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 گزارش ملل متحد – ۷۱۰۲ده هزار غیرنظامی در سال  افغانستان: مرگ و جراحت  

 ارقام  بلند  تلفات  افراد ملکی انفجاری عامل  ی حمالت انتحاری و مواد تعبیه شده 

ملل متحد پیرامون پیآمدهای منازعات مسلحانه در افغانستان، بیشتر  یگزارش ساالنه آخرین برمبنای  - ۷۱۰۲فبروری  ۰۵،کابل

 یا زندگی خویش را از دست داده اند و یا متحمل جراحت گردیده اند.  ۱۰۱۲از ده هزار فرد ملکی در جریان سال 

وع طور مجمتحد که امروز به نشر رسید، بگزارش ساالنه هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( و اداره حقوق بشر ملل م

تلفات  ه فیصدی  ن   اینکه این آمار کاهش   وصف   . بانموده استثبت را  (زخمی  ۲۰۱۵کشته و  ۱۴۱۸ ) فرد ملکی ۱۰۴۵۱ تلفات

 ت انتحاریحمالبه سبب تلفات افراد ملکی  این گزارش بیانگر آمار بلند  اما ، نشان می دهد ۱۰۱۲سال  ادر مقایسه بافراد ملکی را 

 .می باشدو مواد انفجاری تعبیه شده 

 در ار معتبری معلومات گزارش این ی دهنده تکان ارقام   : "می گوید کهنماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان تدامیچی یاماموتو 

 و زنان بخصوص عادی مردم باالی که را انسانی مخوف   های مصیبت تنهای به تلفات آمار   اما، نماید می تهیه جنگ تاثیر مورد

 ." تواند نمی کشیده تصویر به گردد، می تحمیل کودکان

ه از ناحیعلیه افراد ملکی که یاماماتو که ریاست یوناما را نیز بدوش دارد نگرانی عمیق خویش را از آسیب های رو به افزایش 

مورد استفاده از مواد انفجاری تعبیه : "من بخصوص در که . وی اظهار داشتمی نمایدابراز  صورت می گیرد، حمالت انتحاری

ناطق در مو غیر قابل تفکیک غیر قانونی  که به شکل بمب های مورد استفاده در حمالت انتحاری و بمب های فشاریشده بشمول 

    شرم آور است." نگران هستم. این یک عمل   منفجر می گردد، مزدحم و در میان افراد ملکی

بوده  ۱۰۱۲ی میان عناصر ضد دولت و نیروهای طرفدار دولت دومین عامل عمده تلفات افراد ملکی در سال زمین جنگ های

   کاهش یافته است. ۱۰۱۲فیصد نسبت به سال  ۱۱میزان تلفات وارده از این رویارویی ها ، هرچند که است

فیصد این تلفات به  ۴۱؛ ضد دولت نسبت می دهد فیصد( تلفات افراد ملکی را به عناصر ۲۵دو بر سه حصه )تقریباً این گزارش 

عناصر ضد گروهای فیصد آن به جناح های نا مشخص و سایر  ۱۱فیصد به داعش یا شاخه خراسان دولت اسالمی و  ۱۰طالبان، 

   دولت نسبت داده شده است.

آن به نیروهای امنیتی  فیصد   ۱۲ ست؛املکی به نیروهای طرفدار دولت نسبت داده شده افراد تلفات  حصه  پنجدر مجموع، یک بر 

 شخص  نیروهای نا میک فیصد به دولت و  طرفداریک فیصد آن به گروهای مسلح  ،افغان، دو فیصد به نیروهای نظامی بین المللی

ی ادر جریان نبردهای زمینی میان عناصر ضد دولت و نیروه فیرهای متقابل  غیر قابل تشخیصطرفدار دولت نسبت داده شده است. 

   فیصد تلفات به غیرنظامیان گردیده است. ۱۱طرفدار دولت باعث وارد آمدن 

زنان و اطفال شدیداً از ناحیه خشونت های وابسته به منازعات مسلحانه آسیب پذیر باقی مانده اند. بر اساس آمار ثبت شده توسط 

زن دیگر زخمی شده اند.  ۸۲۵و  نشان می دهد( شده) رقم  متذکره پنج درصد افزایش را زن کشته ۱۵۱، ۱۰۱۲یوناما در سال 

 درصد کاهش را نشان می دهد.  ۱۰، ۱۰۱۲مجروح گردیده که در مقایسه سال  ۱۱۱۸کشته و  ۸۲۱تلفات اطفال شامل 

اهداف غیر  علیه افراد و پیچیدهعمدتاَ حمالت انتحاری و  -حمالت عمدی عناصر ضد دولت علیه افراد ملکی ، ۱۰۱۲در سال 

 تلفات غیرنظامیان در افغانستان را تشکیل می دهد. مجموع   فیصد   ۱۲ -نظامی 

می بود که ماه  ۱۱، رخداد ۱۰۱۲تا اخیر سال  ۱۰۰۱خونین ترین رویداد از آغاز ثبت تلفات غیر نظامیان توسط یوناما در سال 

در آن  (مواد انفجاری که توسط نظامیان استفاده می گردد)ریکیلوگرام مواد انفجا ۱۰۰۰کامیونی را که یک حمله کننده انتحاری 

 ۱۱غیر نظامی منفجر ساخت. این انفجار بزرگ باعث مرگ و صبح در یک محل پر ازدحام  در ساعات مزدحم   تعبیه شده بود،

  تن دیگر گردید.  ۴۱۱فرد ملکی و جراحت 

 زندگی مصروف که زمانی افغان ملکی افراد : "می فرمایدکمیشنر عالی ملل متحد در امور حقوق بشر زید ابن رعد الحسین 

 قطف اینکه یا و هستند عبادت مصروف مساجد در یا کنند می مسافرت اتوبوس با که موقعی بخصوص باشند می شان ی روزمره

 در دار دوام شکل به متمادی سالهای افغانستان مردم. شوند می کشته هستند، مهاجمان هدف مورد ساختمان   کنار   از عبور حال در

 مورد کنند می نابود را مردم زندگی و ک شند می را مردم که آنهای حالیکه در اند، کرده سپری را خود زندگی ترس و ناامنی

   ."گیرند نمی قرار مجازات
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، چنین حمالت ممنوع بوده و در بیشتر موارد جرایم جنگی پنداشته می بین المللیحقوق بشر دوستانه : "بر مبنای که وی افزود

 شوند. مسئولین این حمالت باید شناسایی و پاسخگو قرار داده شوند." 

غیر نظامیان را به داعش یا شاخه خراسان  اختطاف  مورد  ۱۱۱زخمی( و  ۲۰۱کشته و  ۱۱۱ملکی ) فرد ۱۰۰۰ تلفات   این گزارش

افراد ملکی را هدف قرار داده است و همچنان  متذکره گروه ۱۰۱۲در سال  نشان می دهد کهدولت اسالمی نسبت می دهد. گزارش 

تل اما قزیر آماج قرار داده است." یون و آن هم به شکل غیر قابل تفکیک و غیر متناسب نیروهای نظامی را در ساحات غیرنظامی

عبادت گاه ها، رهبران مذهبی و عبادت کنندگان، که  علیهغیر نظامی دیگر را در اثر شش حمله  ۱۵۱فرد ملکی و جراحت  ۱۲۰

      پذیرفته است، ثبت کرده است. ۱۰۱۲داعش یا شاخه خراسان دولت اسالمی مسئولیت همه را در سال 

هوایی توسط نیروهای نظامی بین المللی و نیروی هوایی افغان می باشد.  این گزارش شاهد افزایش قابل مالحظه در شمار حمالت

زخمی( را از اثر عملیات های هوایی توسط نیروهای طرفدار دولت  ۱۱۲کشته و  ۱۱۵مورد تلفات غیر نظامیان ) ۲۱۱یوناما 

در  می باشد. ۱۰۱۲سال  یقایسه م بادهنده هفت فیصد افزایش در شمار تلفات افراد ملکی  نشانرقم  متذکره  .ثبت کرده است

وسط ملکی تافراد این آمار بلندترین رقم تلفات غیر نظامیان از اثر حمالت هوایی در یک سال را از زمان آغاز ثبت تلفات  ضمن،

   .را نشان می دهد ۱۰۱۲تلفات غیرنظامیان در سال مجموع   نشان می دهد. حمالت هوایی شش فیصد  ، ۱۰۰۱یوناما در سال 

 ،در جریان نبرد از افراد ملکیاین گزارش اقدامات دولت افغانستان و نیروهای امنیتی طرفدار دولت را در خصوص محافظت 

ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت افراد فیصدی تلفات  ۱۱ کاهش   ۱۰۱۲سال اقدامات متذکره باعث شد که در ستایش می کند. 

   .بوجود آید

پالیسی ملی برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان و پیوستن  تصویب  اظت از افراد ملکی شامل سایر اقدامات دولت برای حف

کشورهای  ،این کنواسیون پنج. پروتکل شماره می باشد ۱۱۸۰افغانستان به کنوانسیون منع استفاده از سالح های متعارف منعقده 

 مانده از جنگ ملزم می نماید. باقی ی امضا کننده را به پاکسازی اراضی از مهمات منفجرناشده 

تن  ۱۲۴، یوناما مرگ ۱۰۱۲کید می نماید. در سال أت الذکر کنوانسیون فوق پروتکل شماره چهار   گزارش روی اهمیت تطبیق  این 

 قربانیان آن را فیصد   ۸۱ که باقی مانده از جنگ ثبت نموده استی تن دیگر را از اثر انفجار مهمات منفجرناشده  ۴۲۵و جراحت 

اطفالی که از این حوادث زنده مانده اند بینایی و یا اعضای بدن خویش را از دست داده اند،  اطفال تشکیل می دهند. شماری زیاد  

خواهد مانع زندگی عادی شان در آینده این وضعیت جراحت های جدی را متقبل گردیده و به آسیب های روانی مبتال شده اند که 

      .شد

د از افرا محافظتممکن را برای  قدامات  نهادات، این گزارش از طرفین در گیر تقاضا می نماید تا هر گونه ادر کنار سایر پیش

از هدف قراردادن عمدی افراد که  خواسته شدهگزارش از عناصر ضد دولت در این دهند.  رجسیسات غیر نظامی به خأملکی و ت

ا ر ی که به شکل غیر قابل تفکیک و غیر متناسب عمل می کندملکی و اهداف غیر نظامی خودداری و استفاده از مواد منفجره 

  پایان دهند.

* * * 

 :است دسترس قابل جا درین مسلحانه منازعات در ملکی افراد محافظت یوناما ۱۰۱۲ سال ساالنه گزارشخالصه 
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports 
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* * * 

نحیث ین سازمان مهیئت 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 

ینه ها در زمبرای 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.

٪۶عملیات هوایی ٪۴سایر

قتل های هدفمند و عمدی 
۰۰٪

٪۳۳جنگ های زمینی 

مواد باقی مانده از 
٪۶جنگ 

یه مواد انفجاری تعب
شده ی غیر 

٪۰۲انتحاری 

حمالت انتحاری و 
٪۱۱پیچیده  

د تمام انواع تاکتیک های موا
٪۴۱انفجاری تعبیه شده 

تلفات افراد ملکی بر اساس نوع حادثه

2017از جنوری تا دسمبر سال 
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