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آمار یوناما پیرامون تلفات غیرنظامیان در سه ماه نخست سال ۲۰۱۷
کابل ۲۷ ،اپریل  – ۲۰۱۷هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) از همه جناح های درگیر در منازعات مسلحانه
میخواهد تا اقدامات فوری و نیرومند را در زمینه حفاظت بهتر افراد ملکی روی دست گیرند ،چنانکه ارقام اخیر که امروز توسط
یوناما به نشر گردیده است بازتاب دهنده تلفات روزافزون افراد ملکی می باشد.
تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان گفت" :با مالحظه به تلفات رو به افزایش زنان و
اطفال ،افراد ملکی اکثراً متحمل زیان های ناشی از جنگ می شوند ".وی افزود" :با فرا رسیدن به اصطالح فصل جنگ ،من از
تمام جناح های درگیر تقاضا میکنم تا هرگونه اقدام ممکن را برای جلوگیری از آسیب های غیر ضروری و غیر قابل پذیرش به
غیرنظامیان افغان روی دست گیرند".
در سه ماه نخست سال  ،۲۰۱۷یوناما  ۲۱۸۱مورد از تلفات افراد ملکی (  ۷۱۵کشته و  ۱۴۶۶زخمی) را ثبت نموده است که
چهار فیصد کاهش را در مقایسه به مدت مشابه در سال  ۲۰۱۶نشان میدهد .آمار مرگ افراد ملکی  ۲فیصد و میزان جراحات
در بین غیر نظامیان  ۵درصد کاهش یافته است.
همسان با آنچه در سال  ۲۰۱۶گذشت ،درگیری های زمینی عامل اکثر تلفات افراد ملکی در سه ماه نخست سال جاری بوده
است ،در حالیکه مواد انفجاری تعبیه شده ،حمالت انتحاری و گروهی به ترتیب سایر عوامل تلفات غیرنظامیان بوده است.
دلیل کاهش در تلفات افراد ملکی که توسط یوناما ثبت گردیده است ،عمدتا ً به سبب کاهش  ۱۹درصدی در شمار کشته شدگان و
زخمیان در درگیری های زمینی میان نیرو های هوادار دولت و مخالفین مسلح دولت میباشد .یوناما این کاهش و تمام تالشها به
منظور حفاظت از افراد ملکی را استقبال نموده و تاکید می کند که با در نظرداشت میزان بی پیشینه بیجاشدگان داخلی در سال
 ،۲۰۱۶احتماالً کوچ مردم از چندین ساحه متاثر از جنگ انگیزه کاهش در شمار تلفات افراد ملکی بوده است .علیرغم این
کاهش ،درگیری های زمینی که سبب  ۳۵در صد تمام تلفات ملکی گردیده است ،مسبب عمده تلفات افراد ملکی باقی مانده است.
از نظر موقیعت جغرافیایی ،والیت کابل بیشترین تلفات افرادی ملکی را از ناحیه حمالت انتحاری و گروهی در شهر کبل متحمل
شده است ،در حالیکه والیت های هلمند ،کندهار ،ننگرهار و اروزگان به ترتیب شاهد تلفات غیرنظامیان بوده اند.
گروه های مسلح مخالف دولت سبب  ۶۲درصد تلفات افراد ملکی –  ۱۳۵۳تلفات غیرنظامیان (  ۴۴۷کشته و  ۹۰۶زخمی)
گردیده اند که انعکاس دهنده  ۵درصد افزایش در مقایسه به مدت مشابه در سال  ۲۰۶میباشد.
گروه های مسلح مخالف دولت به هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی ادامه داده اند و شیوه های تخریبی بی رویه را در ساحاتی
که غیرنظامیان در آن حضور دارند به کار برده اند ،که این اقدام نقض آشکار از مکلف هایی می باشد که در قانون بشردوستانه
بین المللی به آن اشاره شده است .یوناما حمالتی را ثبت نموده است که در آن کارمندان ملکی دولت ،بزرگان قومی ،مساجد اهل
تشیع ،ماین پاکان ،کارمندان موسسات غیر دولتی و غیرنظامیان به ظن ظاهراً حمایت از دولت مورد هدف قرار گرفته اند.
یاماماتو گفت " :در هنگام منازعات مسلحانه ،کشتن و زخمی ساختن عمدی افراد ملکی جنایت جنگی محسوب می گردد .گروه
های مسلح مخالف دولت باید به انجام این عمل اسفناک پایان دهند و همه باید از تعریف افراد ملکی که در قانون بشردوستانه بین
المللی صورت گرفته است احترام بگذارند".
مواد انفجاری تعبیه شده (به جز از کاربرد چنین مواد در حمالت انتحاری) منحیث دومین عامل عمده تلفات افراد ملکی باقی
مانده است که سبب وارد آمدن تلفات به  ۴۰۹غیرنظامی ( ۱۲۶کشته و  ۲۸۳زخمی) در این مدت بوده است .این آمار شامل ۱۹
درصد تمامی تلفات ملکی در سه ماه نخست امسال می باشد که بیانگر کاهش یک درصدی چنین مورد در مقایسه به زمان مشابه
در سال  ۲۰۱۶می باشد.
یوناما  ۱۲در صد افزایش در تلفات افرادی ملکی را از بابت مواد تعبیه شده انفجاری ،که با وارد شدن فشار منفجر می شوند،
ثبت نموده است که در برگیرنده  ۲۱۸مورد تلفات غیرنظامیان (  ۸۶کشته و  ۱۳۲زخمی) می باشد.
با توجه به ماهیت تخریب بی رویه مواد منفجره تعبیه شده ،استفاده از این گونه وسیله انفجاری غیر قانونی بوده چون خطرات
قابل توجهی را به غیر نظامیان وارد میکند ،زیرا استفاده کنندگان این مواد قادر نیستند تا آنرا طوری هدایت کنند که اهداف
مشخص شان را نشانه بگیرد .یوناما یکبار دیگر از گروه های مسلح مخالف دولت تقاضا می نماید تا استفاده از این شیوه را پایان
دهند.
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حمالت انتحاری و گروهی سبب تلفات بی پیشینه به افراد ملکی گردیده است .یوناما افزایش پنج در صدی تلفات ملکی ناشی
استفاده از این شیوه را ثبت نموده است که شامل  ۳۷۴تلفات غیر نظامیان ( ۱۰۸کشته و  ۲۶۶زخمی) می گردد و این ارقام ۱۷
درصد مجموع تلفات ملکی را در بر میگیرد.
در حالیکه اکثر تلفات ملکی که توسط نیرو های جانبدار دولت در درگیری های زمینی با گروه های مسلح مخالف به صورت
غیر مستقیم وارد گردیده است ،یوناما افزایش قابل مالحظه ای را در تلفات ملکی ناشی از عملیات های هوایی نیز ثبت نموده
است.
یوناما در این مدت  ۱۴۸مورد تلفات ملکی ( ۷۲کشته و  ۷۶زخمی ) را از ناحیه عملیات های هوایی ثبت نموده است ،که
افزایش نگران کننده ای را در مقایسه به تلفات ملکی ناشی از چنین حمالت در سه ماه اول سال  ،۲۰۱۶که در برگیرنده ۲۹
مورد (  ۸کشته و  ۲۱زخمی) بود نشان می دهد .در  ۳مارچ  ،۲۰۱۷یک حمله توسط یک هلیکوپتر وابسته به نیروهای هوایی
افغان در برابر طالبان در ولسوالی باال بلوک والیت فراه باعث قتل هفت کودک و زخمی شدن  ۲۴غیر نظامی دیگر گردید.
نه در صد از تلفات ملکی ناشی از اثر درگیری های زمینی میان گروه های مسلح مخالف دولت و نیروهای جانبدار دولت وارد
شده است ،در حالیکه نسبت دادن این تلفات به گروه مشخص ناممکن بوده است .رخداد های ناشی از انفجار مهمات منفجر ناشده
که مسئولیت آن به هیچ گروهی نسبت داده نشده است عامل دیگری در وارد آمدن تلفات ملکی بوده است.
تلفات ملکی ناشی از مهمات منفجر ناشده یک درصد افزایش داشته است چنانکه  ۲۰۳فرد ملکی ( ۵۰کشته و  ۱۵۳زخمی) که
 ۸۱در صد آن شامل کودکان است متحمل تلفات گردیده اند.
یوناما از افزایش تلفات ملکی به شمول کودکان و زنان به شدت نگران است .یوناما  ۲۴درصد افزایش را در تلفات ملکی در
خصوص زنان ثبت نموده است که در برگیرنده  ۲۷۳مورد ( ۸۸کشته و  ۱۸۵زخمی ) می باشد .دلیل افزایش این آمار کشته یا
زخمی شدن زنان در اثر عملیات های هوایی و حمالت انتحاری و گروهی بوده است .آمار مرگ زنان در اثر منازعات مسلحانه
 ۵۴در صد افزایش یافته است در حالیکه ارقام جراحت در میان زنان شاهد  ۱۳در صد افزایش بوده است.
در سه ماه نخست سال جاری  ،یوناما  ۷۳۵مورد تلفات کودکان ( ۲۱۰کشته و  ۵۲۵زخمی) را ثبت نموده است که مبین سه
درصد افزایش در این آمار در مقایسه با سه ماه نخست سال  ۲۰۱۶می باشد .مرگ کودکان  ۱۷درصد افزایش داشته است ،در
حالی که آمار جراحت در میان کودکان یک درصد کاهش یافته است .در سه ماه نخست  ،۲۰۱۷مرگ و میر اطفال  ۳۴درصد
مجموع تلفات ملکی را تشکیل میدهد.
عملیات های هوایی ،مواد منفجره تعبیه شده و انفجار مهمات منفجر ناشده از عوامل عمده افزایش در تلفات کودکان در این مدت
بوده است.
دانیل بل مسئول بخش حقوق بشر یوناما گفت" :افزایش هفده درصدی در تلفات کودکان نشان دهنده ناکامی طرفین درگیر در
جنگ در خصوص اتخاد اقدامات برای حفاظت غیرنظامیان ،به شمول نشانی و پاکسازی ساحات پس از ختم جنگ می باشد".
وی افزود" :این آمار نشان دهنده تاثیر روی زندگی  ۷۳۵پسر ودختر و طفل –  ۷۳۵روایت از مرگ ،معیوبیت و درد و رنج
فزیکی ،آسیب های روانی و اندوه می باشد .جوانب درگیر در جنگ باید اکنون اقدام به حفاظت اطفال در سال  ۲۰۱۷نمایند".
از اول جنوری تا  ۳۱مارچ  ، ۲۰۱۷یوناما  ۱۷رویداد مرتبط به نبردهای مسلحانه را ثبت نموده است که در آن مراکز و یا
کارمندان صحی آماج قرار گرفته اند .از این میان داعش یا شاخه خراسان دولت اسالمی مسئولیت حمله به شفاخانه سردار محمد
داوود خان را به عهده گرفت که منتج به مرگ  ۲۶غیر نظامی ،زخمی شدن  ۳۰تن دیگر و وارد آمدن تلفات به شماری از
کارمندان صحی نظامی و عساکر مجروح گردید.
یوناما یک بار دیگر از دولت افانستان تقاضا می نماید تا پالیسی ملی در مورد جلوگیری و کاهش مرگ و میر غیرنظامیان و
تکمیل پالن عملی برای تطبیق پالیسی مذکور و اتخاذ اقدامات قابل سنجش در این راستا را در اولویت قرار دهد.
***
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برای معلومات بیشتر ،به گزارشات ساالنه و شش ماه یوناما پیرامون حفاطت افراد ملکی در منازعات مسلحانه که تاثیرات جنگ
باالی افراد ملکی را در افغانستان بازتاب می دهد و شامل پیشنهاد ها برای حفاظت از افراد ملکی و محالت غیر نظامی می باشد
مراجعه نمایید .http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports:گزارش کامل بعدی که در ماه جوالی
 ۲۰۱۷نشر خواهد شد در برگیرنده آمار از اول جنوری تا  ۳۰جون  ۲۰۱۷می باشد.
***

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.

چارت ها و گراف ها:

تلفات افراد ملکی :از جنوری ۲۰۰۹تا مارچ ۲۰۱۷
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