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  ۲۰۲۱تلفات افراد ملکی ممکن به باالترین رقم خود در سال   ،خشونت صورت نگیرد توقف  در صورتیکه اقدام فوری برای 
گزارش سازمان ملل  –برسد   

از جمله    باالترین سطحِ خود رسیده است؛ به    ۲۰۲۱تلفات افراد ملکی در افغانستان در نیمه اول سال    -   ۲۰۲۱جوالی    ۲۶کابل،  
که نیروهای نظامی بین المللی خروج خود را آغاز کردند و    به بعد   از ماه می   افراد ملکی  شدید در کشتار و زخمی شدن  افزایِش 

. در گزارش جدیدی که امروز منتشر شد، سازمان ملل هشدار میدهد که  ، مشاهده شده استجنگ پس از حمله طالبان شدت گرفت
شاهد   ۲۰۲۱رای سال ب از زمان آغاز ثبت تلفات افراد ملکی توسط یوناما،  ممکن خشونت، افغانستان ی  بدون کاهش قابل مالحظه 

 تلفات افراد ملکی در یک سال باشد.  ارقامباالترین  یِ سازمستند 
 

ملکی را    فرد   ۵۱۸۳  تلفات  افراد ملکی در جنگهای مسلحانه در افغانستاناز  ظت  یوناما در مورد محاف   ۲۰۲۱ارش وسط سال  زگ
  ۲۰۲۰سال    فزایش در مقایسه با مدت مشابهِ درصد ا   ۴۷  که این رقم نشان دهنده ی  زخمی(   ۳۵۲۴کشته و    ۱۶۵۹ثبت می کند )

 . می باشد
 

است، تقریباً شروع شده  کشته و زخمی شده در این دوره از اول ماه می    افزایش شدید در تعداد افراد ملکیِ   اینست که  نگرانی جدی
در جریان  تعداد تلفات افرادی ملکی است که در مجموع    صورت گرفته و مشابه بهاکثریت تلفات افراد ملکی در ماهای می و جون  

زخمی(    ۱۶۰۹کشته و    ۷۸۳نفر )  ۲۳۹۲  به  چهار ماه قبلی آن ثبت شده است. تعداد تلفات افراد ملکی در ماه می و جون در مجموع 
نشان    ،اغاز نموده است  ۲۰۰۹را در سال    آن  از زمانیکه یوناما ثبت سیستماتیک  تلفات راباالترین رقم  و ماه  این د  رسیده، یعنی

   است.  ثبت شده  زخمی( ۱۹۱۵کشته و  ۸۷۶) ملکی فرد  ۲۷۹۱ تلفات  ۲۰۲۱جنوری تا اپریل   میدهد. از
 
کنم که روند   ی از طالبان و رهبران افغانستان التماس ممن  " الینز نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان گفت:  ابردی 

  ی را ارائه م  ی گزارش هشدار واضح  نی . اگیرندرا در نظر ب  افراد ملکیمخرب آن بر    اتری و تأث  ی ری و وحشتناک درگ  ندی ناخوشا
 شوند".    ی و معلول مکشته    ی افغان در سال جار  افراد ملکیاز    یسابقه ا   ی، شمار ب گرفته نشود  ندهی فزاهای  دهد که اگر جلو خشونت  

 
: " تالش های خود را در میز مذاکره تشدید  می خواهدنماینده سازمان ملل که رئیس یوناما نیز است از طالبان و رهبران افغانستان  

 امیدوار کنید. " جنگ افغان در برابر افغان را بگیرید. از مردم افغانستان محافظت کنید و آنها را برای آینده بهتر  جلو  و کنید
 

با سطح جمعیت نسبتاً کم    در مناطقِ   یعنی  اکثر اقدامات در میدانهای جنگ در مرگبارترین ماهای می و جون در خارج از شهرها 
به وقوع پیوسته است. سازمان ملل به شدت نگران است که اگر اقدامات نظامی شدید در مناطق شهری با تراکم باالی جمعیت انجام  

 آن برای افراد ملکی افغان می تواند فاجعه بار باشد. شود، عواقب 
 

 راه حل نظامی فقط رنج مردم افغانستان را افزایش می دهد."  جستجوی  : " که در این گزارش آمده است
 

  . یادآوری می کندظت از افراد ملکی به طرفین در گیر تعهدات آنها را  محاف بین المللی برای    نورم های  بر اساس سازمان ملل متحد  
  ۲۰۲۱جوالی    ۱۸مشترک  ی  آخرین بار در بیانیه    که   آنها را برای انجام این کار برجسته می کند   ی   به ویژه تعهدات اعالم شده 

قطر هنگامی که آنها توافق کردند از آسیب رساندن به افرادی  ی    توسط نمایندگان جمهوری اسالمی افغانستان و طالبان در دوحه
 ، صورت گرفت.  کنندملکی جلوگیری 

 
عمیق این است که زنان، پسران و دختران نزدیک به نیمی از تلفات افرادی ملکی  ی   تکان دهنده و نگران کننده  بخصوص مواردِ 

تلفات،  درصد    ۳۲  .تلفات افرادی ملکی را شامل می شود   درصدِ   ۴۶  که در مجموع  تشکیل می دهند  ۲۰۲۱را در نیمه اول سال  
  زن   ۷۲۷در مجموع    ، یعنیدرصد زنان بودند  ۱۴زخمی( و    ۱۲۱۴کشته( و    ۴۶۸)  کودک  ۱۶۸۲در مجموع    ی، یعن کودکان بودند

است که    تعداد زنان و کودکان کشته و زخمی شده بیشتر از هر ارقام قبلیِ   واقعیت که  اینگزارِش  زخمی(.    ۵۰۸کشته و    ۲۱۹)
 توسط یوناما برای نیمه اول هر سال ثبت گردیده، تکان دهنده است. 

 
درصد توسط    ۹درصد توسط طالبان، نزدیک به    ۳۹تلفات افراد ملکی هستند:   مجموعدرصدِ   ۶۴عناصر مخالف دولت مسئول  

 دولت.  نامشخِص مخالفدرصد توسط عناصر ۱۶دولت اسالمی )داعش( و  شاخه خراسانِ 
 

افغانستان و    دفاعی و امنیتیدرصد توسط نیروهای    ۲۳درصد از تلفات افرادی ملکی هستند:    ۲۵فدار دولت مسئول  نیروهای طر
 . صورت گرفته است  طرفدار دولت   مشخص یا نیروهای نادو درصد توسط گروهای مسلح طرفدار دولت 
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ری های زمینی که نمی توان طرف دقیق آن را  درصد از کل تلفات افراد ملکی را به "درگیری متقابل" در هنگام درگی   ۱۱یوناما  
 مشخص کرد و سایر انواع حادثات، از جمله مهمات منفلق ناشده / بقایای مواد منفجره جنگ نسبت داده است. 

درصد افزایش یافته است، در    ۶۳  ،۲۰۲۰تلفات افرادی ملکی منسوب به عناصر مخالف دولت در مقایسه با مدت مشابه سال  
 درصد افزایش یافته است.  ۳۰فرادی ملکی منسوب به نیروهای طرفدار دولت حالیکه تلفات ا

 
به این    ۲۰۰۹از سال  یعنی  قابل ذکر است که این اولین گزارش از زمان آغاز ثبت سیستماتیک تلفات افرادی ملکی توسط یوناما  

المللی نسبت نمی دهد. این درگیری مشخصا نبرد افغان  است که حتی تلفات یک تن از افراد ملکی را به نیروهای نظامی بین  طرف  
 در مقابل افغان را به خود گرفته است. 

 
تلفات   انفجاری توسط عناصر مخالف    ی  استفاده گسترده از مواد تعبیه شده  ۲۰۲۱در نیمه اول سال  افراد ملکی  مهمترین علل 

مخالف دولت و حمالت هوایی توسط قوای هوایی افغان  دولت، درگیری های زمینی بین طرفین، قتل های هدفمند توسط عناصر  
 . ه استبود

 
غیر    ی انفجاری ی  از مواد تعبیه شده    دولت اسالمی   شاخه خراسان   یعنی  طالبان و داعش   ی   استفاده،  علت اصلی تلفات افراد ملکی

ثبت    ۲۰۲۰ارقامی که برای مدت مشابه در سال    تقریباً سه برابرِ  کل تلفات افرادی ملکی گردیده و   درصدِ   ۳۸انتحاری که سبب  
درصد   ۴۲تقریبا همه توسط طالبان صورت گرفته، منجر به   که فشاری  یانفجاری ی . استفاده از مواد تعبیه شده  بود، می باشد شده

فشاری که می تواند حتی با پا گذاشتن ی شده است. مواد تعبیه شده   ۲۰۲۰سال  مدت مشابهِ  نسبت بهتلفات بیشتر به افرادی ملکی 
بین المللی بشردوستانه بوده و یوناما یکبار دیگر از طالبان میخواهد که   نورم های حقوق کودک روی آنها منفجر شود، نقض کننده 

 استفاده از این وسایل را به طور دایمی منع قرار دهند. 
 

نیروهای دفاعی    درصد تلفات افراد ملکی گردیده است، تقریباً تمام این تلفات افراد ملکی به طالبان و   ۳۳  درگیری های زمینی باعث
  ،۲۰۲۰. تلفات افراد ملکی از سبب درگیری های زمینی در مقایسه با شش ماه اول سال  ه استافغانستان نسبت داده شد  و امنیتی

 درصد افزایش یافته است.  ۴۱
 

باشد. حمالت هوایی   تلفات افرادی ملکی می درصدِ  ۱۴ و باعثعمده   هدفمند توسط عناصر مخالف دولت، سومین عاملِ قتل های 
تلفات افراد ملکی را به خود اختصاص داده است. در مقایسه با نیمه اول سال    ی هوایی افغان، هشت درصدِ هامنسوب به نیرو

 درصد افزایش یافته است.  ۳۳فراد ملکی در حمالت هوایی ا  شده گان و مجروحینِ تعداد مجموعی کشته    ۲۰۲۰
 
یوناما همچنان در مورد ادامه حمالت عناصر مخالف دولت که عمداً افراد ملکی را هدف قرار داده است، به ویژه از طریق استفاده  

رسانه  کارمندان  ن حقوق بشر،  از جمله هدف قرار دادن کارمندان ملکی دولت، مدافعا  مرمی انفجاری و فیر  ی  از مواد تعبیه شده  
نگران است. حداقل در یک مورد کودکان به    گرایانه،  حمالت با انگیزه فرقه  نیز  ها، بزرگان مذهبی و کارمندان بشردوستانه و 

می در خارج از مکتب سید الشهدا در کابل بود که منجر به    ۸ی    هدف قرار گرفت. تکان دهنده ترین واقعه حمله  ی  عمدشکل  
کشته، که هیچ یک از عناصر مخالف دولت مسئولیت    ۸۵تن از افراد ملکی، عمدتا دختران مکتب، از جمله    ۳۰۰تلفات بیش از  

 باشد.  آن را بر عهده نگرفت، می
 

  ان شیعه که اکثر آنها نیز به اقلیت قومی هزاره تعلق دارند علیه اقلیت مذهبی مسلم  فرقه گرایانه   یوناما از سرگیری حمالت عمدی 
به عهده گرفته است. این موارد شامل    دولت اسالمی   شاخه خراسان   یعنیآنها را داعِش ی  لیت همه  ئوثبت نموده که تقریباً مس  را

حداقل تنها استفاده از هشت    ،از جمله  مرمی می باشد. غیر انتحاری و فیر    یانفجاری   ی   یک رشته حمالت توسط مواد تعبیه شده
که بس ها یا وسایل نقلیه مشابه حامل اعضای جامعه هزاره را هدف   باشد انفجاری در ماه می و جون می ی مواد تعبیه شده   ردمو

شیعه / هزاره را هدف قرار داده  مردم  حادثه را که    ۲۰، یوناما  ۲۰۲۱جون    ۳۰جنوری و    ۱قرار داده است. در مجموع، بین  
 را ثبت کرده است.  شده  زخمی( ۳۵۷کشته و  ۱۴۳فرد ملکی )  ۵۰۰منجر به تلفات است و 

 
است که تحت تأثیر    مناطقیتبعیض در  نیز  یوناما همچنین نگران افزایش تعداد گزارشات مربوط به قتل، بدرفتاری، آزار و اذیت و  

طرفها به حقوق بشر و   ی   جنگ های کنونی و پیامدهای آن قرار دارند. به ویژه در مواقع درگیری شدید، بسیار مهم است که همه 
 مردم احترام بگذارند و از چنین بدرفتاری ها و تخطی ها جلوگیری کنند. کرامت
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*  * * 
 

میتودولوژی در مورد   
 

افراد ملکی را شامل گزارش    ی   ، یوناما تنها تلفات تایید شده می شود  ظت از افراد ملکی ف امح  گزارش ها در مورد   آنچه که مربوط به 
تلفات افراد ملکی "تأیید شده" ثبت می شود که براساس تمامی اطالعات بررسی شده توسط یوناما، مشخص شده   تنها آن . می سازد 

"  مبنی بر کشته یا زخمی شدن غیرنظامیان وجود دارد. برای تحقق این معیار، یوناما حداقل  ی  است و شواهد "روشن و قانع کننده
عنوان مثال، قربانی، شاهد، کارکن طبی، مقامات محلی، تأیید توسط طرفهای در  به سه نوع منبع مختلف و مستقل نیاز دارد، به  

 جامعه یا منابع دیگر. بزرگانگیر، 
 
در صورت امکان، اطالعات از گزارش های اولیه قربانیان و یا شاهدان حادثه و از طریق حقیقت یابی در محل به دست می آید.  

اعتبار اطالعات مربوط به تلفات افرادی ملکی قانع نباشد، آن را تأیید شده نمی داند.    که یوناما از قابلیت اطمینان و  ی در موارد 
شده در این گزارش گنجانده نشده است. یوناما ادعا نمی کند که آمار ارائه شده در این گزارش کامل است و با توجه  ان  حوادث تأیید

  تدابیرِ و    ۱۹چالش های اخیر ناشی از بیماری همه گیر کوید    به محدودیت های موجود در محیط عملیاتی، به ویژه با توجه به 
 مربوط به آن، احتمال کم گزارش شدن تلفات افرادی ملکی را تایید میکند.

 
 افراد ملکی در جنگهای مسلحانه از ظت در مورد محاف ۲۰۲۱ارش وسط سال  زگ

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