اعالمیه مطبوعاتی

 ۱۷جوالی ۲۰۱۷

گزارش اخیر ملل متحد نشان میدهد که با بدتر شدن حمالت انتحاری ،افراد ملکی به شکل دوامدار آسیب می بینند
کابل ۱۷ ،جوالی  – ۲۰۱۷بر مبنای گزارش شش ماه نخست که توسط سازمان ملل متحد به نشر رسیده است ،شمار افراد ملکی
که در جریان شش ماه نخست سال  ۲۰۱۷کشته و یا زخمی شده اند مانند سال گذشته همچنان باال بوده است .آسیب های شدید از
ناحیه حمالت انتحاری همچنان ادامه داشته که پیآمد های ناگواری را باالی زنان و اطفال بجا گذاشته است.
بر اساس آمار دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان ( یوناما) ،مرگ  ۱۶۶۲فرد ملکی از اول جنوری الی  ۳۰جون
ت سال گذشته در حدود دو فیصد افزایش را نشان میدهد .تعداد افراد ملکی که
رقم متذکره در مقایسه عین مد ِ
تائید گردیده است که ِ
که از ناحیه نبرد های مسلحانه زخمی شده اند به  ۳۵۸۱تن رسیده که در مقایسه ی مدت مشابه در سال گذشته یک فیصد کاهش
را نشان میدهد.
تدامیچی یاماموتو ،نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان می گوید که" :هزینه ی که این جنگ شنیع در افغانستان
بر جا میگذارد شامل از دست دادن زندگی افراد ،ویرانی و رنج و درد ،بیش از حد می باشد ".وی افزود که" :استفاده دوامدار و
بی رویه از مواد انفجاری و مواد انفجاری تعبیه شده و غیر قانونی ،مایه تأسف بوده و بکار گیری از چنین مواد باید بالفاصله
متوقف شود".
گزارش ها حاکی از آن است که  ۴۰درصد از تلفات غیرنظامیان طی شش ماه گذشته توسط نیروهای مخالف دولت با استفاده از
موادی انفجاری تعبیه شده ) ،(IEDمانند بمب های انتحاری و و سایل انفجاری فشاری بوده که سبب کشته شدن  ۵۹۶تن و مجروح
شدند  ۱۴۸۳تن فرد ملکی گردیده اند.
این ارقام شامل تلفات ملکی از سبب حمالت انتحاری و حمالت پیچیده  -حمالتی که شامل بیش از یک انتحار کننده و دو یا چند
رقم
نوع سالح ،از جمله مواد تعبیه شده انفجاری بوده که باعث کشته شدن  ۲۵۹فرد ملکی ومجروح شدن  ۸۹۲تن گردیده است؛ ِ
متذکره نشان دهنده افزایش  ۱۵درصدی نسبت به شش ماه نخست سال  ۲۰۱۶میباشد.
بسیاری از این تلفات در حمله  ۳۱ماه می در شهر کابل رخ داد ،که از اثر انفجار بمب جاسازی شده در یک الری ،دست کم ۹۲
تن از افرادی ملکی کشته شده و  ۵۰۰نفر دیگر مجروح شدند .حادثه متذکره مرگبار ترین حادثه ی بود که توسط یوناما از سال
 ۲۰۰۱به این طرف به ثبت رسیده است.
این گزارش در برگیرنده یک سلسله پیشنهاداتی است ،از جمله درخواست از نیروهای مخالف دولت برای متوقف کردن هدف
گیری افراد ملکی و اجرای دستورالعمل های رهبری طالبان برای پایان دادن به چنین حمالت.
از نیروهای دولتی تقاضا بعمل آمده است تا استفاده از سالح های مانند خمپاره و راکت در ساحات تجمع ملکی را توقف دهند و
نیز استفاده از شبه نظامیان طرفدار حکومتی و گروه های مشابه در این مناطق جلو گیری شود .در این گزارش همچنان به حمایت
دار نیروهای نظامی بین المللی برای پیشتبانی و آموزش قوای ملی افغان تاکید گریده است.
دوام ِ
آمار این گزارش ،هرچند وحشتناک است ولی
زید رعدالحسین ،کمیشنر عالی سازمان ملل متحد برای حقوق بشر می گوید کهِ " :
هرگز نمی تواند رنج های انسانی مردم افغانستان را به طور کامل بیان کند .هر یکی از ارقام تلفات افراد ملکی در حقیقت یک
خانواده آسیب دیده ،ضربه روحی غیر قابل تصور ،رنج ها و نقض های ظالمانه ی حقوق بشری مردم را نشان می دهد.
"بسیاری از افرادی ملکی افغان از آسیب های روحی و روانی ،از دست دادن خانواده و دوستان خود رنج میبرند و با آگاهی از
خطراتیکه در زندگی روزمره با آن مواجه اند در حالت ترس زندگی مینمایند .بسیاری از آنها به ترک خانه های شان مجبور شده
اند که باعث آسیب رسیدن به صحت ،تعلیم و معیشت آنها گریده است .تداوم فاجعه ملی افغانستان نباید نادیده گرفته شود".
این ارقام نشان دهنده ازدیاد در تعداد کشته و زخمی شدن زنان و اطفال است ،در حالی که در مقایسه به کاهش سال  ۲۰۱۶در
ت سال
تضاد قرارد دارد .در مجموع کشته شدن  ۱۷۴و زخمی شدن  ۴۶۲تن از زنان تأیید گردیده است ،که در مقایسه
عین مد ِ
ِ
گذشته در حدود  ۲۳فیصد افزایش را نشان می دهد.
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با  ۴۳۶مورد مرگ و  ۱۴۴۱مورد جراحت ،کشته و زخمی شدن اطفال یک فیصد افزایش یافته است که به گونه مشخص مرگ
اطفال  ۹فیصد ازدیاد یافته است .طبق یاد داشت های یوناما ،استفاده از مهمات انفجاری تعبیه شده فشاری و عملیات هوایی در
ساحات ملکی باعث ازدیاد در تلفات هردو گروه یعنی زنان و اطفال گردیده است.
عناصر ضد دولت باعث کشته شدن  ۱۱۴۱تن و مجروح شدن  ۲۳۴۸تن از افراد ملکی گردیده است ،که نسبت به شش ماه اول
رقم متذکره در حدود  ۶۷فیص ِد تمامی آمار تلفات افراد ملکی را تشکیل میدهد .از مجموع
سال گذشته  ۱۲فیصد افزایش یافته است؛ ِ
داعش بخش خراسان و
به
فیصد
۵
طالبان،
به
آن
فیصد
۴۳
حدود
در
شده
داده
نسبت
آمار تلفاتی که به نیروهای مخالف دولت
ِ
باقیمانده به حمله کنندگانی که هویت شان مشخص نیست نسبت داده شده است.
این گزارش از تالش های دوامدار نیروهای امنیتی دولتی جهت کاهش تلفات افراد ملکی در جنگ های زمینی که دومین عام ِل
عمده ی تلفات افراد ملکی را تشکیل میدهد ،تقدیر به عمل میاورد .بر اساس یافته های یوناما ،در جنگ های زمینی در حدود ۴۳۴
رقم متذکره ،نسبت به شش ماه اول سال گذشته نشان دهنده ۱۰
فرد ملکی کشته شده و  ۱۳۷۵فرد ملکی مجروح گردیده است که ِ
فیصد کاهش در تلفات افراد ملکی میباشد .کاهش در تلفات ناشی از جنگ های زمینی در نتیجه کاهش در آمار تلفات ناشی از
استفاده از سالح های انفجاری/پرتابی بخصوص هاون توسط نیروهای طرفدار دولت ،بوجود آمده است.
درین مدت زمان یوناما کشته شدن  ۳۲۷و زخمی شدن  ۶۱۸فرد ملکی را به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده که رقم متذکره
نسبت به همین مقطع زمانی در سال گذشته نشان دهنده  ۲۱فیصد کاهش میباشد .اگرچه یوناما از طریق عملیات هوایی  ۴۳فیصد
ازدیاد در تلفات افراد ملکی (  ۹۵کشته و  ۱۳۷زخمی) را ثبت نموده است.
 ۱۹فیصد این تلفات در کابل ،پایتخت کشور در نتیجه حمالت انتحاری و پیچیده صورت گرفته است .تلفات افراد ملکی از جمله
 ۳۴والیت کشور ،در  ۱۵والیت بنابر ازدیاد حمالت عناصر ضد دولتی افزایش یافته است .بیشترین رقم تلفات در کابل ،هلمند،
کندهار ،ننگرهار ،اُرزگان ،فاریاب  ،هرات ،لغمان  ،کندز و فراه رخ داده است.
ی دقیق،
گزارش سازمان ملل متحد تنها شامل مواردی است که پس از یک روند کامل بررسی ،تأیید شده است .این روند مستند ساز ِ
که در هر مورد نیاز به چندین مرحله تأیید دارد ،به این معنی است که تمامی ارقام احتماالا دقیق است.
آمار سازمان ملل متحد نشان میدهد که از جنوری سال  ۲۰۰۹به این طرف در نتیجه منازعات مسلحانه در افغانستان بیش از
تن دیگر زخم برداشته اند.
 ۲۶،۵۰۰فرد ملکی کشته شده و اندکی کمتر از ِ ۴۹،۰۰۰

***

گزارش مکمل به انگلیسی و خالصه آن به لسان های دری و پشتو درین آدرس قابل دریافت است:
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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***

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) که به عنوان یک ماموریت سیاسی در کنار دیگر فعالیت های عمده اش،
مساعی جمیله را تامین کند ،ماموریت دارد تا از حکومت و مردم افغانستان حمایت کند" .مساعی جمیله" در واقع گام های
دیپلوماتیکی اند که سازمان ملل متحد با هدف تامین اصول استقالل ،بی طرفی و یکپارچگی در عرصه عمومی و فعالیت های
خصوصی و برای جلوگیری از گسترش ،تشدید و افزایش منازعات بین المللی بر می دارد .یوناما در بخش پروسه صلح و آشتی
ملی ،بررسی و بهبود وضعیت حقوق بشر و همچنین حفاظت از غیر نظامیان در منازعات مسلحانه ،ترویج حکومتداری خوب و
تشویق همکاری های منطقوی همکاری می کند .همچنین این ماموریت در عرصه کمک های منسجم بین المللی همکاری می نماید.
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