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 خدمات حقوق بشر 

از غیرنظامیان در منازعات مسلحانه:  محافظتگزارش ربع وار در مورد   

۲۰۱۸مارچ  ۳۱اول جنوری تا   

شته ها و زخمی شدگان غیر نظامی در منازعات مسلحانه در ربع هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( با توجه به شمار ک  

درخواستش از گروهای درگیر در منازعات مسلحانه را باقی مانده است،  ۲۰۱۷سال  مشابهکه در باالترین سطح  ۲۰۱۸اول سال 

 . مجدداً اظهار می دارداز غیرنظامیان  محافظتبرای افزایش تالش ها جهت 

را ثبت نموده است که نشان  زخمی( ۱،۴۹۵و  کشته ۷۶۳غیر نظامی ) ۲،۲۵۸ تلفات   یوناما ۲۰۱۸چ مار ۳۱تا از اول جنوری 

 متحمل شده اند.  ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶دهنده سطح مشابه آسیبی می باشد که غیرنظامیان در سه ماه اول سال های 

 

وند رو این د، نپیچیده از دالیل اصلی تلفات غیر نظامیان می باش تو حمال مواد انفجاری از قبل تعبیه شده باانتحاری  تحمال

و به تعقیب آن کشتار عمدی دومین عامل تلفات افراد ملکی مشاهده شده است. درگیری های زمینی  ۲۰۱۸ه در سال دی هست کجدی

ر د بوده که شهروندان  این کشور را ی عامل بیشترین تلفات افراد ملکیو هدفمند، مواد انفجاری باقی مانده از جنگ و حمالت هوای

 . ساخته است متاثربیشتر والیات کابل، هلمند، ننگرهار، فاریاب و کندهار 

درصد کاهش در تلفات از  ۱۵به ویژه  حوادثکاهش در تلفات غیرنظامیان از طریق بعضی از انواع  یوناما، با اینکه ماموریت

انده را به ثبت رساز اثر مواد انفجاری از قبل تعبیه شده و کشتار عمدی و هدفمند  نسبیاثر درگیری های زمینی و همچنان کاهش 

است، یوناما افزایش ناگهانی را در شمار تلفات غیر نظامیان از اثر حمالت عناصر مخالف دولت که به صورت عمدی غیر 

 نظامیان را هدف قرار می دهند، به ثبت رسانده است. 
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گردیده است. درگیری های  زخمی( ۱۵۷کشته و  ۶۰زن ) ۲۱۷منازعات مسلحانه باعث تلفات  ۲۰۱۸در جریان ربع اول سال 

زمینی عامل بیش از نیمی از تلفات زنان می باشد و زنان همچنان آسیب های حمالت انتحاری و پیچیده و عملیات هوایی را متحمل 

به شکل دوام  در مورد  باال بودن تلفات زنان یوناما ست، ماموریتدرصد کاهش یافته ا ۲۴تلفات زنان  ،. با اینکه در کلگردیده اند

 . می باشدنگران  دار،

 اطفال و منازعات مسلحانه 

زخمی( را از اثر منازعات مسلحانه به ثبت رسانده  ۴۲۸کشته و  ۱۵۵مورد تلفات اطفال ) ۵۸۳یوناما  ۲۰۱۸در سه ماه اول سال 

را نشان می دهد. این کاهش به طور عمده ناشی از کم  ۲۰۱۷با زمان مشابه در سال درصد کاهش در مقایسه  ۲۳است که در کل 

شدن کشته و زخمی شدن کودکان در جریان درگیری های زمینی بوده است، هر چند این حادثه هنوز هم به عنوان عامل اصلی 

درصد( در تلفات غیر نظامیان  ۸۹اد کودکان )تلفات کودکان باقی مانده است. یوناما نگرانی خود را در مورد شامل بودن شمار زی

مشکل باقی یک از سوی عناصر مخالف دولت به عنوان  1از اثر مواد انفجاری باقی مانده از جنگ ابراز می نماید. استخدام اطفال

عملیات های  همچنان گزارش های ناراحت کننده ای را در مورد کشته شدن اطفال استخدام شده دریوناما مانده است و ماموریت 

 دریافت می نماید. پیهم  ۲۰۱۸نظامی در ربع اول سال 

                                                           
 سال قرار داشته باشد.  18. مطابق معیارها و نورم های بین المللی، طفل به شخص  گفته می شود که زیر سن 1 
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 عناصر ضد دولت 

رنظامیان غیبه شمول ادامه حمالتی که یوناما با نگرانی خاطرنشان می سازد که تعداد تلفات افراد ملکی توسط عناصر مخالف دولت 

د ملکی ) فر ۱۵۰۰ عناصر مخالف دولت سبب تلفات  ۲۰۱۸طی سه ماه نخست سال را هدف قرار می دهد، افزایش یافته است.

 ۶۷یوناما  درصد افزایش را نشان می دهد. ۶ زخمی( گردیده اند که در مقایسه به مدت مشابه در سال گذشته ۹۸۹کشته و  ۵۱۱

عش / دولت درصد به دا ۱۱درصد آن به طالبان،  ۵۰درصد از تلفات افراد ملکی را به عناصر مخالف دولت نسبت داده است که 

افرادیکه خود را به داعش منسوب می دانند( و   :درصد به عناصر ناشناخته مخالف دولت )از جمله ۴، (ISKP)اسالمی خراسان

 دو درصد به جنگ میان این گروهای مخالف دولت مربوط می شود. 

بیش  ۲۰۱۷مقایسه با سه ماه اول سال  درعلیه افراد ملکی عناصر مخالف دولت هدفمند و عمدی تلفات افراد ملکی از اثر حمالت 

به عناصر مخالف  نسوبم که درصد تلفات غیرنظامیان ۵۹ درصد کل تلفات غیرنظامیان و ۳۹از دو برابر شده است، که این رقم  

، عناصر مخالف دولت همچنان به ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶با مشاهده روند نگران کننده در سال های  را تشکیل می دهد.می باشد دولت 

زخمی( که تقریبا همه  ۱۰۵کشته و  ۴۹تن فرد ملکی شده ) ۱۵۴حمالت مستقیم علیه جمعیت شیعه ادامه داده اند که باعث تلفات 

 .صورت گرفته استه شده است، این تلفات از اثر حمالت انتحاری و پیچیده که توسط داعش به عهده گرفت

زخمی( گردیده است، این  ۵۱۵کشته و  ۲۳۶فرد ملکی ) ۷۵۱حمالت انتحاری و پیچیده عناصر مخالف دولت باعث کشته شدن 

درصد   ۳۳  می باشد و در برگیرنده ۲۰۱۷در زمان مشابه در سال  توسط این تاکتیکرقم بیش از دو برابر تعداد تلفات ثبت شده 

در حالی که تلفات غیرنظامیان از اثر مواد انفجاری از قبل تعبیه شده کاهش یافته است، استفاده  .محسوب می گرددت تمامی تلفا

فرد  ۱۵۶بدون تفکیک و غیرقانونی  توسط عناصر مخالف دولت باعث تلفات  و آنهممداوم از مواد انفجاری از قبل تعبیه شده 

درصدی را نشان  ۳۴در حالی که نسبت به زمان مشابه سال گذشته این رقم کاهش  زخمی( گردیده است. ۱۰۷کشته و  ۴۹)  ملکی

 .می دهد، یوناما با نگرانی خاطر نشان می سازد که کودکان همچنان یک سوم این تلفات را تشکیل می دهند

 نیروهای طرفدار حکومت

 ۱۳به صورت گرفته  ۲۰۱۸در ربع اول سال  نیروهای طرفدار حکومت که توسط تلفات غیر نظامیان   ۲۰۱۷به ادامه روند سال 

درصد تلفات  ۳۶زخمی( کاهش یافته است. این کاهش عمدتا از اثر کم شدن  ۲۳۱کشته و  ۱۷۶غیرنظامی ) ۴۰۷درصد یعنی 

 ۱۸در جریان درگیری های زمینی می باشد. نیروهای طرفدار حکومت عامل  ،به نیروهای طرفدار حکومت منتسبنظامیان غیر

درصد توسط نیروهای امنیتی ملی افغان، دو درصد توسط نیروهای نظامی بین المللی، چهار درصد  ۱۱ات غیرنظامیان )درصد تلف

بوده  ۲۰۱۸توسط نیروهای نا مشخص طرفدار حکومت و یک درصد توسط گروهای مسلح طرفدار حکومت( در سه ماه اول سال 

 اند. 

غیرنظامیان از اثر حمالت هوایی، به ویژه در میان زنان و اطفال که بیش از نیمی با این وجود، یوناما در مورد سطح باالی تلفات 

 ۲۰۱۸از تلفات غیرنظامیان از اثر این حمالت را به خود اختصاص داده اند، ابراز نگرانی می نماید. در جریان سه ماه اول سال 

 ۲۰۱۷که مشابه به ارقام سه ماه اول سال  ،ت هواییزخمی( از اثر حمال ۷۵کشته و  ۶۷غیرنظامی ) ۱۴۲ یوناما تلفات ماموریت

درصد به نیروهای نظامی بین المللی،  ۳۵ ،تلفات غیرنظامیان از اثر حمالت هواییاز مجموع می باشد را به ثبت رسانده است.  

 است.  شده نیروهای هوایی افغان و باقی مانده به نیروهای نا مشخص طرفدار حکومت نسبت دادهبه درصد  ۳۵

اقداماتی که از سوی حکومت افغانستان برای جلوگیری از ادامه تلفات غیرنظامیان صورت گرفته است باعث کاهش کشته و زخمی 

شدن غیرنظامیان از اثر عملیات های شان به ویژه درگیری های زمینی گردیده است. یوناما از اقداماتی که جهت تطبیق پالیسی 

فبروری مسئولیت  ۹ درت غیر نظامیان صورت گرفته است، استقبال می نماید و می گوید که ملی برای کاهش و جلوگیری از تلفا

کنوانسیون منع استفاده از سالح های متعارف که در مورد مواد انفجاری باقی مانده از جنگ  ۵های حکومت مطابق با پروتوکل 

ور از بین بردن و پاکسازی اماکنی که احتمال وجود ، قابل اجرا می باشد. در حال حاضر حکومت مکلفیت دارد به منظمی باشد

یوناما جامعه بین المللی را تشویق می نماید  کند،رد را تعقیب و نشانه گذاری مواد منفجر ناشده باقی مانده ازجنگ در آنجا وجود دا

نظامی بین المللی می خواهد که  تا از حکومت افغانستان در انجام این مکلفیت ها حمایت نماید. این ماموریت همچنان از نیروهای

 باید در بخش های تخنیکی، مالی، مادی یا منابع بشری همکاری نمایند و از تخریب وسایل باقی مانده اطمینان حاصل نمایند. 
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 غیرنظامیان در منازعات مسلحانه مراجعهاز  محافظتیوناما در مورد  شش ماههبرای جزئیات بیشتر، لطفا به گزارش ساالنه و 

 (available at: http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports) کنید:
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