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گزارش سازمان ملل   -نیاز است تا خشونت پایان یابد   ۲۰۲۱و مجروحیت هزاران شهروند افغان در سال   نبرای توقف کشت 

 متحد  

یوناما    .ادامه دارد   به شکل دوامدار  افراد ملکیبه    آسیب  د  بسیار بلن   در درگیری های افغانستان سطح  -  ۲۰۲۱اپریل    ۱۴،  کابل

سال قبل  یک  به طور قابل توجهی از  اند  کشته و زخمی شده    ۲۰۲۱  سال   طی سه ماه اول   که   افرادی ملکیتعداد  ه است که  دریافت 

 .استبیشتر 

که امروز به نشر رسید،    افغانستانی  دردرگیری های مسلحانه  افراد ملکی    ازمحافظت  در مورد    ۲۰۲۱سال  ربع اول    گزارش

صد افزایش را نسبت به سه ماه اول سال  در   ۲۹که    ،زخمی( را ثبت نموده است  ۱۲۱۰کشته و    ۵۷۳ملکی )  فرد  ۱۷۸۳  تلفات

 نشان میدهد.  ۲۰۲۰

تلفات کودکان در    ۲۳گونه افزایش  همین وشدند    کشته و زخمیاست که  درصدی تعداد زنان    ۳۷نگرانی ویژه افزایش   درصدی 

     میباشد.   ۲۰۲۰سال  ربع اول مقایسه با 

افغان، به ویژه    شدن افراد ملکی  جروح کشته و متعداد    ملل متحد برای افغانستان گفت: "  سازمان  دیبرا الینز نماینده خاص سرمنشی

 پیدا کنند."   این خشونت  توقف برای  را من از طرفین می خواهم فوراً راهی  .استآزار دهنده زنان و کودکان  

در  ،  گر چهافراد ملکی به میان آورد، ابرای بهبود وضعیت    ی را امیدواری ها  ۲۰۲۰افغانستان در سپتامبر    آغاز مذاکرات صلح  

در مقایسه با مدت مشابه سال    را   افراد ملکیدرصد افزایش در تلفات    ۳۸یوناما    ۲۰۲۱  چ و مار  ۲۰۲۰بر  وشش ماه بین اکت جریان  

نیروهای دولت افغانستان و طالبان    ، دو طرف درگیر، یعنی ۲۰۲۰  سال   در فبروری قابل یاد آوری است که  ثبت کرده است.    گذشته 

متأسفانه، از زمان آغاز  .  نجات دهد  تواند جان افغان ها را  یم   یاسی تعهد س  دادنشان    که  کاهش خشونت توافق کردند  هفته یک    هب 

 .خشونت موافقت صورت نگرفته است   با هیچ کاهش   دیگر افغانستان بدینسو مذاکرات صلح  

ممکن برای صلح باید استفاده شود، اگر میزان خشونت بالفاصله    از هر فرصت    "  :گفت   است،  نیز  رئیس یوناماکه    خانم الینز

 . "ادامه پیدا خواهد کرد خود توسط هموطنان    ۲۰۲۱افغان در طی سال  فرد ملکیهزاران  کشته شدن  ،یابدن کاهش 

باعث  آن تاکتیک ها  بود که  گرفته  صورت    اساس تاکتیک های  براً  عمدت   ۲۰۲۱  سال  اول  ربعدر    افراد ملکیافزایش کلی تلفات  

 .  های هدفمند و قتل تعبیه شده  ی  منفجره  واد مجنگ های زمینی، :  ه بود در پایان سال گذشته شد تلفات افزایش 

هستند، در    ۲۰۲۱  سال  در سه ماه اول  افراد ملکیتلفات    از مجموع  درصد  ۶۱اکثریت یعنی  عناصر ضد دولت همچنان مسئول  

 گردیده اند.   افراد ملکی تلفات  از مجموع  درصد  ۲۷یعنی  ربعیک  بیش ازتقریاً باعث دولت  طرفدار حالیکه نیروهای 

  به که    ، کرده  ثبت   ۲۰۲۱در جریان سه ماه اول سال  یوناما افزایش تعداد تلفات افراد ملکی را    ۲۰۲۰ربع اول سال    ادر مقایسه ب 

  ملی افغانستان   اردوی  و افراد ملکی  تلفات    تمام  درصد    ۴۳.۵طالبان مسئول  .  نسبت داده است   طالبانو    ملی افغانستان  اردویهر  

 تمام تلفات افراد ملکی هستند.   درصد    ۱۷مسئول 
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 گزارش را اینجا بخوانید: 

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

 

 * * * 

نای ماموریت این سازمان منحیث  هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( از مردم و دولت افغانستان برای رسیدن به صلح و ثبات حمایت می کند. بر مب

نطقوی  یک ماموریت سیاسی، یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن، افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم همکاری های م

و که بر مبنای احترام به حقوق بشر ایجاد شده اند،  این ماموریت از حکومتداری موثر، ترویج مالکیت امور توسط افغان ها و ادارات پاسخگ پشتیبانی می نماید.

و سایر خدمات کلیدی به شمول اقدام های دیپلماتیک با توسل به اصل استقاللیت، بی طرفی و یکپارچگی این سازمان را   ’مساعی جمیله‘حمایت می کند. یوناما 

ها در زمینه  برای جلوگیری از بروز، افزایش و گسترش منازعات فراهم می نماید. این ماموریت حمایت بین المللی در راستای پیشرفت افغان ها و اولویت  

 هماهنگ می کند.   امور بشری را
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