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 گزارش ربعوار در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه: 

 ۲۰۱۹مارچ  ۳۱جنوری الی  ۱

از درگیری ناشی افراد ملکی تلفات هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( به ثبت میزان بلند ، ۲۰۱۹در ربع نخست 

مجروح(  ۱۱۹۲کشته و  ۵۸۱مورد تلفات ملکی ) ۱۷۷۳، یوناما ۲۰۱۹مارچ  ۳۱جنوری الی  ۱های مسلحانه ادامه داد. از 

درصد کاهش در مجموع تلفات  ۲۳این آمار  1مجروح( را ثبت کرد. ۴۳۲کشته و  ۱۵۰مورد تلفات اطفال ) ۵۸۲به شمول 

بدینسو، پائین ترین آمار در ربع نخست  ۲۰۱۳گذشته نشان می دهد و از سال ال افراد ملکی را در مقایسه با عین زمان در س

 سال می باشد. 

برخاسته از کاهش در تلفات افراد ملکی ناشی از حمالتی است که در آن مواد منفجره  تلفات ملکی  این تقلیلروی هم رفته 

 ]میالدی[ شدت سرمای زمستان در سه ماه نخست سال  می پندارد  که یوناما در بدن شخص انتحاری جاسازی می شود. 

ویا در کاهش مجموعی تلفات ملکی نقش داشته در این روند نقش داشته باشد.  روشن نیست که آیا وضعیت جوی  ممکن 

تدابیر اتخاذ کرده شده  توسط جوانب جنگی، ویا گفتگو های جاری میان جوانب منازعه  در حمایت افراد ملکی اثر گذار 

 2وده است.ب

یی نوع غیر انتحاری ادامه هدف قرار گرفتن افراد ملکی و افزایش در تلفات ملکی ناشی از استفاده مواد منفجره تعبیه شده

توسط عناصر مخالف دولت و همچنان افزایش قابل مالحظه در تلفات ملکی برخاسته از حمالت هوائی و عملیات های تالشی 

 یوناما می باشد.  زیاد ای نگرانیت ملکی توسط نیروهای طرفدار دولت می باشد، مایهکه عامل افزایش در مجموع تلفا

 

                                                           
 176تلفات اطفال )  609مجروح(  به شمول  1506کشته و  799ملکی ) مورد تلفات  2305یوناما در مجموع ، 2018در ربع نخست سال  1

 ( مجروح را ثبت نموده است. 433کشته و 
، منتج به ارتقای آمار تلفات جنوری در کابل که مرګبار ترین حمله ثبت شده تا حال بوده است ۲۷یوناما همچنان دریافته است که حمله انتحاری  2

 شده باشد.  2019ی در ربع اول سال کد انفجاری تعبیه شده بوده و ممکن به تشدید ارقام تلفات ململکی ناشی از انتحار با موا
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کشته و مجروحیت افراد ملکی

۲۰۱۹-۲۰۰۹جنوری الی مارچ 

Deaths Injured
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درگیری های زمینی بزرگترین عامل تلفات افراد ملکی بود چنانچه باعث تقریباً یک سوم مجموع تلفات شد. تنها یک مورد 

پنجم مجموع -در کابل باعث تقریباً یک ۲۰۱۹مارچ  ۷شاخه خراسان دولت اسالمی در داعش/شلیک مرمی هاوان توسط 

ترین گیری های زمینی شد )ذیالً مراجعه شود(. استفاده از مواد منفجره تعبیه شده دومین بزرگتلفات افراد ملکی ناشی از در

مواد منفجره غیر از اثر انفجار ملکی  ، اکثر تلفات۲۰۱۸و  ۲۰۱۷عامل تلفات افراد ملکی شمرده شد. برعکس سال های 

افراد ملکی و  3گبه وقوع پیوست. عملیات های هوائی عامل بیشترین مر (مواد منفجره تعبیه شده انتحاری)نه انتحاری 

قرار  گترین عامل تلفات ملکی بود که به تعقیب آن قتل های هدفمند و انفجار بقایای مواد منفجره از دوران جنگسومین بزر

ی می کردند )بالترتیب( بیشترین آسیب را گرهار، فاریاب و کندز زندگتند. افراد ملکی که در والیت های کابل، هلمند، ننداش

 متحمل شدند.

 

                                                           
می باشد. یوناما ها  کیتاکت ریسادر برابر  مجروحیت  به ویژه  در مقایسه با میزان بلند کشتار ر گآمار تلفات ملکی ناشی از حمالت هوائی نمایان 3

 ونه مقایسوی نیز ثبت کرد. گمیزان بلند کشتار ناشی از عملیات های تالشی را به 

٪۳۵: درگیری های زمینی

مورد تلفات ملکی۶۱۶

(مجروح۴۸۲کشته و ۱۳۴)

:  مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری
۱۸٪

مورد تلفات ملکی ۳۲۲

(مجروح۲۶۹کشته و ۵۳)

٪۱۰: حمالت انتحاری و پیچیده

مورد تلفات ملکی ۱۷۸

(مجروح۱۵۵کشته و ۲۳)

٪۱۳: عملیات های هوائی

مورد تلفات ملکی ۲۲۸

(مجروح۸۳کشته و ۱۴۵)

٪۹: قتل های هدفمند

مورد تلفات ملکی ۱۵۶

(مجروح۶۴کشته و ۱۰۲)

٪۷: بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ

مورد تلفات ملکی ۱۳۱

(مجروح۹۵کشته و ۳۶)

٪۶: عملیات های تالشی

مورد تلفات ملکی ۱۰۲

(مجروح۳۰کشته و ۷۲)
٪۲: سایر تاکتیک ها

مورد تلفات ملکی۳۰

(مجروح۱۴کشته و ۱۶)

تلفات افراد ملکی به اساس نوع رویداد

۲۰۱۹جنوری الی مارچ 

: انتحاری و غیرانتحاریرویداد های مواد منفجره
۲۸٪

مورد تلفات ملکی۵۰۰

(مجروح۴۲۴کشته و ۷۶)
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در تلفات ملکی ناشی از حمالت  –درصدی  ۷۶ –یر گکاهش مجموعی در تلفات افراد ملکی اکثراً برخاسته از کاهش چشم

، یوناما چهار مورد حمالت انتحاری مواد منفجره تعبیه شده را ثبت کرد که ۲۰۱۹نخست سال انتحاری بود. در جریان ربع 

رویداد ثبت شده بود که باعث  ۱۹ به تعداد ،۲۰۱۸مورد تلفات ملکی شد در حالی که در عین زمان در سال  ۱۷۸منجر به 

درصد کاهش یافت. باوجود  ۱۳ینی نیز الی یری های زمگردید. هر تلفات ملکی ناشی از درگمورد تلفات افراد ملکی  ۷۵۱

میزان در تلفات ملکی برخاسته از افزایش  بلند رفتنی هدف قرار گرفتن افراد ملکی توسط عناصر مخالف دولت و ادامهآن، 

ی افزایش چشمگیر درصدی( و همچنان ادامه ۲۱منفجره تعبیه شده غیر انتحاری )افزایش مواد از ناشی تلفات افراد ملکی 

درصد( توسط نیروهای طرفدار دولت،  ۸۵درصد( و عملیات های تالشی ) ۴۱در تلفات ملکی ناشی از عملیات های هوائی )

 رانی عمیق یوناما می باشد. گن ایمایه

 ترویداد های که سکتور معارف و صحت را متاثر ساخ

ساخت؛ از مجموع این را متاثر  4سکتور معارفموردی را ثبت کرد که  18یوناما ، ۲۰۱۹مارچ  ۳۱جنوری الی  ۱از 

چهار عناصر مخالف دولت،  چهار مورد  مشترکاً به نیرو های نظامی طرفدار و مخالف دولت.  مورد به  ۱2رویدادها، 

اکثراً در مناطق تحت کنترول شان در والیت فراه بود که مورد از این رویدادها شامل حمالت طالبان باالی مکاتب دخترانه 

]این رویدادها[ باعث یرنده آتش زدن ساختمان و تجهیزات مکتب نیز می شود. هرچند گاین حمالت در بربه وقوع پیوست و 

ردید و تقریباً گردان و خانواده های شان ایجاد کرد و باعث مسدود شدن مکاتب گشا را میانترس ولی ، نشد]جانی[ تلفات 

 . ساختمتاثر را دختر متعلم رد گشا ۳۰۰۰

رویداد به طالبان،  7۱را متاثر ساخت؛ از مجموع این رویداد ها،  5موردی را ثبت کرد که سکتور صحت 6۲یوناما همچنان 

و یک مورد مشترکاً به نیرو هی هفت مورد به نیروهای طرفدار دولت، یک مورد به عناصر نامشخص مخالف دولت 

باب  ۸۸مسدود شدن نسبت داده شد. شش رویداد منسوب به طالبان در حوزه شرقی  اتفاق افتاد که باعث طالبان طرفدار  و 

ان همان روز یا یک روز پس از رویداد آزاد شدند و اکثر گشد. اختطاف شدمراکز صحی و اختطاف سه کارمند صحی 

 رفت. گان محل صورت گکلینیک ها چند روز یا چند هفته بعد از حادثه دوباره فعال شدند که اکثر این ها در اثر وساطت بزر

 عناصر مخالف دولت

اکثر تلفات افراد ملکی شناخته شدند چنانچه باعث  عاملکماکان ، عناصر مخالف دولت ۲۰۱۹در جریان سه ماه نخست سال 

درصد کاهش را در مقایسه با عین زمان در  ۳۶مجروح( شدند که این آمار  ۷۳۶کشته و  ۲۲۷مورد تلفات ملکی ) ۹۶۳

شاخه خراسان دولت داعش/درصد را به  ۱۲ی را به طالبان، درصد تلفات ملک ۳۹را نشان می دهد. یوناما  ۲۰۱۸سال 

 اسالمی، و سه درصد را به عناصر نامشخص مخالف دولت نسبت داد. 

حمالت عناصر مخالف دولت که در آن افراد ملکی به شمول کارمندان ملکی ادارات دولتی عمداً مورد حمله قرار می گیرند، 

یری عمدی گمورد تلفات ملکی ناشی از هدف  ۵۲۹، یوناما ۲۰۱۹ربع نخست سال نگرانی جدی یوناما می باشد. در  ایمایه

مرمی هاوان را باالی  ۱۲شاخه خراسان دولت اسالمی داعش/مارچ،  ۷افراد ملکی را ثبت کرد. بطور مثال، به تاریخ 

رهبران قومی هزاره بودند، در کابل شلیک کردند. در نتیجه وفات یکی از سالگرد جمعیتی از مردم که در حال یادبود از 

رفته گشاخه خراسان دولت اسالمی مسئولیت آن را به عهده داعش/ر مجروح شدند. گتن دی ۱۰۴فرد ملکی کشته و  ۱۱آن، 

ا استفاده در جریان مراسم نوروز بوالیت هلمند، طالبان  اهگرگلششهر مارچ در  ۲۳ر به تاریخ گدر یک رویداد دی 6است.

                                                           
 این شامل حمالت باالی مکاتب و آسیب های غیرعمدی، و قتل و اختطاف کارمندان معارف می شود.   4
و اختطاف کارمندان صحی؛ و  تاسیسات صحی؛ قتل، لت و کوباین موارد شامل حمالت باالی مراکز صحی و آسیب های غیرعمدی؛ تاراج   5

 تهدید تاسیسات و کارمندان صحی می شود. 
 . است دهپنج حادثه در ننگرها، و یکی در والیت لغمان اتفاق افتا 6
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تن  ۴۵باالی کارمندان ملکی دولت حمله کرده و باعث کشته شدن دو فرد ملکی و مجروحیت منفجره تعبیه شده از مواد 

 8رفتند.گطالبان مسئولیت این رویداد را به عهده  7ر شدند.گدی

نسبت به ربع نخست سال  ۲۰۱۹هرچند تلفات ملکی برخاسته از مواد منفجره تعبیه شده در بدن انتحاری در ربع نخست 

درصد افزایش در تلفات ملکی ناشی از حمالت مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری  ۲1یوناما ولی کاهش یافته است،  ۲۰۱۸

ر در مورد استفاده بدون گ. یوناما یکبار دی9مجروح( شد ۲۶۹کشته و  ۳۵مورد تلفات ملکی ) ۳۲۲را ثبت کرد که منجر به 

تفکیک از حمالت انتحاری و سایر انواع مواد منفجره تعبیه شده در ساحات ملکی و همچنان هدف قرار دادن عمدی افراد 

ده در واسطه نقلیه و ، مواد منفجره تعبیه ش۲۰۱۹جنوری  ۱۴رانی می کند. به تاریخ گملکی با این نوع مواد، ابراز ن

رین ویلیج )محوطه سبز( که چند نهاد بین المللی در آن مستقر است، منفجر شد. در این گانتحاری در نزدیکی محوطه 

خانم مجروح شدند؛ این ارقام بیشترین آمار تلفات ملکی  ۱۸طفل و  ۵۱تن به شمول  ۱۴۰رویداد، شش فرد ملکی کشته و 

می باشد. تعداد زیادی از خانه های مسکونی و تجارتی در ساحه آسیب  ۲۰۱۹ست سال ناشی از یک رویداد در ربع نخ

  10رفتند.گدیدند. طالبان مسئولیت این حمله را به عهده 

در  –به شمول کارمندان دولت  –یوناما به عناصر مخالف دولت یادآور می شود که هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی 

ی محسوب می شود. ماموریت ملل متحد از عناصر مخالف دولت می خواهد گرفته و جرم جنگقانون بین المللی منع قرار 

با قانون بین المللی قرار داشته باشد و اقدامات سریع را به منظور  تا به نحوی از افراد ملکی تعریف نمایند که در مطابقت

 یرند. گیری از تلفات افراد ملکی روی دست گجلو

 نیروهای طرفدار دولت

مجروح( را به نیروهای  ۳۰۳کشته و  ۳۰۵مورد تلفات افراد ملکی ) ۶۰۸، یوناما ۲۰۱۹مارچ  ۳۱جنوری الی  ۱از 

رانی گیوناما با ابراز ن 11ذشته می باشد.گدرصد افزایش نسبت به ربع نخست سال  ۳۹ر گنطرفدار دولت نسبت داد که نمایا

نیروهای طرفدار دولت عامل کشتار افراد ملکی بیشتر نسبت عناصر مخالف  ۲۰۱۹مالحظه نمود که در جریان ربع نخست 

درصد را به نیروهای نظامی بین  ۱۳درصد تلفات افراد ملکی را به نیروهای ملی امنیتی افغانستان،  ۱۷دولت بودند. یوناما 

روه های متعدد طرفدار گروه های نامشخص یا گطرفدار دولت و دو درصد را به روه های مسلح گالمللی، دو درصد را به 

 دولت نسبت داد. 

افراد ملکی ناشی از عملیات های هوائی و تالشی تلفات مشاهده شد، یوناما افزایش  ۲۰۱۸سال ئیکه در هاروش  ای ادامهبه 

این تاکتیک ها در ربع نخست یک سال از زمانیکه یوناما  را ثبت کرد چنانچه بیشترین تلفات افراد ملکی برخاسته از یکی از

روی دست  ۲۰۱۹عملیات هوائی را در ربع نخست سال  ۴۳ثبت منظم را آغاز کرد، به ثبت رسید. نیروهای طرفدار دولت 

 مجروح( شد در حالی که نیروهای نظامی بین المللی عامل ۸۳کشته و  ۱۴۵مورد تلفات ملکی ) ۲۲۸رفت که منجر به گ

از  یمجروح( شد. زنان و اطفال نیم ۷۹کشته و  ۱۴۰مورد تلفات ملکی ) ۲۱۹مورد این عملیات ها بودند که منجر به  ۳۹

مارچ در شهر کندز، نیروهای نظامی بین  ۲3. در یک رویداد در ندتلفات ملکی ناشی از عملیات های هوائی را تشکیل داد

                                                           
 به لینک انترنتی ذیل مراجعه شود:  7

https://unama.unmissions.org/unama-condemns-attack-targeting-civilian-festival-lashkar-gah 

 
به آن مراجعه شده بود،  ۲۰۱۹اپریل  22ابل دسترس است و آخرین بار به تاریخ طالبان مسئولیت این حمله را از طریق تویتر که در لینک ذیل ق 8

 به عهده گرفتند.

https://twitter.com/Zabihullah_4/status/1085009149782605824 

 
از اثر حمالت غیر انتحاری ناشی از موادانفجاری مجروح(  190کشته و  76مورد تلفات ملکی ) 266ا ، یونام۲۰۱۸در سه ماه نخست سال  9

 ، ثبت نمود.تعبیه شده 
 
 اپریل نشر شده است: 19پذیرش مسولیت توسط طالبان در تویتر به آدرس ذیل آخرین بار به تاریخ  10

 
https://twitter.com/Zabihullah_4/status/1085009149782605824 

مجروح( را که به نیرو های طرفدار دوولت نسبت داده شده  231کشته و  206مورد نلفات ملکی) 437یوناما  2018در سه ماه نخست سال .  11

 است ثبت نمود. 

https://unama.unmissions.org/unama-condemns-attack-targeting-civilian-festival-lashkar-gah
https://twitter.com/Zabihullah_4/status/1085009149782605824
https://twitter.com/Zabihullah_4/status/1085009149782605824


درگیری های مسلحانه در محافظت افراد ملکی در گزارش ربعوار در مورد                        ۲۰۱۹اپریل  ۲۴
 افغانستان

فرد ملکی به  ۱۳رفتند که باعث کشته شدن گدر حمایت از نیروهای زمینی افغانستان روی دست المللی عملیات هوائی را 

  12ر به شمول یک طفل و یک زن، شد.گطفل و دو زن و مجروحیت سه فرد ملکی دی ۱۰شمول 

د که مجروح( شدن ۳۰کشته و  ۷۲مورد تلفات ملکی ) ۱۰۲عملیات تالشی باعث  ۳۲نیروهای طرفدار دولت مجموعاً در 

در  80) اکثر عملیات های تالشی 13نشان می دهد. ۲۰۱۸درصد افزایش در تلفات ملکی را نسبت به ربع نخست سال  ۸۵

؛ هر ندنیروهای محافظت خوست نسبت داده شدبه یا و نیروهای ویژه ریاست امنیت ملی به تلفات ملکی ناشی از آن،  صد( 

ر اذعان می دارد گرانی یک بار دیگللی حمایت می شوند. یوناما با ابراز نذکر شده توسط نیروهای نظامی بین الم یدو نیرو

که به نظر می رسد که این نیروها با معافیت از مجازات و خارج از سلسه مراتب حکومت عمل می کنند. یوناما کماکان 

خواهد که یا نیروهای محافظت ونه عملیات ها بوده و از دولت افغانستان می گوئی برای این گو پاسخ بیشتر خواهان شفافیت

 نیروهای مسلح نماید.صفوف خوست را منحل نموده و یا آن را پس از ارزیابی دقیق، رسماً شامل 

مارچ یوناما هدایت  ۱۳پس از یک سلسله رویداد ها توسط نیروهای طرفدار دولت که باعث تلفات افراد ملکی شد، به تاریخ 

نیتی و دفاعی را مشاهده نمود؛ هدف این هدایت بررسی میکانیزم ها و طرزالعمل رئیس جمهور غنی برای مقامات ملی ام

یوناما از نیروهای  14یری به عمل آید.گهای که در عملیات های نظامی استفاده می شوند، می باشد تا از تلفات افراد ملکی جلو

                                                           
 به لینک ذیل مراجعه شود:  12

https://unama.unmissions.org/kunduz-airstrike-kills-13-civilians-mostly-children-%E2%80%93-un-initial-findings.  
ار دولت، عملیات تالشی توسط نیروهای طرفد ۱۱مجروح( را از اثر  ۱۱کشته  ۴۴مورد تلفات ملکی ) ۵۵، یوناما ۲۰۱۸در سه ماه نخست   13

 ثبت کرد. 
 به لینک ذیل مراجعه شود:  14

https://unama.unmissions.org/unama-takes-note-government%E2%80%99s-decision-address-civilian-casualties-
caused-pro-government-forces.  

٪۱۷: نیروهای ملی امنیتی افغان
مورد تلفات ملکی۳۰۵

(مجروح۱۹۰کشته و ۱۱۵)

٪۱۳: نیروهای نظامی بین المللی
مورد تلفات ملکی۲۳۲

(مجروح۸۶کشته و ۱۴۶)

٪۲: گروه های مسلح طرفدار دولت
مورد تلفات ملکی۴۱

(مجروح۷کشته و ۳۴)

٪۲نیروها یا گروه های متعدد طرفدار دولت 
مورد تلفات ملکی۳۰

(مجروح۲۰کشته و ۲۰)

٪۳۹: طالبان
مورد تلفات ملکی۶۹۸

(مجروح۱۷۳کشته و ۵۲۵)

شاخه خراسان دولت /داعش
٪۱۲: اسالمی

مورد تلفات ملکی۲۱۴
(مجروح۱۷۱کشته و ۴۳)

٪۳: عناصر نامشخص مخالف دولت
مورد تلفات ملکی ۵۱

(مجروح۱۱کشته و ۴۰)

٪۱۲: تبادله آتش و سایر تاکتیک
مورد تلفات ملکی۲۰۲

(مجروح۴۹کشته و ۱۵۳)

تلفات افراد ملکی به اساس طرف های درگیری
۲۰۱۹جنوری الی مارچ 

https://unama.unmissions.org/kunduz-airstrike-kills-13-civilians-mostly-children-%E2%80%93-un-initial-findings
https://unama.unmissions.org/unama-takes-note-government%E2%80%99s-decision-address-civilian-casualties-caused-pro-government-forces
https://unama.unmissions.org/unama-takes-note-government%E2%80%99s-decision-address-civilian-casualties-caused-pro-government-forces


درگیری های مسلحانه در محافظت افراد ملکی در گزارش ربعوار در مورد                        ۲۰۱۹اپریل  ۲۴
 افغانستان

عا های تلفات ملکی تحقیق نمایند، نتایج یافته ملی امنیتی افغانستان و نیروهای نظامی بین المللی می خواهد تا در مورد اد

 های شان را نشر کنند، و به قربانیان جبران خساره مناسب پرداخت نمایند.

یری های مسلحانه گیوناما در مورد محافظت افراد ملکی در در ششماههزارش های ساالنه و گبرای معلومات بیشتر، لطفاً به 

( مراجعه reports-civilians-of-http://unama.unmissions.org/protection)که در این لینک قابل دسترس است: 

 شود. 

 

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

