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 گزارش ویژه یوناما در مورد افزایش آسیب به افراد ملکی توسط مواد انفجاری تعبیه شده

یوناما در گزارش ویژه حقوق بشر که امروز منتشر شد گفت، عناصر مخالف دولت باید بالفاصله به   - ۲۰۱۸  اکتبر ۷ کابل،

و نامناسب تمامی مواد تعبیه شده انفجاری در مناطقی که توسط افراد ملکی مورد استفاده قرار می گیرند، پایان بی رویه استفاده 

 .دهند

از مواد تعبیه شده انفجاری" نشان بی رویه کی افغان توسط استفاده عمدی وگزارش ویژه تحت عنوان "افزایش آسیب به افراد مل

در کشته و زخمی شدن افراد ملکی توسط مواد تعبیه شده انفجاری  ۲۰۱۸سپتمبر  ۳۰جنوری تا  ۱از   دهنده افزایش قابل مالحظه

 است.درگیری، گردیده   بوده، که باعث تقریبآ نیمی از تلفات افراد ملکی بوسیله جنگ و

را نشان می   عناصر مخالف دولت علیه افراد ملکیبی رویه گزارش ویژه، نگرانی جدی در مورد افزایش تعداد حمالت عمدی و 

دهد. این حمالت عمدتا شامل استفاده از مواد تعبیه شده انفجاری در حمالت انتحاری و غیر انتحاری: بمب های طراحی شده، پالن 

انفجار در میان جمعیت انبوه از افرادی ملکی برای کشتن و زخمی ساختن مردان، زنان و کودکان شده و جابجا شده به منظور 

 افغان؛ تخریب معیشت؛ اختالل زندگی؛ و ایجاد ترس و وحشت میان افرادی زنده مانده، میباشد.

کانکور آمادگی میگیرند، بازیکنان این گزارش قربانیان حمالت عمدی را به شمول دانش آموزان قابگی و شاگردانی که برای امتحان 

و تماشاچیان مسابقات کریکت و کشتی؛ نمازگزاران در مساجد؛ کارکنان کمک های بشردوستانه؛ مسئولین تعلیم و تربیه، کارمندان 

د؛ ملکی دولتی که خدمات ضروری را به افغان ها فراهم میسازد و افرادی ملکی که میخواهند تا به خدمات دولتی دسترسی یابن

 میخواهند در پروسه انتخابات شرکت ورزند، مشخص ساخته است.  کارمندان انتخابات، و مردان و زنانیکه

با نگرانی جدی، این گزارش، نشان می دهد که چگونه پرسونل طبی و ژورنالیستانیکه میخواستند حمالت انتحاری و سایر حمالت 

 .مورد هدف چنین مواد انفجاری قرار گرفته اندموادی انفجاری تعبیه شده را رسیدگی نمایند، نیز 

قصدآ مورد هدف قراردادن افرادی ملکی جرایم  " :تدامیچی یماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد برای اففانستان گفت

 ".جنگی بوده و قابل تحمل نیست

قربانیان و خانواده های آنها، تاثیرات دراز مدت یاماموتو، که رئیس یوناما نیز است گفت: "فراتر از آسیب فوری و مستقیم به 

حمالت انتحاری و سایر حمالتی که توسط مواد انفجاری تعبیه شده که باالی انبوه از جمعیت افرادی ملکی صورت میگرد، را 

ده و ایشان را نمیتوان نادیده گرفت." ماهیت غیر قابل پیش بینی این نوع حمالت باعث رنج غیر قابل تحمل برای افغانها گردی

 مجبور ساخته است تا از انفجار بعدی در ترس زندگی کنند، که به شدت سبب کاهش توانایی آنها در زندگی عادی شده است."

از این تاکتیک ها، نقض جدی قوانین بین بی رویه حمالت انتحاری و سایر حمالت انفجاری باالی افرادی ملکی و همچنین استفاده 

 .استالمللی بشردوستانه 

علیه افرادی ملکی افغانستان، از جمله اقلیت های مذهبی یا قومی، جنایات  توسط مواد انفجاری تعبیه شده استفاده گسترده از حمالت

 .جنگی یا جنایات علیه بشریت محسوب گردیده و مستلزم بررسی توسط مقامات ذیصالح میباشد

مدآ هدف قراردادن افراد و اهداف ملکی را متوقف کنند و سفارشات را برای که تمام جناح ها باید بالفاصله ع یوناما تاکید دارد 

 .روی دست گرفتن اقدامات فوری جهت جلوگیری از کشته و زخمی شدن بیشری افرادی ملکی از این حمالت فراهم میسازد

 https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :گزارش مکل اینحا قابل دسترس است

* * * 

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

کاری های منطقوی یک ماموریت سیاسی، یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن، افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم هم

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

استقاللیت، بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را  و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل ’مساعی جمیله‘حمایت می کند. یوناما 

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

 امور بشری را هماهنگ می کند.
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