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را به  ٢٠١٧ سال نخستِ  سه ربعِ طی ملکی افراد يوناما آمار تلفات  –درگيری ھا برای افغان ھای ملکی ھنوز ھم مرگبار می باشد 
  نشر می رساند

افراد ملکی محافظت برای  جنگ می خواھد تا ت�ش ھای شان ھيئت معاونت ملل متحد در افغانستان (يوناما) از طرف ھای درگير در
مسلحانه کشته شده در درگيری ھای  امروز نشان می دھد که شمار افراد ملکیِ  ی زيرا آمار انتشار يافته ،بخشندتقويت  را آسيب ھااز 

  می باشد.  ٢٠١۶سال رقم  برابر بادر اين دوره 

) را مجروح ۵٣٧٩و  کشته ٢۶۴٠ملکی (افراد مورد تلفات  ٨٠١٩به تعداد  ،٢٠١٧مبر اسپت ٣٠جنوری تا  ١در مجموع، يوناما از 
نشان می دھد. شمار  ٢٠١۶سال  عيِن مدتِ ملکی در مقايسه با افراد شش درصد کاھش را در ميزان تلفات  مجموعکه در  هنمودثبت 

   درصد کاھش يافته است. ٩ملکی مجروحين افراد يک درصد افزايش يافته در حالی که شمار  در حدود ملکیافراد  کشته شدگانِ 

 ،حم�ت انتحاری، حم�ت پيچيده ؛رودملکی به شمار می افراد عامل تلفات گترين بزردرگيری ھای زمينی ھنوز ھم به عنوان ھرچند 
ندھار و فارياب کوIيات کابل، ھلمند، ننگرھار،  ساکنينِ  ا بر افراد ملکی بجا گذاشته اند کهتعبيه شده تلفات سنگينی رمنفجره و مواد 

  ل شده اند. بيشترين تلفات را متحم

آور می شود که نموده اما با نگرانی عميق ياداستقبال مسلحانه درگيری ھای  در اثرِ ملکی افراد  مجروحيتِ يوناما از کاھش در ميزان 
منفجره حم�ت انتحاری و پيچيده، کشتار ھدفمند و عمدی، مواد . باقی مانده استھمچنان در سطح بلند کشته شده ميزان افراد ملکی 

  .استافراد ملکی شده  کشتار تعداد روز افزونِ فشاری و حم�ت ھوايی باعث  نوعِ ی تعبيه شده 
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  درگيری ھای زمينی  بر اثرملکی  افراد کاھش در ميزان تلفات

ملکی از تلفات افراد قابل م�حظه در شمار  اثر کاھشِ  بر ملکی عمدتاً افراد تلفات مجموعی در ميزان  درصدی 6 کاھشِ در مجموع 
درصد کاھش در ميزان  ١۵در جريان درگيری ھای زمينی با عناصر ضد دولت می باشد. يوناما حکومت دار نيروی ھای طرفسوی 
  . ه استبه ثبت رساند ٢٠١۶سال  دوره مشابھیدرگيری ھای زمينی ميان طرف ھای درگير را در مقايسه با  در اثرِ ملکی افراد تلفات 

طوريکه  ،کاھش يافتهدرصد  ٣٧حکومت نسبت داده شده، به نيروھای طرفدار که در جريان درگيری ھای زمينی کی ملافراد تلفات 
جنگ ھای به که ملکی افراد رسد، در حالی که تلفات  ) میمجروح ۶٢١کشته و  ٢٢٨د ملکی (افرمورد تلفات ا ٨۴٩اين رقم به 

 ٢۵۵د ملکی (افرا مورد تلفات ١١۵٠به اين رقم  ود افزايش يافته درص ٧ در حدودنسبت داده شده، دولت  مخالفعناصر زمينی 
س�ح ھای سبک می شليک  توسط از اثر افزايش در ميزان تلفات افراد ملکی  عمدتاً اين افزايش  رسد. می )مجروح ٨٩۵کشته و 

 شناسايیعامل اصلی اين تلفات را  هنتوانستيوناما به وقوع پيوسته که ملکی در نتيجه تبادل آتش افراد تلفات ی مانده  اشد. شمار باقیب
  نمايد.   

 ،ستايد میرا درگيری ھای زمينی جريان ملکی در افراد کاھش تلفات حکومت به منظور دار ھای طرفنيرواتخاذ تدابير توسط يوناما 
مقدم که خطوط  یخصوص در مناطق جنوبه اما يادآور می شود که شدت درگيری ھا ببطور مشخص در حوزه شمال شرِق کشور؛ 

م�حظه را در ميزان تلفات  قابلِ  يوناما افزايشِ  ثير داشته باشد.أمکن روی کاھش تلفات افراد ملکی تم، بودهثابت  جنگ ھنوز نسبتاً 
  . ه استنموددرگيری ھای زمينی در وIيات لغمان، فارياب و فراه ثبت  توسطملکی افراد 
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  زنان و اطفال

مناسب به منظور جلوگيری از  طرفين درگير در اتخاذ تدابير احتياطیِ  کوتاھیمجموعی در ميزان تلفات افراد ملکی،  به رغم کاھشِ 
  . شده و آمار کشته شده گان را افزايش داده است زنان و اطفال رقِم باIی تلفاتآسيب رسيدن به افراد ملکی ھنوز ھم باعث 

که نشان دھنده  هبه ثبت رسانيد ٢٠١٧مجروح) را در جريان سه ربع نخست سال  ٧٠٩و کشته  ٢٩٨مورد تلفات زنان ( ١٠٠٧يوناما 
 ١٧٩١کشته و  ۶٨٩مورد تلفات اطفال ( ٢۴٨٠مسلحانه باعث رگيری ھای ددرصد افزايش در مجموع تلفات زنان می باشد.  ١٣

 عيِن مدتِ در مقايسه با  اطفال گش را در مرپنج درصد افزايدر حدود يک درصد کاھش را و  ،تلفات که در مجموعِ  هرديدگمجروح) 
يوناما افزايش  امای ھای زمينی کشته و مجروح شدند، يرگزنان و اطفال در جريان در نشان می دھد. ھرچند تعداد کمترِ  ذشتهگسال 

. تلفات اطفال برخاسته از مواد ه استحم�ت انتحاری و پيچيده و حم�ت ھوايی به ثبت رسانيد را توسطدر تلفات زنان و اطفال 
  منفجره تعبيه شده نيز افزايش يافته است. 

  

  عناصر ضد دولت

که تعداد تلفات افراد ملکی که به عناصر ضد دولت نسبت داده شده به شمول حم�ت ھدفمند عليه افراد  به شدت نگران اينستيوناما 
مورد تلفات افراد ملکی  ۵١۶٧باعث  ٢٠١٧ سال ماه نخست ٩ان ملکی در سطح بلند باقی مانده است. عناصر ضد دولت در جري

اين تلفات افراد  ذشته می باشد. از مجموعِ گر يک درصد کاھش در مقايسه با سال گکه نمايان همجروح) شد ٣۴٠٧کشته و  ١٧۶٠(
ا به عناصر ناشناخته ضد متباقی ردرصد را به داعش/دولت اس�می وIيت خراسان و  ١٠درصد را به طالبان،  ۶۶ملکی، يوناما 

  . ه است، نسبت دادمی نامندداعش/دولت اس�می وIيت خراسان گروپ ھای که خود شان را اعضای دولت به شمول مواردی که 

بشردوستانه  حقوقکه به اساس  یھدف قرار دادن عمدی افراد ملکی با استفاده از يک سلسله تاکتيک ھا در حم�ت عناصر ضد دولت
عليه اھل تشييع در حالی که آنان در مساجد يا حين  ھدايت شده ند. حم�تِ ه اادامه داد د رانبين المللی جرايم جنگی شمرده می شو

يکی از عوامل افزايش اين خود که  شدهمجروح)  ١٩۴کشته و  ٨۴مورد تلفات افراد ملکی ( ٢٧٨اجرای مراسم مذھبی بودند، باعث 
  حم�ت انتحاری و پيچيده می باشد.  ر اثرِ دزنان  کشتار

ھای امنيتی افغان مورد حمايت از دولت يا نيرو ظنموارد قتل ھای عمد را که در آن رھبران مذھبی، افراد ملکی به ھمچنان يوناما 
ه را نيز ثبت نمود یسارنوالان ھای عدلی و قضايی و گرفتند، و حم�ت متداوم عليه کارمندان ملکی دولت و کارکنان ارگھدف قرار 

  . است

تعبيه شده و حم�ت انتحاری و  انفجاريیتعبيه شده توسط عناصر ضد دولت (مواد  انفجاريیمواد  استفاده از تاکتيک ھای مختلطِ 
مجروح) را تشکيل می دھد.  ٢١٠٧کشته و  ٨٨٠مورد تلفات افراد ملکی ( ٢٩٨٧ يعنیتلفات افراد ملکی  لِ کُ درصد  ٣٧پيچيده) 

در اثر تاکتيک  کشته شدن افراد ملکیاما درصد کاھش يافته،  ۴حم�ت انتحاری و پيچيده  در اثرِ ھرچند در مجموع تلفات افراد ملکی 
در حدود تعبيه شده  ی انفجار مواد منفجره در اثرِ لکی درصد افزايش يافته است. به رغم اينکه تلفات افراد م ١٣ متذکره در حدود

  افراد ملکی تنھا يک درصد کاھش را نشان می دھد.  کشتارھشت درصد کاھش يافته، 

توسط عناصر ضد دولت باعث در کنار جاده ھا مواد منفجره تعبيه شده نوع فشاری  بدون تفکيک، غير قانونی و دوامدارِ  یجاسازي
است. رقِم مجموعی تلفات افراد ملکی ناشی از اين تاکتيک مشابه با  مجروح) شده ۴٣٢کشته و  ٣٧١اد ملکی (مورد تلفات افر ٨٠٣

 سوِم تلفاتِ . اطفال يک را نشان می دھددرصد افزايش  ١١ رقم سال گذشته است، اما آمار کشته شده گان توسط اين تاکتيک در حدود
  نوع فشاری را تشکيل می دھند.تعبيه شده ی انفجار مواد منفجره برخاسته از 

ناشی از اين  ابراز نگرانی می کند. تلفات افراد ملکیِ  یقتل ھای ھدفمند و عمد توسطکی از افزايش در تلفات افراد مل يوناما مشخصاً 
 ۵٣٠مورد تلفات افراد ملکی ( ٨۶٩ يعنی در حدودافزايش يافته درصد  ١٣ در حدود تاکتيک که به عناصر ضد دولت نسبت داده شده

  افراد ملکی را نشان می دھد.  کشتاردرصد افزايش در  ٣٣مجروح) که  ٣٣٩کشته و 
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  نيرو ھای طرفدار حکومت

درصد  ١٩که  هھای طرفدار حکومت نسبت داده شدبه نيرومجروح)  ١٠١٨کشته و  ۵۶٠(افراد ملکی تلفات مورد  ١۵٧٨ در حدودِ 
   يری ھای زمينی به وقوع پيوسته است. گاين رقم در جريان در و بيش از نيمِ  می دھدکاھش را نشان 

به  تلفات افراد ملکی دوام دارِ افزايش رانی خود را در خصوص گر نگدي با وجود چنين کاھش در مجموع ميزان تلفات، يوناما بارِ 
 ٢٠۵مورد تلفات افراد ملکی ( ۴۶۶، يوناما ٢٠١٧ست ماه نخ ٩حم�ت ھوايی ابراز می کند. در جريان  در اثرِ  ويژه زنان و اطفال

حم�ت ھوايی را  توسطدرصد افزايش در تلفات افراد ملکی  ۵٢ رقِم متذکره در حدودِ  که همجروح) را به ثبت رسانيد ٢۶١کشته و 
   نشان می دھد.  ٢٠١۶سال  عين مدتِ در مقايسه با 

يوناما بر اساس يافته ھای ناشی از حم�ت ھوايی را تشکيل می دھد.  کیِ تلفات افراد مل درصدِ  ۶٨يعنی اطفال دو سوم زنان و 
  . ه می شودھای نظامی بين المللی نسبت دادخاسته از حم�ت ھوايی به نيروبر تلفات افراد ملکیِ  درصدِ  ٣٨ئوليت مس

عمليات ھای  در تلفات افراد ملکی  کم شدنِ تلفات افراد ملکی که منتج به  کاھشِ دولت افغانستان در راستای  دوام دارِ تعھد از يوناما 
می کند. در ماه اکتوبر، دولت افغانستان پاليسی استقبال افراد ملکی  بهبه منظور کاھش آسيب توسط دولت اتخاذ تدابير از و  شان شده

  . ه استملی جلوگيری و کاھش تلفات افراد ملکی را رسماً تصويب کرد

درگيری ھای مسلحانه مکلفيت دارد تا از تطبيق کامل اين  قربانيانِ در مقابِل ن اين کشور مشخصاً دولت افغانستان در برابر شھروندا"
نماينده خاص سر منشی ملل اطمينان حاصل نمايد." اين مطلب را آقای تاداميچی ياماموتو  ثابت یپاليسی از مجرای يک پ�ن عمل

تلفات  پيگيری منظم مواردِ  بررسی بيطرفانه و"دولت افغانستان بايد از  :گويدمتحد برای افغانستان و در عين زمان رئيس يوناما می 
بشردوستان بين المللی شمرده  حقوق افراد ملکی و ھمچنان تحقيق مستق�نه تمامی رويداد ھای تلفات افراد ملکی که ممکن نقض جدی

  د، اطمينان حاصل کند." نشو

متعارف در مورد بقايای مواد انفجاری از  مشخِص  انسيون منع استفاده از س�ح ھایکنو Vدولت افغانستان در ماه آگست پروتوکول 
  .ه استدوران جنگ را رسماً پذيرفت

کشته  باعث انفجاری باقی مانده از جنگمواد ، ٢٠١٧ماه نخست  ٩: "در جريان می گويدل، رئيس بخش حقوق بشر يوناما َدنيل بِ 
 ٢٠١٨ل که در فبروری ه است. تطبيق اين پروتکيگر که اکثراً اطفال می باشند، شدتن د ٣٧٨ شدنِ  فرد ملکی و مجروح ١٣۴شدن 

 ء می شود، در آينده مانع وقوع اکثر چنين تلفات افراد ملکی که قابل جلوگيری است، می گردد. مرعی اIجرا
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محافظت افراد ملکی در درگيری ھای مسلحانه که  برای معلومات بيشتر، لطفاً به گزارش ھای ساIنه و شش ماھه ی يوناما در مورد
و شامل پيشنھادات در جھت محافظت افراد ملکی و مردماِن ملکی شده ثبت در آن تأثيرات درگيری باIی افراد ملکی در افغانستان 

-http://unama/unmissions.org/protection-of-civiliansد: ن. گزارش ھای مذکور در آدرس انترنتی ذيل قابل دسترس می باششود، مراجعه می باشد

reports  

 را احتوا می کند.  ٢٠١٧ سال دسامبر ٣١جنوری الی  ١به نشر خواھد رسيد که  ٢٠١٨در جنوری  بعدی مکملِ گزارش 

 


