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  متحد گزارش سازمان ملل –پس از آغاز مذاکرات صلح افغانستان افزایش تلفات افرادی ملکی 

به اساس گزارشی که امروز توسط هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان )یوناما( منتشر شد،  - ۲۰۲۱فبروری  ۲۳کابل 

، گرچه ارقام افزایش یافته استکشته و زخمی شدن افرادی ملکی در افغانستان  میزانبه تعقیب آغاز مذاکرات صلح در ماه سپتمبر 

 ی در اوایل سال کاهش یافته است.به دلیل کاهش تلفات افرادی ملک ۲۰۲۰کلی تلفات در سال 

وحشتناک آسیب وارد شده  به میزانافغانستان در ، ۲۰۲۰گزارش ساالنه پیرامون محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه سال 

 .استخر سال آربع  در ها جهش نگران کننده خشونت نشان دهنده یکوده است رکبه افراد ملکی ثبت را 

میتوانست سال صلح در افغانستان باشد. در  ۲۰۲۰سال  نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت: "را الینز، بدی

  قیارائه حقا ،گزارش مهم نیاهدف اصلی  افزود: " ی. " وه استرفت نیاز بها  یریدرگ لیافغان به دل فرد ملکیهزاران  عوض، 

بردارند. افراد ملکی رساندن به  بیاز آس یریجلوگ یبرا یو مشخص یفور یآنها گامهاتا ، است منازعه نیبه طرفو توصیه ها 

 نکنند. " را تلفروز  کی ی، حتشتریاز رنج ب یریجلوگ یبرا یخواهم که در انجام اقدامات فور یمن از آنها م

آتش بس  یبرقرار افراد ملکیمحافظت از  یراه برا نی، بهترتیدر نها "خانم الینز که رییس یوناما نیز است همچنان گفت: 

افغانستان افراد ملکی طرفین که از آتش بس امتناع میورزند باید عواقب ویرانگر چنین وضعیتی را بر زندگی بشردوستانه مباشد. 

 ".مشاهده کند

فرد ملکی را ثبت نموده است، که این امر افغانستان را در میان  ۳۰۰۰برای هفتمین سال متوالی، یوناما ساالنه کشته شدن بیش از 

 .قرار داده استکشنده ترین مکان ها برای افراد ملکی در جهان 

درصد  ۴۳افغان وارد شده است. آنها نامتناسب است که به زنان و کودکان تاثیرات  یک ویژگی ناراحت کننده از درگیری همچنان

در صد(  ۱۳) ۱۱۴۶در صد( و تعداد تلفات زنان  ۳۰) ۲۶۱۹تعداد تلفات اطفال   را تشکیل می دهند: افراد ملکی از تمامی تلفات

ه کشته شد ۲۰۲۰ها در سال  یریدر درگ یشتری، زنان ب۲۰۰۹در سال  ونامای کیستماتیسد سازی مستنآغاز از را تشکیل میدهد. 

 طفل(.  ۷۶۰زن و  ۳۹۰تن از زنان و اطفال کشته شده ) ۱۱۵۰در مجموع  .اند

بدینسو به  ۲۰۱۳زخمی( برای اولین بار از سال  ۵۷۸۵کشته و  ۳۰۳۵) ۸۸۲۰از  ۲۰۲۰تعداد کلی تلفات افرادی ملکی در سال 

ه این کاهش در تعداد قابل استقبال است، اما گرچدرصد کاهش همراه بوده است.  ۱۵با  ۲۰۱۹رسیده و در سال  ۱۰۰۰۰کمتر از 

شده است  زیاد در سه ماه آخر سال بعضی تکتیک ها  تا اندازه یی بنا براسناد و مدارک نشان می دهد که این سطح پایین صدمات 

    جبران شده است.  افراد ملکیبه غیرمعمول رسیدن آسیب و با  

ولی تا حاال سپتمبر آغاز شد،  ۱۲مذاکرات صلح افغانستان که میان نمایندگان جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان در قطر از 

دهد. در عوض، افزایش خشونت بملکی که شاخص اصلی میزان خشونت است، کاهش  از میزان آسیب به افراد ه است تانتوانست

 .ه استاشتبا روندها و عواقب نگران کننده وجود د

، یوناما افزایش تعداد تلفات افرادی ملکی را در ربع چهارم در ۲۰۰۹برای اولین بار از زمان شروع ثبت سیستماتیک در سال 

را  ۲۰۱۹درصد افزایش در تلفات افرادی ملکی نسبت به سه ماه مشابه در سال  ۴۵مقایسه با ربع سوم ثبت کرده است. این دوره 

 مواد تعبیه شده انفجاری و قتل های هدفمند. تلفات افراد ملکی در نتیجه نشان می دهد، به ویژه 

بوده و در ماه نومبر یوناما باالترین تعداد تلفات افراد  ۲۰۲۰، تلفات افرادی ملکی باالترین میزان تلفات در سال ردر ماه اکتوب

را ثبت کرده است. در شروع شده است،  ۲۰۰۹ سال  که از از زمان آغاز ثبت سیستماتیک در دیگر، از هر ماه نوامبر را ملکی

هدفمند که توسط بسیاری به عنوان "ترور" افراد ملکی از  یاز قتل ها یبا موج مردمسال،  انیخشونت، با پا یکل شیکنار افزا

ان دوایر ملکی، و همچنین اعضای خانواده افرادی نظامی ، فعاالن جامعه مدنی، اعضای قضایی و کارمند ای رسانهفعاالن جمله 

 تلقی میگردند، مواجه بودند.
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 محافظت یراه برا نیبشردوستانه به عنوان بهتر یخواستار آتش بس جهان مستمربه طور  تیامن یسازمان ملل و شورا سرمنشی

بشمول رعایت توصیه های گزارش، از تلفات غیرنظامی جلوگیری بدون پایان دادن به درگیری، طرفین باید  شده اند. افراد ملکیاز 

کرده و تلفات را کاهش دهند. این گزارش همچنین به طرفین یادآوری می کند، حمالتی که به شکل قصدی افراد ملکی یا اهداف 

 نگی محسوب گردد.غیرنظامی را هدف قرار میدهند، نقض جدی حقوق بین المللی بشردوستانه خوانده شده که ممکن جرایم ج

کشته و  ۱۸۸۵ -تلفات  ۵۴۵۹درصد، درمجموع  ۶۲باعث بیشترین تلفات افراد ملکی ) ۲۰۲۰دولت در سال  مخالفعناصر 

درصد آن  هشتدرصد( و دولت اسالمی شاخه خراسان مسئول  ۴۶زخمی( گردیده است که طالبان مسئول بیشتر تلفات ) ۳۵۷۴

   میباشد.

درصد  ۲۴که   زخمی( ۱،۳۹۰کشته و ۸۴۱) ۲۲۳۱ث یک ربع تلفات افراد ملکی شدند، درمجموع نیروهای طرفدار دولت باع 

درصد  ۲۲امنیتی  افغانستان بیشتر این تلفات )دفاعی و  صورت گرفته است، در حالیکه نیروهای  ۲۰۱۹کاهش نسبت به سال 

 تمام تلفات( را باعث شده اند. 

که  به دلیل عواملی از جمله تعداد کم حمالت انتحاری توسط عناصر مخالف دولت ۲۰۲۰در سال  افراد ملکیکاهش کلی تلفات 

و همچنان کاهش بزرگ در تلفات منتسب به نیروهای نظامی بین  ،به ویژه در مناطق شهری باعث تلفات زیاد افراد ملکی میگردید

 المللی بوده است.

چ طرفی به عهده نگرفته است ازدیاد به عمل آمده است و یوناما که مسؤلیت آن را هی افراد ملکی تلفاتدر حالی که در تعداد 

درصد نسبت  ۱۹نتوانسته مسئولیت آن را به طرفی نسبت دهد، این گزارش نشان می دهد که در تلفات افراد ملکی از سوی طالبان 

در صد کاهش  ۴۵سان در تلفات افراد ملکی از سوی دولت اسالمی شاخه خرا همچنان و  کاهش صورت گرفته ۲۰۱۹به سال 

  صورت گرفته است. 

مسئول کمترین تعداد تلفات افراد ملکی از زمان آغاز مستند  ۲۰۲۰به طرز شگفت انگیزی، نیروهای نظامی بین المللی در سال 

 ۲۰۱۹تلفات افراد ملکی بوده، در حالی که در سال  ۱۲۰این رقم   ۲۰۲۰بوده اند. در سال  ۲۰۰۹سازی توسط یوناما در سال 

 درصد کاهش داشته است.  ۸۵بوده که  ۷۸۶میالدی 

موضوع نگرانی عمیق، همچنان ادامه حمالت عناصر ضد دولت که قصداً افراد ملکی را هدف قرار می دهند باقی مانده است. این 

ویژه جمعیت مسلمان امر شامل حمالتی است که اعضای محاکم، فعاالن رسانه ای و جامعه مدنی و همچنین اقلیت های مذهبی به 

  شیعه را مورد هدف قرار میدهند که بیشتر آنها به گروه قومی هزاره و جمعیت سیک تعلق دارند.

است. این مهمات توسط قربانی باقی مانده ، مانند استفاده از بمب های فشاری توسط طالبان نیز نگران کننده بدون تفکیکحمالت 

نشانه قرار دهند. به همین ترتیب، نگرانی ها در مورد استفاده از موتر های   را مورد فعال می شوند و نمی توانند اهداف خاصی

 هیاگر عل یحت، که بنابر جاسازی شدن مهمات منفجره زیاد باعث تلفات افراد ملکی بیشتر میگردد داردبمب گذاری شده وجود 

 نشوند. تیهدااهداف ملکی  ای افراد ملکی

مهمات انفجاری در مناطق ملکی، به ویژه استفاده از هاوان و راکت ها در هنگام درگیری های زمینی، و همچنین استفاده از 

  .همچنین استفاده از حمالت هوایی و مهمات تعبیه شده انفجاری در مناطق ملکی نیز بسیار نگران کننده است

اندکی افزایش یافته  ۲۰۱۹وده که در مقایسه با سال درصد( ب ۳۶) ۲۰۲۰درگیریهای زمینی علت اصلی تلفات افراد ملکی در سال 

 ۳۴.۵است. پس از آنها حمالت انتحاری و غیر انتحاری توسط عناصر مخالف دولت با استفاده از مهمات تعبیه شده انفجاری )

ش یافته درصد افزای ۴۵درصد(  ۱۴) توسط عناصر مخالف دولت هدفمند قتل هایدرصد کاهش داشته است.  ۳۰درصد( بوده که 

 .درصد کاهش یافته است ۳۴درصد(  ۸) توسط قوای دولتی  است و حمالت هوایی

 پذیری تیو مسئول قیتصد یبرا دریافت که طرفین ونامایخانواده آنها،  یو اعضا انیاز حادثه با قربان بعد یمصاحبه ها قیاز طر

، محافظت، یمالهای مصاحبه شده همچنان به کمک  انیقربان بیشترانجام دهند.  یشتریب یکارها دیاند باباعث شده که زیان های 
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اینکه آیا تحقیقی درین از افراد در مورد  یاریداشتند. بسضرورت حادثه  کیاز  بعد یاجتماع-یروان تیو حما طبی یمراقبت ها

 معلومات اندک داشتند.  ،صورت گرفته یعذرخواهو یاهم از طرف گروه مسئول مورد راه اندازی گردیده، عدالت خواهی 

خود را  زانی. آنها عزداشتبه خاطر  دیبا ها متاثر گریده اند یریدرگ ی را که ازروزافزون زنان، مردان، پسران و دختران تعداد

. در مواجه شده اندو اجتماعی  یو با مشکالت اقتصادشده اند  خودهای خانه ترک به ، مجبور زخم برداشته انداز دست داده اند، 

 دهیآنها شن ی، صدانادیده گرفته نشودخواهند که غم و اندوه آنها  ی. آنها ممیکنند فراموش شده انداز موارد آنها احساس  یاریبس

روبرو  یشتریبهای درعوض با خشونت ولې ، بودند دواریامبه صلح بود که مردم  یسال ۲۰۲۰. ابدی انیپا ها یریشود و درگ

 شدند. 
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 گزارش را اینجا بخوانید:

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

* * * 

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

نطقوی 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 م

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

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

 امور بشری را هماهنگ می کند.

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

