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 مسلحانه منازعاتماهه در مورد محافظت افراد ملکی در  گزارش شش

 ۲۰۱۸جون  ۳۰جنوری الی  ۱

 

. نموده است اردوی و معیشت افراد ملکی گبه زند شدیدی را مسلحانه آسیب منازعات، ۲۰۱۸ سال در شش ماه نخست

تان )یوناما( هیئت معاونت ملل متحد در افغانس بوده است. سال گذشته البته آسیب متذکره از لحاظ وخامت مشابه با

را ترغیب  فراد ملکی را بیشتر ساخته و آنهادرگیر می خواهد تا تالش ها برای محافظت ا یکبار دیگر از طرف های

 میکند تا در راستای رسیدن به توافق صلح آمیز تالش نمایند. 

 همجروح( را ثبت نمود ۳۴۳۰کشته و  ۱۶۹۲مورد تلفات افراد ملکی ) ۵۱۲۲یوناما ، ۲۰۱۸جون  ۳۰جنوری الی  ۱از 

ر میزان مشابه تلفات گبیان . رقمِ متذکرهذشته را نشان می دهدگسه درصد کاهش در مقایسه با سال در مجموع که 

یک  ،افراد ملکی آمار کشته شدگانِثبت شده بود.  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷افراد ملکی است که در عین زمان در سال های 

 . ه استافراد ملکی پنج درصد کاهش یافت و رقمِ مجروحینِدرصد افزایش یافته 

 
به عنوان عامل بیشترین  همچنان ،می گیرددولت  مورد استفاده قرار  مخالف که توسط عناصر مواد منفجره تعبیه شده 
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کشته شدگان و مجروحینِ افراد ملکی

۲۰۱۸-۲۰۰9از جنوری تا جون 

کشته شدگان مجروحین

 حقوق بشر ملل متحد
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انتحاری  ی مواد منفجره تعبیه شده آمار. ه استباقی ماند ۲۰۱۸شش ماه نخست سال  در جریانمیزان تلفات افراد ملکی 

اکثر تلفات افراد  دهد.فات افراد ملکی را تشکیل می تل مجموعِ درصدِ ۴۵یعنی تقریباً نصف  در مجموع و غیر انتحاری

تاکتیک که  هبرخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده بودمی باشد در حقیقت ناشی از مواد منفجره تعبیه شده که ملکی 

البته آمار باالی تلفاتِ ناشی از حمالت . ه استبازهم بیشترین رقم تلفات افراد ملکی را به خود اختصاص دادمتذکره 

مهم ترین عاملِ دومِ  ه بود.توسط یوناما ثبت شد ۲۰۱۷در سال  ابتداکه هست  عینِ روندی ادامه انتحاری و پیچیده،

مواد ی و یکه به تعقیب آن قتل های هدفمند و عمدی، عملیات های هوا هزمینی بود جنگ های ،تلفات افراد ملکی

، هلمند، و کندهار زندگی ننگرهار، فاریاب. افراد ملکی که در والیات کابل، رندقرار دا انفجاری باقی  مانده از جنگ

  ثر شدند. أ، بیشتر از جنگ متردندمی ک

درصد کاهش  ۱۸هرچند ماموریت یوناما کاهشی را در میزان تلفات افراد ملکی ناشی از بعضی انواع رویداد ها به ویژه 

تلفات ملکی برخاسته از قتل یری های زمینی و همچنان کاهش قابل مالحظه در گدر تلفات افراد ملکی ناشی از در

را در میزان تلفات افراد ملکی  تکان دهنده یاین ماموریت افزایش اما ، ه استهای هدفمند و عمدی را ثبت نمود

بیش  البته ه است.به ثبت رساند انجام یافته، حکومت مخالفتوسط عناصر که برخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده 

 . ه استبه جنگجویان شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش( نسبت داده شد صفِ ارقام متذکرهاز ن

 
تقریباً و اینست که تلفات افراد ملکی در والیت ننگرهار بیش از دو برابر افزایش یافته  نگران کننده یکی از مواردِ

%28: حمالت انتحاری و پیچیده
ُکشته و 427)1413مجموع تلفات 

(مجروح986

%17: مواد انفجاری تعبیه شده و غیر انتحاری
(مجروح645ُکشته و 232)877مجموع تلفات 

%29: جنگ های زمینی
ُکشته و360)1494مجموع تلفات 

(مجروح1134

%9: قتل های هدفمند و عمدی
(مجروح162ُکشته و 301)463مجموع تلفات 

%7: حمالت هوایی
ُکشته و 149)353مجموع تلفات 
(مجروح204

%5: مواد انفجاری باقی مانده از جنگ
176ُکشته و 63)239مجموع تلفات  

(مجروح

%5: غیره
ُکشته و 160)283مجموع تلفات 
(مجروح123

تلفات افراد ملکی بر اساس نوع حادثه

۲۰۱۸جنوری تا جون سال 
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تلفات افراد ملکی در والیت ننگرهار  نزدیک به دو سومِ 1در کابل می باشد.شده مشابه با میزان تلفات ملکی ثبت 

 صفِ. تقریباً نه استناشی از مواد منفجره تعبیه شده بوده که اکثر آن توسط حمالت انتحاری و پیچیده به وقوع پیوست

تلفات افراد ملکی در والیت ننگرهار برخاسته از حمالت مواد منفجره تعبیه شده )انتحاری و غیر انتحاری(  مجموعِ

تلفات  درصدِ ۹۵. در والیت کابل، ه استئولیت آن را شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش( به عهده گرفتبوده که مس

این تلفات ناشی از حمالت انتحاری و  صفِافراد ملکی برخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده بوده که بیش از ن

 . ه استبه عهده گرفتمسئولیت آن را شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش( می باشد که  یپیچیده

 همجروح( شد ۳۸۷کشته و  ۱۵۷مورد تلفات زنان ) ۵۴۴درگیری های مسلحانه باعث ، ۲۰۱۸ سال طی شش ماه نخست

زنان جان های شان را در نتیجه  زیادِ . تعدادِه استیری های زمینی به وقوع پیوستگآن از اثر در صفِکه حدود ن

ند. هرچند ه اثر شدأئی متقتل های هدفمند و عملیات های هواحمالت انتحاری و پیچیده از دست داده و همچنان از 

تلفات زنان اما نشان می دهد،  ۲۰۱۷سال  مدتِفیصد کاهش را در مقایسه با عین  ۱۵ مجموع،میزان تلفات زنان در 

 عمده باقی مانده است. رانی گبه عنوان ن همچنان

 مسلحانه منازعاتاطفال و 

چنانچه  ،باعث ناراحتی تعداد زیادی در افغانستان شد در منازعات مسلحانه اطفال تلفات، ۲۰۱۸ سال در شش ماه نخست

رفتند، از آنها گردیدند، مورد تجاوز جنسی قرار گ مجروحیر کشته شدند، گپسران و دختران افغان توسط طرفین در

مسلحانه یری گرفتند. خشونت های برخاسته از درگرفت، استخدام شده و مورد استفاده قرار گبهره کشی صورت 

ار و سایر حقوق اساسی و همچنان ذگشت و گمانع حقوق دسترسی اطفال به معارف، خدمات صحی، آزادی  همچنان

 شده است.  ،گثیرات جنأرای دور بودن از تحقوق خانواده، بازی در خارج از منزل و آزادی اطفال ب

یری های مسلحانه را طی شش ماه نخست گ( ناشی از درمجروحِ ۹۹۲و  کشته ۳۶۳مورد تلفات اطفال ) ۱۳۵۵یوناما 

نشان می دهد. این  ۲۰۱۷سال  مدتِدرصدی را در مقایسه با عین  ۱۵کاهش  رقمِ متذکره ه است.ثبت کرد ۲۰۱۸سال 

اطفال در جریان درگیری های زمینی بوده هرچند این نوع  نتیجه کشته و مجروح شدن تعداد کمترِاساساً در کاهش 

ملل متحد ماموریت رویداد ]درگیری های زمینی[ هنوز هم به عنوان بزرگترین عامل تلفات اطفال باقی مانده است. 

ه، اما یافته های نگران کننده ی مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری را نیز ثبت نمود توسطکاهش در تلفات اطفال 

 است. حمالت انتحاری و پیچیده و حمالت هوائی افزایش یافته در نتیجهکه تلفات اطفال ماموریت نشان می دهد 
                                                           

با  یسهکابل ثبت نمود که پنج درصد کاهش در مقا یتدر وال ۲۰۱۸ سال شش ماه نخست یمجروح( را ط ۶۷۲کشته و  ۳۲۱) ملکیافراد مورد تلفات  ۹۹۳ یوناما  1

درصد  ۱۴۲مجروح( را ثبت کرد که  ۶۰۷کشته و  ۳۰۴) یمورد تلفات افراد ملک ۹۱۱ملل متحد  یتمامور رهار،گنن یتدهد. در وال یرا نشان م ۲۰۱۷سال  مدتِ ینع

 دهد.  ینشان م ۲۰۱۷ سالمدتِ  ینبا ع یسهرا در مقا یشافزا
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ی از مواد منفجره تعبیه شده تلفات ملکی ناشی  که اطفال هنوز هم بیش از یک سومِ یافته ها نشان می دهدهمچنان 

از دوران جنگ را انفجاری بقایای مواد  توسطنوع فشاری را تشکیل می دهند. هرچند یوناما کاهش در تلفات اطفال 

ماموریت یک بار دیگر ابراز این اما ، هثبت نمود تاکتیکاین نوع توسطِ کاهش در مجموع تلفات افراد ملکی همانندِ

را تشکیل  گبقایای مواد انفجاری از دوران جن افراد ملکی توسط تلفاتِ درصدِ ۸۹هنوز هم نگرانی می کند که اطفال 

 می دهند. 

عنوان  توسط عناصر ضد حکومت به و آموزش و پرورش معارفبر اساس آن  روندِ جدیدی کهخصوص یوناما در 

رانی میکند. ماموریت ملل متحد گابراز ن مورد حمله قرار می گیرند، های طرفدار دولتواکنش به عملیات های نیرو

که  هثبت نموددر والیت ننگرهار منسوب به شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش( را  رویداد ۱۳ ،در جریان ماه جون

ئی هشدار دادند که مکاتب دختران را مورد هدف قرار می دهند. روه مذکور در واکنش به حمالت هواگطی آن 

معارف و مکاتب را مورد هدف قرار داده و حمالت پیچیده را علیه شعبات ریاست گروه مقامات  این جنگجویانِ

 .ه استمجروح( شد ۱۷کشته و  ۶ملکی )افراد مورد تلفات  ۲۳معارف در جالل آباد روی دست گرفتند که باعث 

های عملیات نیروکه پس از ه ثبت نمود رگدر ولسوالی چرخ والیت لو مکتب توسط طالبان را ۲۹یوناما بسته شدن 

   ه است. ، به وقوع پیوسته بودشدخانه یکی از فرماندهان طالب در اخیر ماه مارچ خساره مند آن  در طرفدار دولت که

نموده و ادعا های معتبر را مبنی بر  تأییدرا  2پسر ۲۲، یوناما استخدام و استفاده از ۲۰۱۸ سال در جریان شش ماه نخست

این پسر ها به منظور اشتراک در  3.نموده استثبت  را مسلحانه منازعاتطرفین استخدام و استفاده از هفت پسر توسط 

افزون بر آن، یوناما  4رفتند.گمنازعات به شمول جاسازی مواد منفجره تعبیه شده و قتل افراد ملکی مورد استفاده قرار 

های پولیس ملی و که به نیرو هرا ثبت نمود بچه بازیپنج ادعای معتبر مبنی بر بهره کشی جنسی از شش پسر به شمول 

 . ه استپولیس محلی افغانستان نسبت داده شد

 انتخابات

مجروح( ناشی از خشونت  ۲۲۴کشته و  ۱۱۷مورد تلفات افراد ملکی ) ۳۴۱، یوناما ۲۰۱۸جون  ۳۰جنوری الی  ۱از 

مورد تلفات از اثر دو حمله مواد منفجره تعبیه  ۲۵۰بیش از یعنی که اکثر آن  ههای مربوط به انتخابات را ثبت نمود

                                                           
 یها یرو)داعش(ُ و سه پسر را به ن یپاکستان در افغانستان، دو پسر را به شاخه خراسان دولت اسالم طالبانِ یکپسر را به تحر ۱۷استخدام و استفاده  یونامایافته های   2

 . ه استافغان نسبت داد یمحل یسپول
 یتامن یاستر نیروهای توسط نیز پسر یک. ه استداد نسبت افغان ملی پولیس های نیرو به را پسر دو و طالبان به را پسر چهار استفاده و استخدام ونامایافته های ی  3

 . ه استرفتگو طالبان مورد استفاده قرار  یمل
 . ه استحکومت نسبت داده شد مخالفشده و قتل به عناصر  یهمواد منفجره تعب یجاساز یاز اطفال برا استفاده  4
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انتخابات پس از مربوط به در کابل و خوست به وقوع پیوست. خشونت های  ه ترتیببمی  ۶اپریل و  ۲۲شده به تاریخ 

ثبت نام  ،اپریل شروع شد که بعد از آن یوناما حمالت باالی مراکز توزیع تذکره ۱۴ان در گثبت نام رای دهندآغاز 

ران و منسوبین پولیس ملی افغان که برای گکارمندان انتخابات به شمول کارحمالت باالی ان و همچنان گرای دهند

مربوط به انتخابات توظیف شده بودند و از اثر استفاده مواد منفجره تعبیه شده، حمالت انتحاری  مین امنیت ساحاتِأت

. ماموریت یوناما موارد تهدید، اختطاف، و قتل کاندیدا ه استرفتند، ثبت نمودگو قتل های هدفمند مورد هدف قرار 

  5.ه استکردها و حامیان شان را نیز ثبت 

ران می باشد. در گحمالت عناصر ضد حکومت باالی مراکز مربوط به انتخابات در مکاتب نثیرات أماموریت از تاین 

ان گمورد حمله باالی مراکز ثبت نام رای دهند ۳۹، یوناما ۲۰۱۸ان از اپریل الی جون گجریان روند ثبت نام رای دهند

مکاتب شده و در ر متعلمین در  حضوکه منجر به تلفات اطفال، بسته شدن مکاتب و کاهشِ هدر مکاتب را ثبت نمود

ی تلفات . یوناما از اتخاذ اقدامات کاهش دهنده ه استثر ساختأاطفال را مت آموزشِمصئونیت و حق دسترسی به نتیجه 

در همچو مراکز در مراحل بعدی انتخابات استقبال نموده و یک بار دیگر از عناصر ضد حکومت می افراد ملکی 

 د.نمراکز مربوط به انتخابات دست بکشخواهد تا از هدف قرار دادن 

 عناصر ضد حکومت

 روند صعودی حکومت به شمول مخالفشمار تلفات افراد ملکی منسوب به عناصر که یافته های یوناما نشان می دهد 

. از ه استبلند ادامه داشتدر سطح  همچنان  ۲۰۱۸در طول شش ماه نخست  حمالت آنهادر نتیجه ملکی  افراد تلفات

 ۲۲۸۶کشته و  ۱۱۲۷مورد تلفات افراد ملکی ) ۳۴۱۳حکومت باعث  مخالف، عناصر ۲۰۱۸جون  ۳۰جنوری الی  ۱

 ،یونامابراساس یافته های می باشد.  ۲۰۱۷با میزان تلفات ملکی در شش ماه نخست  طحس تقریباً هممجروح(  شده که 

تلفات  درصد  ۴۲ که از رقمِ متذکره، شده، حکومت نسبت داده مخالف عناصر  بهدرصد کل تلفات افراد ملکی  ۶۷

به شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش(، و هفت درصد  به عناصر نامعلوم ضد حکومت )به  درصد  ۱۸به طالبان، 

( نسبت یعنی آن گروهای که خود شان را داعش می نامند خود خوانده گروه داعشِبه  کهشمول کمتر از یک درصد 

 ه شده است.داد

                                                           
: یتسا یبکه در و ،۲۰۱۸ یم ۱۰دهندگان، مورخ  یرا نام ثبت ییابتداروند  یانمربوط به انتخابات در جر یدر مورد حمالت و خشونت ها یوناما یژهو زارشگ به  5

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports   .قابل دسترس است، مراجعه شود 

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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 ۹۸۶کشته و  ۴۲۷ملکی )افراد مورد تلفات  ۱۴۱۳توسط عناصر ضد حکومت باعث حمالت انتحاری و پیچیده 

 6.ثبت گردیده استحمله بیشتر  ۱۲ نتیجه مورد تلفات بیشتر در ۲۵۷ ، 2017نسبت به عین مدت سال  ده که مجروح( ش

حمالت انتحاری و پیچیده را در مقایسه با عین زمان در  توسط در تلفات افراد ملکیدرصدی  ۲۲افزایش این ارقام 

درصد تلفات ملکی برخاسته از حمالت انتحاری و پیچیده به  ۵۲یوناما براساس یافته های نشان می دهد.  ۲۰۱۷سال 

ه شده درصد  به طالبان و متباقی  به عناصر نامعلوم ضد حکومت نسبت داد ۴۰شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش(، 

 . ستا

در مقایسه با نیمه نخست سال ، علیه افراد ملکیحکومت  مخالفعناصر  عمدی حمالت  در نتیجه تلفات افراد ملکی 

حمالت باالی نهاد های  در نتیجهراً از اثر افزایش سریع در میزان تلفات ملکی که اکث 7هدرصد افزایش یافت ۲۸ ، ۲۰۱۷

حکومت به منظور هدف قرار دادن  مخالف می باشد. حمالت عناصر 9و رویداد های مربوط به انتخابات 8ملکی دولت

تلفات ملکی منسوب به عناصر ضد حکومت را  مجموعِ درصدِ ۵۳درصد کل تلفات افراد ملکی و  ۳۵ ،افراد ملکی

عناصر ضد حکومت علیه افراد ملکی از اثر  توسط حمالتمجموع تلفات افراد ملکی  نصفِتشکیل می دهد. بیش از 

مسئولیت آن را طالبان یا شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش( به عهده گرفتند که هر که  هی به وقوع پیوستحمالت

 ۲۰۱۷و  ۲۰۱۶که در سال های  مشابه با روندیحکومت  مخالفعناصر  10کدام افزایش چهار برابری را نشان می دهد.

شان را قوم هزاره تشکیل می دهد، ادامه  یتِاکثر، به حمالت مستقیم علیه جمعیت مسلمانان شیعه که ه بودمشاهده شد

تقریباً تمام این تلفات از  ه است.مجروح( شد ۲۵۱کشته و  ۱۱۵ملکی ) افراد مورد تلفات ۳۶۶باعث  و در نتیجه دادند 

 اثر حمالت انتحاری و پیچیده بوده که مسئولیت آن را شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش( به عهده گرفتند. 

                                                           
 یوناما ذشته،گ. در شش ماه نخست سال ه استرا متاثر ساخت یکه افراد ملک هثبت نمود ۲۰۱۸ سال را در شش ماه نخست یچیدهو پ یمورد حمالت انتحار ۳۶ یوناما  6

از اثر  ۲۰۱۷ سال نخست یمهدر ن یمورد تلفات ملک ۵۰۰از  یش. به بودمجروح( شد ۸۹۷کشته و  ۲۵۹) یمورد تلفات ملک ۱۱۵۶حمله را ثبت نموده بود که باعث  ۲۴

 . ه بودشد داده نسبت حکومت ضد نامعلوم عناصر به آن مسئولیتکه  یوستدر وسط شهر کابل به وقوع پ ۲۰۱۷ یم ۳۱ یخانفجار موتر بمب به تار
مورد هدف قرار  اًعمد یاز حمالت که در آن افراد ملک یمجروح( ناش ۱۱۵۷کشته و  ۶۴۹) یمورد تلفات افراد ملک ۱۸۰۶ یوناما ،۲۰۱۸جون  ۳۰ یال یجنور ۱ از  7

آمار شامل  ین. ایدرس یمجروح( م ۹۴۸کشته و  ۴۶۸مورد ) ۱۴۱۶به  ۲۰۱۷ سال در زمان عین درحمالت  چنیناز  یناش یملک تلفاتکه رقم  هرا ثبت نمود گرفتند

 یدارا افرادِ پولیسنیروهای که  یمجروح( شده است؛ باوجود ۲۰۷کشته و  ۱۱۵مورد تلفات ) ۳۲۲شود که باعث  یافغان نم یمل یسپول یروهاین یحمالت باال

 سهم داشته باشند.  یها یریدر درگ یماًمستق ممکنحمالت  یانجر دراز آنها  یشوند، بعض یم یتلق یملک یتماه
مورد  یدولت یملک یدر آن نهاد ها کهه را ثبت کرد یاز حمالت یمجروح( ناش ۴۱۵کشته و  ۱۸۵) یمورد تلفات ملک ۶۰۰ یوناما ،۲۰۱۸جون  ۳۰ یال یجنور ۱ از  8

 . یدرس یمجروح( م ۱۰۳کشته و  ۴۹مورد ) ۱۵۲به  ۲۰۱۷شش ماه نخست  یاننوع حمالت در جر یناز ا یناش یشمار تلفات ملک یکهدر حال رفتندگهدف قرار 
 نشده بود.  زارگسال ها بر آننوع انتخابات در  یچه زیراه ثبت نکرد ۲۰۱۵و  ۲۰۱۶ ،۲۰۱۷ یمربوط به انتخابات را در سال ها یتلفات ملک ونهگهیچ یوناما  9

 ینکه ا رفتندگمجروح( شد، به عهده  ۲۷۸کشته و  ۱۷۵) یمورد تلفات ملک ۴۵۳را که منجر به  یافراد ملک یحمله باال ۲۶ مسئولیتطالبان  ،۲۰۱۸نخست  یمهن در  10

را که  یافراد ملک یحمله باال ۱۵ مسئولیت)داعش(  یدهد. شاخه خراسان دولت اسالم ینشان م ۲۰۱۷زمان در سال  ینبا ع یسهرا در مقا یشدرصد افزا ۴۲۱رقم 

 دهد.   یرا نشان م یشدرصد افزا ۳۷۶که  رفتندگمجروح( شد، به عهده  ۴۳۴کشته و  ۱۶۱) یمورد تلفات افراد ملک ۵۹۵منجر به 
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ی بدون تفکیک و غیرقانونی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری توسط عناصر ضد حکومت باعث ستفادهادامه ا

کاهش یوناما . ه استکه اکثر آن به طالبان نسبت داده شد هگردید مجروح( ۲۰۰کشته و  ۱۱۴مورد تلفات ملکی ) ۳۱۴

حکومت مخالف  عناصر ه که منسوب بهنمودرا ثبت  جنگ های زمینیدر جریان در تلفات افراد ملکی  یدرصد ۲۳

مواد منفجره تعبیه  توسطتلفات افراد ملکی در جریان چند سال گذشته یوناما در مورد کاهش . می باشد اً طالبان()اکثر

 . با طرف های درگیر صحبت نموده و دادخواهی های پیهم داشته استشده نوع فشاری و درگیری های زمینی 

 حکومتنیروهای طرفدار 

ه شده مورد تلفات افراد ملکی به نیروهای طرفدار حکومت نسبت داد ۱۰۴۷مسئولیت ، ۲۰۱۸جون  ۳۰جنوری الی  ۱از 

درصد  ۲۰می باشد. نیروهای طرفدار حکومت باعث  ۲۰۱۷تقریباً مشابه با آمار شش ماه نخست سال  متذکره آمارکه 

درصد توسط نیروهای ملی امنیتی افغان، دو درصد توسط نیروهای نظامی بین المللی، و  ۱۷کل تلفات افراد ملکی )

 . گردیده است ۲۰۱۸روه های مسلح طرفدار حکومت( در شش ماه نخست گیک درصد توسط 

یری های زمینی منسوب به نیروهای گدرصدی را در تلفات افراد ملکی ناشی از در ۲۱ماموریت ملل متحد کاهش 

از ناشی تلفات ملکی  در هرچند افزایش قابل مالحظه ه،اکثراً نیروهای ملی امنیتی افغان( ثبت نمودحکومت )طرفدار 

 . ه استرا کمرنگ ساختحمالت هوائی تاثیر این کاهش 

 ۳۵۳یوناما ، ۲۰۱۸شش ماه نخست  جریانئی در حمالت هوامیزان یر در گزارش ها در مورد افزایش چشمگدر خالل 

درصد افزایش نسبت  ۵۲که  هئی را ثبت نمودحمالت هوا توسطمجروح(  ۲۰۴کشته و  ۱۴۹مورد تلفات افراد ملکی )

تلفات  صفِبیش از ن مثل همیشهاینست که زنان و اطفال ویژه رانی گن 11را نشان می دهد. ۲۰۱۷به عین زمان در سال 

در مقایسه با نیمه هوائی را تشکیل داده و شمار تلفات اطفال برخاسته از این نوع حمالت افراد ملکی ناشی از حمالت 

اپریل در ولسوالی دشت  ۲اکثر این افزایش از اثر حادثه مورخ درصد افزایش یافته است.  ۶۴الی  ۲۰۱۷نخست سال 

ارچی والیت کندز می باشد که در آن نیروهای دولتی یک مراسم مذهبی در یک مدرسه را مورد هدف قرار داده و 

یوناما دولت را ترغیب می کند تا اطمینان حاصل نماید  12.که اکثر آنان اطفال بودندشدند تن  ۱۰۰باعث تلفات بیش از 

برای قربانیان پس از این رویداد غرامت و جبران خساره یری و تعهدات مبنی بر گکه تغییرات در پروتکل های هدف 

                                                           
 ثبت کرد.  ۲۰۱۷ نخست ماه شش در را ئیاز حمالت هوا یمجروح( ناش ۱۳۷کشته و  ۹۵) یمورد تلفات ملک ۲۳۲ یوناما  11
: یتسا یبو در و یدبه نشر رس ۲۰۱۸ یکندز که در ماه م یتوال یدشت ارچ یدر ولسوال ۲۰۱۸ یلاپر ۲ مورخ هوائیدر مورد حمله  یوناما یژهو زارشگ به  12

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports باشد، مراجعه شود. یقابل دسترس م 

http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
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درصد کل تلفات افراد ملکی ناشی از  ۵۲مسئولیت  ،ماموریت ملل متحد یافته هایاساس  بر 13رعایت می نماید.را 

نیروهای به مانده   درصد  به نیروهای نظامی بین المللی، و سه درصد باقی ۴۵هوائی  به نیروهای هوائی افغان، حمالت 

 . استشده ه نامعلوم طرفدار حکومت نسبت داد

افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از عملیات های تالشی به شمول عملیات های مشترک توسط نیروهای ملی از یوناما 

های وهای ویژه ریاست امنیت ملی و گرونیر بخصوص رانی میکند.گن امنیتی افغان و نیروهای نظامی بین المللی ابراز

مسلح طرفدار حکومت مانند نیروهای محافظتی خوست باعث تلفات ملکی و سایر خشونت های رو به افزایش شدند. 

نیروهای امنیتی ملی افغان ساختار تشکیالتی مایه نگرانی می باشند زیرا اکثر شان خارج از به شدت این نیروها اَعمال 

علیه این  هامرجع عدلی و قضائی جهت رسیدگی به ادعا وضاحت صالحیتِبا توجه به عدم این امر فعالیت داشته که 

 می شود. نیروها، منجر به عدم نظارت و پاسخگوئی 

چه این اقدامات منتج به اقدامات از سوی دولت افغانستان در راستای جلوگیری از تلفات افراد ملکی ادامه داشته چنان

درگیری های زمینی شده است؛  درجریانکاهش کشتار و مجروحیت افراد ملکی از اثر عملیات های این نیروها بویژه 

طی سال های اخیر همواره روی آن از طرف های درگیر ست که دادخواهی یوناما هی  درگیری های زمینی عرصه

متداوم دولت در راستای تطبیق پالیسی ملی کاهش و جلوگیری از تلفات افراد از اقدامات یوناما است. متمرکز بوده 

کنوانسیون منع استفاده از برخی سالح های  Vپروتوکول  تحت ملکی و همچنان در خصوص اجرای مسئولیت ها

یوناما نافذ شد، استقبال میکند.  ۲۰۱۸فبروری  ۹متعارف در پیوند با بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ که به تاریخ 

مسئولیت دارند تا در عرصه حصول اطمینان از رعایت مکلفیت های یادآور می شود که نیروهای نظامی بین المللی 

جامعه جهانی را ترغیب میکند تا به همکاری های همچنان این ماموریت همکاری نموده و  Vدولت تحت پروتوکول 

  . شان در حد امکان ادامه دهند

 یام عید سعید فطرادر  بس آتش

، دولت آتش بس یک جانبه بودکه مصادف با رخصتی های سه روز عید سعید فطر  ۲۰۱۸جون  ۱۷الی  ۱۵از تاریخ 

در  جنگسال  ۱۷گرفت و منتج به نخستین آتش بس واقعی پس از را اعالن کرد که مورد پذیرش طالبان نیز قرار 

عادی شد چنانچه بعضی شهروندان ار ذگشت و گبی پیشینه در آزادی افزایش شد. این آتش بس باعث  افغانستان

و برای سال ها اجازه دیدار آنها را نداشتند، قرار داشت شان که در مناطق تحت کنترول طالبان  اقاربِمردم به خانه 
                                                           

پرداخته نشده  برای تعداد زیادی از قربانیان حادثه تا اکنون و جبران خساره غرامتگویا که  هکرد دریافترا  یمتعدد های شارزگ یوناما ،جوالی 10  تا تاریخ  13

خیلی ها گزارش است. نگرانی ها در مورد مقدار پولی که برای قربانیان پرداخت می گردد، تشخیص مستحقین و سایر نگرانی ها در مودر فرایند پرداخت توسط 

  داده شده است. 
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شدید ناشی از  مصئونیت جان تعداد بیشمار افغان های شد که همواره در معرض آسیبباعث رفتند. این آتش بس 

مسئولیت آن را شاخه خراسان دولت اسالمی )داعش( به که  . دو حمله انتحاریقرار داشتنددرگیری های مسلحانه 

باعث که افراد ملکی را هدف قرار داده و در والیت ننگرهار به وقوع پیوست جون  ۱۷و  ۱۶به تاریخ  عهده گرفت،

. متأثر ساختدیگر شد؛ این حمالت ظالمانه فضای صلح در والیت ننگرهار را تن  ۱۳۳تن و مجروحیت  ۴۸ ه شدنِکشت

. آتش بس ه استبه استثنای حمالت فوق الذکر، یوناما تقریباً هیچ تلفات ملکی را در جریان این آتش بس ثبت نکرد

برای آینده متصور نبودند. را اکثر مردم شاید هیچ امیدی که  امید را برای افراد ملکی باز کردی روزنه در حالی موقتی 

زیرا بهترین  ،دراز مدت دست پیدا نمایند در افغانستان به توافق صلح آمیزِدرگیر یوناما امیدوار است که طرف های 

 . همانا قطع جنگ می باشد هاراه برای محافظت افراد ملکی از درگیری

 

برای جزئیات بیشتر، لطفاً به گزارش های ساالنه یوناما در مورد محافظت افراد ملکی در درگیری های مسلحانه )که 

  قابل دسترس است( مراجعه نمائید.  http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reportsدر ویب سایت: 

%67: عناصر مخالف دولت
2286ُکشته و 1127) 3413مجموع تلفات 

(مجروح

%20: نیروهای طرفدار دولت
ُکشته 402)1047مجموع تلفات 

(مجروح645و 

دار تلفاتی که مشترکاً به نیروهای طرف
: دولت و مخالفیِن آن نسبت داده شده 

10%
ُکشته و 123)503مجموع تلفات 
(مجروح380

%3: غیره
بشمول ( مجروح119ُکشته و 40) 159مجموع تلفات 

ُکشته و 7)فرد ملکی توسط نظامیاِن پاکستانی 37تلفات 
(مجروح30

تلفات افراد ملکی توسط طرفهای درگیر در جنگ

۲۰۱۸جنوری تا جون 

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

