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 ملل متحد از طرف های درگیر می خواهد تا به خواست افغان ها مبنی بر رساندن تلفات افراد ملکی به صفر توجه نمایند.

 فرد ملکی کشته و زخمی شده اند ۳،۸۱۲گزارش وسط سال نشان می دهد که 

ملل متحد که امروز به گزارش اخیر گر جنگ بر افراد ملکی در افغانستان همچنان دارد. تاثیر ویران - ۲۰۱۹جوالی  ۳۰کابل، 

 ت. ثبت نموده اس ۲۰۱۹زخمی( را در نیمه اول سال  ۲۴۴۶کشته و  ۱۳۶۶تلفات افراد ملکی )مورد  ۳۸۱۲نشر رسید 

سالی که شاهد ثبت  -می باشد  ۲۰۱۸سال زمان مشابه در درصد کمتر از  ۲۷در حالی که شمار کشته و زخمی های افراد ملکی 

ملل متحد از افزایش تلفات افراد ملکی ابراز نگرانی می نماید، چنانچه این آمار در ربع دوم  -شمار باالی تلفات افراد ملکی بود 

    یافته است.درصد افزایش  ۲۷در مقایسه با ربع اول آن  ۲۰۱۹سال 

د، اما همچنان به توجه خویش به ال می نمایاستقب ۲۰۱۹جون سال  ۳۰ول جنوری تا ملل متحد از کاهش تلفات افراد ملکی از ا

هیئت معاونت ملل متحد در سطح آسیب های تکان دهنده و غیر قابل قبول که به افراد ملکی وارد می شود، ادامه خواهد داد. 

ای کاهش تلفات افراد ملکی خبر داده اند، اما این افغانستان )یوناما( تصدیق می کند که گروه های درگیر در مورد تالش هایشان بر

 تالش ها کافی نیستند و باید کارهای بیشتری در این بخش صورت گیرد. 

ملل متحد از تقاضایی که از تمام گروه های درگیر برای کاهش تلفات افراد ملکی و رساندن آن به صفر صورت گرفته است، 

جوالی  ۸-۷رک اشتراک کنندگان افغان در نشست گفتگوی بین االفغانی که به تاریخ حمایت می کند. این تقاضا در بیانیه مشت

 در دوحه برگزار شده بود، صورت گرفته است.  ۲۰۱۹

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان گفت: "همه پیام نماینده های افغان در گفتگوهای دوحه را به 

تلفات افراد ملکی را به صفر برسانید." یاماموتو که رئیس یوناما نیز می باشد افزود: "ما از تمام  -ند صورت واضح و رسا شنید

گروه های درگیر می خواهیم تا به این امر مهم توجه کنند و به خواست افغان ها برای اقدامات فوری جهت کاهش آسیب های 

 وحشتناکی که اعمال می شود، پاسخ دهند."

دولت همچنان عامل عمده تداوم اکثریت تلفات افراد ملکی می باشند. با این حال در ربع دوم سال جاری کشته شدن صر مخالف عنا

نسبت داده شده از تعدادی که از سوی عناصر مخالف دولت کشته شده اند، پیشی گرفته دولت افراد ملکی که به نیروهای طرفدار 

 است. 

به عنوان یکی از عوامل عمده اند، هنوز هم شانزده درصد کاهش یافته  ۲۰۱۸سال اول  ربعدرگیری های زمینی هر چند نسبت به 

در   تلفات افراد ملکی باقی مانده و عامل یک سوم مجموع تلفات افراد ملکی می باشد. استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده به ویژه

. تلفات افراد ملکی از اثر تلفات را تشکیل می دهد مجموعدرصد از  ۲۸حمالت غیر انتحاری دومین دلیل عمده می باشد که 

 درصد رسیده است.  ۱۴عملیات هوایی به 

به داعش/شاخه را درصد  ۱۱به طالبان، را درصد  ۳۸ولت، درصد تمام تلفات افراد ملکی را به عناصر مخالف د ۵۲یوناما 

 نسبت داده است.  ناصر نامشخص مخالف دولتدرصد آن را به ع ۳اسالمی و  خراسان دولت

درصد  ۴۳به  ۲۰۱۹در نیمه اول سال  ۲۰۱۸در مقایسه با سال تلفات افراد ملکی که به عناصر مخالف دولت نسبت داده شده است 

. دلیل عمده این موضوع، کاهش تلفات افراد ملکی از اثر مواد انفجاری تعبیه شده انتحاری بوده است. تلفات افراد ه استیافت کاهش

درصد افزایش داشته که بیشتر از اثر افزایش در عملیات های هوایی  ۳۱به نیروهای طرفداردولت نسبت داده شده است ملکی که 

 گرفته است.و تالشی صورت 

. در زخمی( شده اند ۱۴۳۷کشته و  ۵۳۱فرد ملکی ) ۱۹۶۸عناصر مخالف دولت باعث تلفات  ۲۰۱۹جون  ۳۰ا از اول جنوری ت

لفات افراد ملکی از اثر حمله های انتحاری و پیچیده به ویژه توسط داعش/ شاخه خراسان دولت اسالمی این مدت کاهش شدیدی در ت

 به وجود آمد. 
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زخمی( از اثر حمالت عناصر مخالف دولت که عمدا افراد ملکی به شمول  ۶۷۹کشته و  ۳۰۶مورد تلفات افراد ملکی ) ۹۸۵یوناما 

، به ثبت هدف قرار دادندئولین دولتی، بزرگان قومی، امدادگران، رهبران مذهبی، علما و عبادتگاه ها و مراکز فرهنگی را مس

ستقیما در جنگ شرکت نمی کنند و همچنان رسانده است. یوناما تاکید می نماید که افراد ملکی به شمول کارمندان ملکی دولت که م

در تطابق با قانون بین المللی  اهداف ملکی هرگز نباید هدف حمله قرار بگیرند. یوناما از عناصر مخالف دولت می خواهد تا

 .داشته باشندتعریفی از فرد ملکی و اهداف ملکی  بشردوستانه

زخمی( را به نیروهای طرفدار  ۶۸۰کشته و  ۷۱۷افراد ملکی ) مورد تلفات ۱۳۹۷یوناما  ۲۰۱۹ل در جریان شش ماه اول سا

. نیروهای طرفدار دولت باعث درصدی داشته است ۳۱افزایش  ۲۰۱۸دولت نسبت داده است که در مقایسه به دوره مشابه در سال 

درصد  ۱۲ملی افغان،  درصد توسط نیروهای امنیتی ۱۸گردیده اند ) ۲۰۱۹درصد مجموع تلفات افراد ملکی در نیمه اول سال  ۳۷

گروه های مسلح طرفدار دولت و متباقی توسط نیروهای نامشخص و متعدد درصد توسط  ۲توسط نیروهای نظامی بین المللی، 

 طرفدار حکومت(.

 ۶۱کشته و  ۸۹) مورد آن ۱۵۰، گردیده اندزخمی(  ۱۵۶و کشته  ۳۶۳مورد تلفات افراد ملکی ) ۵۱۹عملیات های هوایی باعث 

درصد افزایش در مجموع تلفات از اثر این تاکتیک می باشد. در حالیکه شمار  ۳۹این اعداد نشان دهنده  .زخمی( اطفال بودند

ین گبار ازخمی ها کاهش یافته است، شمار افراد ملکی که کشته شده اند بیش از دو برابر شده است و این موضوع خاصیت مر

ر مورد افزایش سطح آسیب رسیدن به افراد ملکی از اثر عملیات های هوایی به ویژه آنهایی یوناما د ی سازد.تاکتیک را برجسته م

 انجام می گیرند، ابراز نگرانی می نماید.بر اهداف ملکی هوایی حمالت و  افغان که به حمایت نیروهای زمینی

درصد به نیروی هوایی افغان  نهبین المللی،  درصد تلفات افراد ملکی از اثر عملیات های هوایی را به نیروهای نظامی ۸۳یوناما 

 نسبت داده است.  دولتگروه های نامشخص طرفدار درصد باقیمانده را به  هشتو 

گیری ها باعث در ۲۰۱۹جون سال  ۳۰تا زنان همچنان به گونه بی نهایت از منازعات مسلحانه در افغانستان متاثر می شوند. 

کاهش  ۲۰۱۸این رقم در مقایسه با زمان مشابه در سال   گردیده است،زخمی(  ۲۸۶کشته و  ۱۴۴زن ) ۴۳۰ن تلفات به آمدوارد 

 درصدی را نشان می دهد. ۲۲

زخمی تقریبا یک سوم مجموع تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد. اطفال همچنان اکثریت  ۸۸۰کشته و  ۳۲۷تلفات اطفال با 

 گ را تشکیل می دهند. درصد از مجموع تلفات افراد ملکی از اثر مواد انفجاری باقیمانده از جن ۸۴قریب به اتفاق یعنی 

سلسله گ امکان دارد توضیحات متفاوتی برای ریچارد بنت رئیس بخش حقوق بشر دفتر یوناما گفت: "گروه های درگیر در جن

این واقعیت هنوز " وی افزود: "که هر یک برای توجیه تاکتیک های نظامی شان طرح شده اند.ارائه دهند  تلفات افراد ملکی

توام با پابندی به قانون بشردوستانه بین المللی و کاهش ، تالش های مشخص برای جلوگیری از تلفات ملکیتنها پابرجاست که 

 شدت جنگ باعث می شود تا از رنج و آالم غیرنظامیان افغان کاسته شود." 
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بیابید:حفاظت از غیر نظامیان در منازعات مسلحانه افغانستان را می توانید در وبسایت یوناما  - ۲۰۱۹گزارش وسط سال   

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

* * * 

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

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

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

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 

 هماهنگ می کند. امور بشری را
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