثبت
نام رای دهندگان و همچنان حمالت باالی کارمندان انتخابات بااستفاده از مواد منفجره تعبیه شده حمالت انتحاری و قتل های هدفمند
مورد هدف قرار گرفتند ،ثبت نموده است.
یافته های یوناما نشان می دهد که شمار تلفات افراد ملکی منسوب به عناصر مخالف حکومت به شمول روند صعودی تلفات افراد
ملکی در نتیجه حمالت آنها همچنان در سطح بلند ادامه داشته است .عناصر مخالف حکومت باعث  ۳۴۱۳مورد تلفات افراد ملکی
( ۱۱۲۷کشته و  ۲۲۸۶مجروح) شده که تقریبا ً هم سطح با میزان تلفات ملکی در شش ماه نخست  ۲۰۱۷می باشد .براساس یافته
رقم متذکره ۴۲ ،درصد تلفات به
های یوناما ۶۷ ،درصد کل تلفات افراد ملکی به عناصر مخالف حکومت نسبت داده شده ،که از ِ
طالبان ۱۸ ،درصد به شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) ،و هفت درصد به عناصر نامعلوم ضد حکومت نسبت داده شده
است.
حمالت انتحاری و پیچیده توسط عناصر ضد حکومت باعث  ۱۴۱۳مورد تلفات افراد ملکی ( ۴۲۷کشته و  ۹۸۶مجروح) ثبت
گردیده است .این ارقام افزایش  ۲۲درصدی در تلفات افراد ملکی توسط حمالت انتحاری و پیچیده را نشان می دهد .براساس یافته
های یوناما  ۵۲درصد تلفات ملکی برخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده به شاخه خراسان دولت اسالمی (داعش) ۴۰ ،درصد به
طالبان و متباقی به عناصر نامعلوم ضد حکومت نسبت داده شده است.
ادامه استفاده ی بدون تفکیک و غیرقانونی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری توسط عناصر ضد حکومت باعث  ۳۱۴مورد
تلفات ملکی ( ۱۱۴کشته و  ۲۰۰مجروح) گردیده که اکثر آن به طالبان نسبت داده شده است .یوناما کاهش  ۴۳درصدی در مقایسه
به سال گذشته را نشان میدهد .یوناما کاهش  ۲۳درصدی در تلفات افراد ملکی در جریان جنگ های زمینی را ثبت نموده که
منسوب به عناصر مخالف حکومت (اکثراً طالبان) می باشد .در جریان چند سال گذشته یوناما در مورد کاهش تلفات افراد ملکی
توسط مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری و درگیری های زمینی با طرف های درگیر صحبت نموده و دادخواهی های پیهم داشته
است.
یوناما مسئولیت  ۱۰۴۷مورد تلفات افراد ملکی را به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داده که آمار متذکره تقریبا ً مشابه با آمار
سال  ۲۰۱۷می باشد .نیروهای طرفدار حکومت باعث  ۲۰درصد کل تلفات افراد ملکی ( ۱۷درصد توسط نیروهای ملی امنیتی
افغان ،دو درصد توسط نیروهای نظامی بین المللی ،و یک درصد توسط گروه های مسلح طرفدار حکومت) در شش ماه نخست
 ۲۰۱۸گردیده است.
ماموریت ملل متحد کاهش  ۲۱درصدی را در تلفات افراد ملکی ناشی از درگیری های زمینی منسوب به نیروهای طرفدار حکومت
(اکثراً نیروهای ملی امنیتی افغان) ثبت نموده ،هرچند افزایش قابل مالحظه در تلفات ملکی ناشی از حمالت هوائی تاثیر این کاهش
را کمرنگ ساخته است.
در خالل گزارش ها در مورد افزایش چشمگیر در میزان حمالت هوائی در جریان شش ماه نخست  ،۲۰۱۸یوناما  ۳۵۳مورد
تلفات افراد ملکی ( ۱۴۹کشته و  ۲۰۴مجروح) توسط حمالت هوائی را ثبت نموده که  ۵۲درصد افزایش نسبت به عین زمان در
سال  ۲۰۱۷را نشان می دهد.
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مسئولیت  ۵۲درصد کل تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوائی به نیروهای هوائی افغان ۴۵ ،درصد به نیروهای نظامی بین
المللی ،و سه درصد باقی مانده به نیروهای نامعلوم طرفدار حکومت نسبت داده شده است.
اقدامات از سوی دولت افغانستان در راستای جلوگیری از تلفات افراد ملکی ادامه داشته چنانچه این اقدامات منتج به کاهش کشتار
و مجروحیت افراد ملکی از اثر عملیات های این نیروها بویژه درجریان درگیری های زمینی شده است؛ درگیری های زمینی
عرصه ی هست که دادخواهی یوناما از طرف های درگیر طی سال های اخیر همواره روی آن متمرکز بوده است.
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برای جزئیات بیشتر ،لطفا ً به گزارش های ساالنه یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه (که در ویب
سایت http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :قابل دسترس است) مراجعه نمائید.
***
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند .بر مبنای ماموریت این سازمان منحیث
یک ماموریت سیاسی ،یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن ،افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم همکاری های منطقوی
پشتیبانی می نماید .این ماموریت از حکومتداری موثر ،ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگو که بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند،
حمایت می کند .یوناما ‘مساعی جمیله’ و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل استقاللیت ،بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را
برای جلوگیری از بروز ،افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید .این ماموریت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت ها در زمینه
امور بشری را هماهنگ می کند.
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