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اعالمیه مطبوعاتی
تلفات افراد ملکی در نیمه اول سال  ۴۲ ،۴۱۰۲در صد افزایش یافته است
جنگ های زمینی و شلیک متقابل اکنون بیش از مواد انفجاری تعبیه شده غیر نظامیان افغان را کشته و مجروح می سازد
کابل ۹ ،جوالی  -۴۱۰۲هيات معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) امروز با انتشار گزارش شش ماهه در مورد
محافظت افراد ملکی در منازعه مسلحانه ،که در هماهنگی با دفتر کميشنر عالی حقوق بشر ملل متحد آماده شده ،بيان کرد
که جنگ زمينی بين اطراف درگير در منا زعه افغانستان در کشتن و مجروح کردن غير نظاميان افغان در شش ماه نخست
سال  ،۴۱۰۲از مواد انفجاری تعبيه شده پيشی گرفته است.
جنگ های زمينی و شليک متقابل با یک قوت ب ی سابقه ای کودکان و زنان را هدف قرار می دهد ،در حاليکه تلفات اطفال
در شش ماهه اول  ،۴۱۰۲بيش از دو برابر شده و تعداد زنان کشته و زخمی شده از اثر جنگ های زمينی در مقایسه با
 ،۴۱۰۲دو سوم افزایش یافته است.
در حاليکه تلفات افراد ملکی ناشی از مواد انفجاری تعبيه شده در عين مدت مشابه در سال  ۴۱۰۲به سطح بی سابقه ای
رسيده بود ،مرگ و جراحت ناشی از هاوان ،راکت ها و شليک با سالح های سبک در جنگ های زمينی یک افزایش فاحش
داشته است همانطور که تعداد و شدت این حوادث در  ،۴۱۰۲خصوصا در مناطقی که جمعيت غير نظامی در آنجا متمرکز
هستند ،افزایش یافت.
یان کوبيش ،نماینده خاص سرمنشی ملل متحد در افغانستان و رئيس یوناما گفت" :ماهيت جنگ در افغانستان در سال ۴۱۰۲
با افزایش جنگ های زمينی در مناطق مسکونی در حال تغيير است ".وی افزود "این مسئله اثبات می کند که تاثير جنگ بر
غير نظاميان ،به شمول آسيب پذیرترین افغان ها ،بسيار تکان دهنده و مخرب است".
بين اول جنوری تا  ۲۱جون  ،۴۱۰۲یوناما مجموع  ۲۵۸۲مورد تلفات افراد ملکی را مستند سازی نمود که یک افزایش ۴۲
در صدی در مجموع تلفات افراد ملکی را نسبت به شش ماه اول سال  ۴۱۰۲نشان می دهد .این تعداد تلفات شامل
۰۸۵۲کشته (یک افزایش  ۰۱درصدی) و  ۲۴۵۳زخمی (افزایش  ۴۵درصدی) می شود .جنگ های زمينی باعث تلفات دو
نفر از ميان هر پنج نفر تلفات افراد ملکی در  ۴۱۰۲شده است که  ۲۳درصد کل تلفات افراد ملکی را تشکيل می دهد.
 ۰۳۱۰نفر در مجموع ،به شمول  ۲۱۲کشته و  ۰۲۴۱زخمی ،که یک افزایش  ۵۳درصدی را به نسبت  ۴۱۰۲تشکيل می
دهد.
مجموع تلفات کودکان  ۲۲درصد افزایش را در شش ماه نخست سال  ۴۱۰۲داشته و به  ۰۱۱۰مورد ،به شمول  ۴۳۸کشته
و  ۱۱۵زخمی می رسد ،در حاليکه مجموع تلفات زنان  ۴۲درصد افزایش یافته و به  ۲۲۱نفر رسيده که دربرگيرنده ۰۲۵
کشته و  ۴۳۴زخمی است .جنگ های زمينی زندگی  ۰۰۴کودک را گرفته و  ۵۱۵کودک دیگر را زخمی کرد که مجموع
تلفات اطفال به  ۸۴۱می رسد ،این رقم  ۰۰۰درصد افزایش را نسبت به سال  ۴۱۰۲نشان می دهد .جنگ های زمينی ۵۲
زن افغان را کشته و  ۰۳۴زن دیگر را زخمی نمود که مجموع آنها به  ۴۸۵زن می رسد و یک افزایش  ۵۰درصدی را
نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
جورجت گنيون ،رئيس بخش حقوق بشر یوناما گفت" :در سال  ،۴۱۰۲جنگ به طور روز افزونی در ميان جوامع ،مکان
های عمومی و نزدیک خانه های افغان های عادی واقع می شود و کشته و زخمی شدن کودکان و زنان به صورت نگران
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کننده و دوام دار باال می رود ".وی افزود "کوشش های زیادتری الزم است تا غير نظاميان را در مقابل صدمات منازعه
محافظت نموده و از پاسخ گو بودن کسانی که افراد ملکی را عمدا و به صورت یک سره و بدون تفکيک می کشند ،اطمينان
حاصل کرد".
مواد انفجاری تعبيه شده استفاده شده توسط عناصر ضد دولتی ،دومين عامل اصلی تلفات افراد ملکی در  ۴۱۰۲بوده و
مسئول تلفات  ۰۲۵۲غير نظامی به شمار می آید که این رقم یک افزایش هفت درصدی را نسبت به سال  ۴۱۰۲نشان داده و
باالترین رقم تلفات افراد ملکی ناشی از این تاکتيک در شش ماه مشابه از سال  ۴۱۱۳می باشد .استفاده از مواد انفجاری
تعبيه شده کنترول از راه دور  ۰۲درصد افزایش یافته و به تعداد  ۴۱۸حادثه رسيد که باعث تلفات  ۵۲۱فرد ملکی ،به
شمول  ۰۸۱کشته و  ۲۵۱زخمی ،شد .از همه کرده بيشتر استفاده یک سره و بدون تفکيک و غير قانونی از مواد انفجاری
تعبيه شده نوع فشاری نگران کننده تر است که دوباره در سال  ۴۱۰۲ظهور کرده و باعث کشته شدن  ۰۵۰فرد ملکی و
زخمی شدن  ۰۲۱فرد ملکی دیگر ،مجموعا  ۲۱۵مورد تلفات افراد ملکی ،شده که یک افزایش  ۲۲درصدی را نسبت به
سال  ۴۱۰۲نشان می دهد.
حمالت انتحاری و گروهی توسط عناصر ضد دولتی سومين عامل تلفات افراد ملکی بود که موجب کشته شدن  ۰۸۵فرد
ملکی و جراحت  ۲۴۱فرد ملکی دیگر ،با مجموع تلفات  ۸۵۲فرد ملکی ،گردید.
ناوی پيالی ،کميسير عالی حقوق بشر ملل متحد ،گفت "غير نظاميان افغان کماکان هزینه زیادی را در منازعه در افغانستان
می پردازند ".وی افزود "من از همه طرفهای درگير در منازعه می خواهم که همه اقدامات ضروری را برای حفاظت از
افراد ملکی برای کاهش کشته و مجروح شدن غير نظاميان در ماه های باقی مانده سال  ،۴۱۰۲روی دست گيرند".
در نيمه اول سال  ،۴۱۰۲طالبان به طور علنی مسئوليت  ۰۲۱حمله که منجر به  ۸۸۲مورد تلفات افراد ملکی ،به شمول
 ۴۲۲کشته و  ۲۰۳زخمی ،می شد را به عهده گرفتند .در حاليکه جنگجویان طالب به نظر می رسد که در  ۱۸حمله که
محالت نظامی را هدف گرفته اند و به صورت غير متمایز به غير نظاميان آسيب رساند ۵۳ ،حمله به طور عمدی اهداف
غير نظامی ،به شمول حمله به بزرگان قومی ،کارمندان ملکی دولت و یا کارمندان بخش قضا و غير نظاميان در رستورانت
ها را هدف قرار دادند .حمالتی که در آنها تفکيک ميان اهداف نظامی و غير نظامی صورت نگيرد و حمالتی که به طور
عمدی غير نظاميان را هدف قرار دهند ،نقض های جدی حقوق بشر دوستانه بين المللی بوده و ممکن است به حد جرم جنگی
برسد.
یوناما  ۱۲درصد تلفات افراد ملکی را به عناصر ضد دولتی و نه درصد را به نيروهای طرفدار دولت (هشت درصد به
نيروهای امنيتی و یک درصد به نيروهای نظامی بين المللی) ،در حاليکه  ۰۴درصد تلفات ناشی از جنگ های زمينی بين
شورشيان و نيروهای افغان اتفاق افتاد که نمی توان آن را به یک طرف خاص نسبت داد .باقی مانده تلفات ،از مواد انفجاری
باقی مانده از جنگ ناشی شده بود.
از  ۰۳۱۰مورد تلفات افراد ملکی ناشی از درگيری زمينی و شليک متقابل ،یوناما  ۳۵۵مورد ( ۸۴درصد) را به عناصر
ضد دولتی و  ۴۱۲مورد ( ۰۲درصد) را به نيروهای طرفدار دولت نسبت می دهد ،در حاليکه  ۸۳۳مورد تلفات افراد ملکی
( ۲۴درصد) را نتوانست به هيچ طرف نسبت دهد و  ۲۵مورد تلفات افراد ملکی (دو درصد) به گلوله باری از آن سوی
سرحد نسبت داده شد.
در مقایسه با شش ماه اول سال  ،۴۱۱۳زمانی که یوناما شروع به نظارت از تلفات افراد ملکی نمود ،تعداد غير نظاميانی که
در سال  ۴۱۰۲به وسيله عناصر ضد دولتی کشته شدند ،دو برابر شد (از  ۸۳۳به  ۰۴۱۳مورد تلفات) ،در حاليکه تعداد
غير نظاميانی که توسط نيروهای طرفدار دولت کشته شدند به نصف (از  ۲۱۴به  )۰۸۵کاهش پيدا کرد که تقریبا همه ناشی
از کاهش تلفات عمليات های نيروهای نظامی بين المللی است.
یان کوبيش ،نماینده خاص سرمنشی ملل متحد ،گفت" :این گرایش طوالنی مدت نشان می دهد که عناصر ضد دولتی به طور
روز افزونی مسئول بخش اعظم تلفات غير نظاميان در منازعه اند  ".وی افزود "در حاليکه همه اطراف درگير در منازعه
– به شمول نيروهای امنيتی ملی افغان -باید بيشتر کوشش کنند تا به تعهدات خود بر اساس حقوق بين الملل در اجتناب از
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صدمه زدن به غير نظاميان عمل نمایند ،این مسئوليت طالبان و دیگر عناصر ضد دولتی است که این سير را معکوس کرده
و به تعهدات اعالم شده خود در این مورد عمل کنند".
نقل قول هایی از غیر نظامیان افغان ،گرفته شده از گزارش شش ماهه در مورد حفاظت از غیر نظامیان

"روز قبل از انتخابات بود .من در حال ادای نماز در مسجد منطقه به همراه پسرم و دیگر مردم قریه بودم که صدای فیر
جنگ شروع شد .جنگ بین طالبان و نیروهای دولتی بود .هر دو طرف از سالح های سنگین – هاوان و راکت -استفاده
می کردند .ناگهان ،یک هاوان به مسجد ما اصابت کرد .من ،دو مرد و یک بچه را دیدم که پیش رویم کشته شدند .یکی از
آنها بچه خودم بود .من خودم فقط دستم زخمی شده بود اما بچه ام کشته شده بود .چهار نفر دیگر که آمده بودند مسجد ما را
ببینند ،هم زخمی شدند".
یک فرد ملکی قربانی حمله هاوان بر یک مسجد در ولسوالی پچیر و اگام ،والیت ننگرهار ،در ۴آپریل  .۴۱۰۴طی آن
حمله سه فرد ملکی ،به شمول یک کودک  ۰۱ساله ،کشته و پنج فرد ملکی دیگر زخمی شدند.
من یک صدای وحشتناک را شنیدم .دکان من با انفجار تکان خود و شیشه ه ا خرد شدند .من اطفال ،زنان ،مردان و بچه های جوان را دیدم که
زخمی شده ،از بدنشان خون می رفت و بر روی زمین غلطیده بودند .من و دیگر دکاندارها کمک کردیم که زخمی ها را به شفاخانه ببریم .هیچ
کس در صحنه کشته نشده بود اما سه نفر در شفاخانه در اثر زخمها مردند .هیچ کس از نیروهای امنیتی افغان در صحنه انفجار نبود .هدف بم کنار
جاده ای فقط مردم غیر نظامی بود.
یک دکاندار و شاهد انفجار مواد انفجاری تعبیه شده در یک مارکت مزدحم در شهر میمنه ،والیت فاریاب ،در  4جون  ،4104که منجر به کشتن
سه غیر نظامی و زخمی شدن  04فرد ملکی دیگر شد.

یوناما مسوده گزارش شش ماهه  ۴۱۰۴در مورد تلفات افراد ملکی در منازعه مسلحانه را با دولت افغانستان ،طالبان و
نیروهای بین المللی کمک به امنیت (آیساف) شریک نمود .اظهارات همه طرفها با دقت مورد مطالعه قرار گرفته و به
طور مناسب در گزارش به آنها رسیدگی شده است .یوناما کماکان با همه اطراف منازعه کار می کند تا از کوشش های
آنها در محافظت از افراد ملکی و خاتمه دادن به تلفات افراد ملکی و جلوگیری از وقوع آن حمایت نماید.
یوناما پيشنهادات ذیل را در گزارش شش ماه اول  ۴۱۰۲در رابطه با محافظت از افراد ملکی در منازعه مسلحانه جهت
تقویت محافظت از افراد ملکی پيشکش می نماید:
پیشنهاد به نیروهای مخالف دولت






شلیک هاوان ،راکت ها و نارنجک ها را به مناطق مسکونی متوقف کند.
استفاده از مواد انفجاری که تفکیک بین افراد ملکی و نظامی کرده نمی تواند و نیز استفاده از آن خالف اصل تناسب می باشد؛
باید متوقف گردد .بطور مشخص استفاده از آن در ساحاتی که افراد ملکی رفت و آمد می نمایند؛ منع گردد.
حمالت از داخل و علیه اماکن ملکی بشمول هوتل ها ،خانه های مسکونی ،جاده های عمومی ،کنسولگری ها ،دفاتر ملکی
دولتی بشمول محاکم را متوقف نماید.
تعریفی از افراد ملکی را به کار گیرد که با حقوق بشر دوستانه بین المللی سازگاری داشته باشد و با رعایت اصول بین المللی
تشخیص ،تناسب و احتیاط از تلفات افراد ملکی در جریان حمالت باید جلوگیری شود.
دستور العمل ها ،رهنمودها و هدایت های که نیروها را وادار به جلوگیری از تلفات افراد ملکی می نماید ،عملی گردد .
همچنان؛ آن اعضای که افراد ملکی را مورد هدف قرارداده ،مجروح نموده و یا به قتل می رساند ،باید پاسخگو تلقی گردد.

پیشنهاد به حکومت افغانستان





شلیک هاوان ،راکت و نارنجک به مناطق مسکونی را متوقف نماید.
اقدامات مشخص جهت کاهش تلفات افراد ملکی در جریان جنگ های زمینی صورت بگیرد .این مهم زمانی عملی می گردد
که رهنمود های تاکتیکی ،قواعد جنگ و سایر طرز العمل ها اصالح گردیده و تقویت گردد و از آموزش و تمویل مناسب
نیروهای امنیتی ملی در رابطه با حمایت از غیر نظامیان ،کاهش تلفات و پاسخگویی نیروها اطمینان حاصل نماید.
کماکان تمام منابع مورد نیاز برای تحقق کامل استراتیژی ملی مقابله با مواد انفجاری تعبیه شده؛ اختصاص داده شود .تقویت
هرچه بیشتری ظرفیت نیروهای امنیتی افغانستان در اولویت قرار بگیرد تا از این طریق نیروهای متذکره بتوانند فرماندهی،
کنترل و عملیاتهای مقابله با مواد انفجاری تعبیه شده و خنثی سازی مواد و نیز استحصال آن را به شکل مؤثر انجام دهد.
تمام ادعاهای نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی و حقوق بشر و تخطی های حقوق بشری که توسط نیروهای امنیتی
افغانستان و ملیشه های طرفدار دولت و نیروهای متحد با دولت صورت می گیرد؛ مورد تحقیق و تعقیب عدلی قرار داده و
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آنهایی را که مسئول تلقی می گردند را بر اساس مقررات حقوق داخلی و رعایت اصول حقوق بین الملل مورد مجازات قرار
دهد.
گروپ های مسلح غیر قانونی کماکان منحل گردیده و خلع سالح گردد.

پیشنهاد به نیروهای بین المللی




به حمایت از نیروهای امنیتی افغانستان جهت حصول اطمینان از تمویل ،آموزش و تجهیز کافی آنها ادامه دهند تا این نیروها
بتواند فرماندهی ،کنترل و عملیات های مقابله با مواد انفجاری تعبیه شده ،خنثی سازی مواد و استحصال آن را در سالها ۴۱۰۴
تا  ۴۱۰۲به شکل مؤثر انجام دهند.
کماکان اقدامات مؤثر جهت نقشه کشی ،عالمت گزاری و پاکسازی مواد منفجر ناشده از تمام مراکز نظامی نیروهای بین
المللی و آن حوزه های مشخص بسته شده آیساف که در آن فیر صورت گرفته؛ انجام دهد .
بازنگری ها و تحقیقات بعد از عملیات ،با هماهنگی حکومت افغانستان در عملیات هایی که تلفات افراد ملکی رخ میدهد و در
آن نیروهای بین المللی و قوت های استخباراتی بین المللی دخیل هستند؛ انجام شود  .نیز اقدامات مناسب در جهت اطمینان از
پاسخ دهی ،پرداخت جبران خسارت و بهبودی در چگونگی علمیاتها روی دست گرفته شود.
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اعالميه مطبوعاتی

کشته و زخمی شدن افراد ملکی بر اساس تاکتیک و نوع
حادثه ،جنوری تا جون 2014
قتل های هدفمند
9%

عملیات های هوایی
1%

غیره
5%
مواد انفجاری باقی مانده
4%

حمله انتحاری و پیچیده
12%

جنگ زمینی
39%
مواد انفجاری تعبیه شده
30%
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