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گفتگوهای صلح افغانستان نتوانسته است باعث کاهش تلفات افراد ملکی شود ،اما در مجموع شمار کشته و زخمی شدگان در
سال  ۲۰۲۰کاهش یافته است
ت گزارش تازه ای که از سوی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز
کابل ۲۷ ،اکتوبر  - ۲۰۲۰بر اساس معلوما ِ
به نشر رسید ،از زمان آغاز گفتگوهای صلح بین االفغانی ،شمار کشته و زخمی شدگان افغان ها در درگیری ها کاهش نیافته است،
با این حال ارقام مجموعی تلفات افراد ملکی در  ۹ماه اول سال  ،۲۰۲۰در مقایسه با زمان مشابه در سال  ۳۰ ،۲۰۱۹درصد
کاهش یافته است.
گزارش ربع وار اخیر یوناما  ۵۹۳۹مورد تلفات افراد ملکی ( ۲۱۱۷کشته و  ۳۸۲۲زخمی) را از اول جنوری تا  ۳۰سپتامبر
 ،۲۰۲۰ثبت نموده است .سطح باالی خشونت ها هنوز هم با تاثیر ویرانگر بر افراد ملکی ادامه دارد و افغانستان به عنوان
مرگبارترین منطقه در جهان برای افراد ملکی باقی مانده است.
در حالیکه شمار تلفات افراد ملکی که امسال به ثبت رسیده است ،نسبت به  ۹ماه اول سال های دیگر یعنی از سال  ۲۰۱۲به این
سو کمترین ست ،اما صدماتی که به افراد ملکی می رسد ،همچنان تکان دهنده و وحشتناک است .یوناما تاکید می کند که تمام طرف
های درگیر در جنگ می توانند و باید بیشتر از این برای جلوگیری از آسیب دیدن افراد ملکی با بررسی عاج ِل اقدامات و تقویت
فعالیت ها برای کاهش آن و همچنان در جهت پایان دادن به جنگ ،که قطعا تنها راه کاهش تلفات مرتبط به درگیری برای افراد
نیاز عاجل می باشد.
ملکی می باشد ،کار کنند .یوناما آماده همکاری های بیشتر با همه طرف ها برای انجام اقدامات مورد ِ
ماموریت با نگرانی می گوید که از  ۱۲سپتامبر -آغاز مذاکرات صلح بین االفغانی میان دولت جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان
در دوحه ی قطر تا  ۳۰سپتامبر ،در شمار تلفات افراد ملکی توسط گروه های دخیل در گفتگو ها نسبت به هفته های گذشته آن در
سال  ،۲۰۲۰هیچ کاهشی وجود نداشته است.
اخیر یوناما شمار تلفاتی که از تاریخ اول اکتوبر به بعد اتفاق افتاده است شامل نیست ،اما این ماموریت نگرانی
گزارش
در این
ِ
ِ
فزاینده خود را نسبت به تشدید جنگ در هلمند و همچنان چندین حمله بدون تبعیض در ننگرهار ،لغمان ،غور و حمله هوایی در
تخار و حمله انتحاری که غیر نظامیان را در کابل مورد هدف قرار دادند ابراز می نماید ،که در مجموع در این حمالت بیش از
 ۴۰۰فرد ملکی کشته و زخمی شده اند.
دیبرا الینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت" :گفتگوهای صلح برای کمک به تحقق صلح به زمان نیاز دارد.
اما تمام طرف ها می توانند فورا گفتگوها را اولویت بندی نمایند و اقدامات عاجل ،صادقانه و بیشتر برای کاهش آسیب رسیدن به
افراد ملکی را انجام دهند".
الینز که رئیس یوناما نیز می باشد افزود ":افکار جدید و اقدامات جدی در جهت تضمین زندگی افراد ملکی نه تنها هزاران خانواده
را از رنج و درد حفظ می کند ،بلکه همچنان می تواند باعث کاهش اتهامات و به جای آن باعث افزایش اعتماد و اطمینان در میان
مذاکره کنندگان گردد".
بس بشردوستانه در سطح جهان ،پیش از پایان
یوناما از تجدید فراخوان آنتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد برای برقراری آتش ِ
سال حمایت می کند .اینگونه توقف در جنگ می تواند در افغانستان به مبارزه با دشمن مشترک کوید ۱۹-کمک نماید ،همچنان
تالش های ضروری جهت آمادگی های بشردوستانه پیش از آغاز زمستان برای میلیون ها افغان بسیار آسیب پذیر را تقویت نماید
و هر روز بدون خشونت به معنای محافظت از زندگی افراد ملکی است.
یک گرافی که در مورد انواع آسیب هایی که در افغانستان به افراد ملکی وارد شده است معلومات می دهد ،بیانگر این است که از
هر  ۱۰مورد تلفات افراد ملکی  ۴ت َِن آن را کودکان و یا زنان تشکیل می دهند .شمار تلفات کودکان  ۳۱درصد و شمار تلفات زنان
 ۱۳درصد از مجموع تلفات افراد ملکی در  ۹ماه اول سال  ۲۰۲۰را تشکیل می دهند.
یوناما در این گزارش مستند ساخته است که عناصر مخالف دولت ،همچنان مسئول اکثریت تلفات افراد ملکی ( ۵۸درصد) باقی
مانده اند .در مقایسه با سال  ،۲۰۱۹شمار تلفات افراد ملکی که به عناصر مخالف دولت نسبت داده شده است ،در سطح مشابه باقی
مانده ،این در حالیست کاهش  ۳۴درصدی مجموع تلفات افراد ملکی  -کشته و زخمی رخ داده که به عناصر مخالف دولت نسبت
داده شده است.
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ملکی کشته شده توسط طالبان در نه ماه اول سال  ۲۰۲۰شش درصد افزایش یافته است .در مقابل ،تعداد کلی تلفات
تعداد افراد
ِ
افراد ملکی  -کشته و زخمی شده  -منسوب به طالبان  ۳۲درصد کاهش یافته است که عمدتا به دلیل کاهش تعداد افراد ملکی زخمی
شده در اثر حمالت انتحاری و درگیری های زمینی می باشد .هرچند که این امر تا حدی با افزایش تعداد تلفات افراد ملکی توسط
قتل های هدفمند و مواد انفجاری تعبیه شده فشاری که به شکل غیرقانونی و بدون تبعیض عمل می کند ،جبران گردیده است.
حمالتی که به واسطه عناصر نامشخص مخالف دولت باعث تلفات افراد ملکی می گردد ،افزایش یافته است .حوادث بیشتری ،به
ویژه در رابطه با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده و قتل های هدفمند وجود داشت ،که یوناما نمی توانست مشخص سازد که کدام
گروه مخالف دولت مسئول آن است .این امر همچنین با کاهش تعداد حوادثی که طالبان یا دولت اسالمی عراق و شام  -شاخه
خراسان ) (ISIL-KPمسئولیت آن را بعهده می گرفت ،مطابقت دارد.
مواد منفجره تعبیه شده فشاری که توسط طالبان استفاده گردیده ،در افغانستان به عنوان ماین های ضد پرسونل بکار برده می شود.
آنها تأثیر بدون تبعیض دارند و بنابراین ،کاربرد آن در هر زمان غیرقانونی است .کودکان  ۳۱درصد و زنان  ۱۲درصد افراد
ملکی را تشکیل می دهند که توسط مواد تعبیه شده انفجاری فشاری (  ) PPIEDکشته و زخمی شده اند .یوناما از طالبان می
خواهد که به تعهدات خود عمل کرده و استفاده از این سالح های غیرقانونی که باعث آسیب رساندن به افراد ملکی در افغانستان
می شوند را متوقف کنند.
یوناما همچنین نگران حمالتی است که عمدا ً افراد ملکی ،از جمله کارمندان تعلیم و تربیه ،صحت ،امور بشردوستانه ،اعضای
نهادهای قضایی ،بزرگان قومی ،رهبران مذهبی و کارمندان ملکی دولت را مورد هدف قرار می دهد.
این گزارش دریافته است که در دوره مورد بررسی ،تلفات افراد ملکی منسوب به دولت اسالمی عراق و شام  -شاخه خراسان
(  )ISIL-KPبه دلیل کاهش تعداد حمالت آنها کمتر بوده است.
درگیری های زمینی ،عمدتا ً بین طالبان و نیروهای امنیتی ملی افغانستان ،بیشترین تلفات را به افراد ملکی به بار آورده و بیش از
یک سوم تلفات افراد ملکی را سبب شده است .به دنبال آن ،حمالت انتحاری و غیر انتحاری توسط مواد تعبیه شده انفجاری (۲۹
درصد)  ،قتل های هدفمند ( ۱۶درصد) و حمالت هوایی (هشت درصد) سبب تلفات افراد ملکی گردیده است.
نیروهای طرفدار دولت مسئول بیش از یک چهارم تلفات افراد ملکی  ۲۸ -درصد ،بوده اند .تلفات افراد ملکی منسوب به نیروهای
طرفدار دولت در مقایسه با مدت مشابه در سال  ۲۰۱۹سی و چهار درصد کاهش یافته است ،که دلیل اصلی آن کاهش جدی در
حمالت هوایی نیروهای نظامی بین المللی از ماه مارچ  ۲۰۲۰به این سو است.
نیروهای امنیتی ملی افغانستان مسئول  ۲۳درصد از تلفات افراد ملکی بودند؛ رقم مشابهی در  ۹ماه اول سال  ۲۰۱۹نیز ثبت شده
است .تلفات غیرنظامیان منسوب به اردو ملی افغانستان ،که مسئول اکثر قریب به اتفاق تلفات افراد ملکی است که به نیروهای
دفاعی ملی افغانستان نسبت داده شده است ،به دلیل افزایش مرگ و میر و جراحات ناشی از حمالت هوایی و جنگ های
امنیتی و
ِ
زمینی  ۲۵درصد افزایش یافته است.
تقریبا ً نیمی از تلفات غیرنظامیان توسط نیروهای طرفدار دولت ناشی از فیر های غیرمستقیم است  ،مانند هاوان  ،راکت و نارنجک
که غالبا ً در مناطق غیرنظامی استفاده شده است .زنان و کودکان تقریبا ً از هر چهار حصه تلفات غیرنظامیان سه حصه آنرا تشکیل
میدهد که توسط استفاده این سالح ها از سوی نیروهای طرفدار دولت به میان آمده است زیرا این گلوله ها اغلب در نزدیکی یا در
خانه های غیرنظامیان اصابت نموده است.
یوناما نگران افزایش  ۷۰درصدی تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوایی نیروی هوایی افغانستان است که بیشترین تلفات افراد
ملکی از سبب حمله هوایی را شامل می شود ،که در مجموع هشت درصد تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد .در مقابل ،از زمان
توافقنامه ایاالت متحده و طالبان در  ۲۹فبروری ،تلفات افراد ملکی توسط نیروهای بین المللی که اکثر از حمالت هوایی به میان
میاید ،در این دوره گزارش ،متوقف شده است.
مذاکرات صلح افغانستان فرصتی را برای طرفین درگیری فراهم می کند تا زیانهای جبران ناپذیر و تأثیر مخربی را که جنگ بر
افغانها ببار آورده است ،مورد غور و بررسی قرار دهند و آنرا با قربانیان تصدیق کنند و به حقوق آنها به حقیقت ،عدالت ،جبران
خسارت و صدمه که آنها از این بابت دیده اند ،رسیدگی گردد.
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فیونا فریزر ،رئیس بخش حقوق بشر یوناما گفت" :مصاحبه های ما با قربانیان و خانواده های آنها نشان دهنده عدم موفقیت كامل
طرفین درگیری برای تصدیق صدمه ایست که آنها باعث گردیده و حتی عدم برقراری تماس با آنها بعد از یک حادثه است".
"طرفین در گیر می توانند حداقل ،دردی که آنها سبب شده اند را بپذیرند و به دنبال راه هایی برای کمک به ایجاد آشتی در بین
ق آنچه برای آنها اتفاق افتاده است و مستحق صلح پایدار
میلیون ها
افغان باشند که متحمل خسارت شده اند ،آنهای که مستحق تصدی ِ
ِ
می باشند".
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گزارش ربع سوم سال  ۲۰۲۰را اینجا بخوانید:
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports

***
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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