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هزار مورد تلفات افراد ملکی برای ششمین سال پیاپی در افغانستان ۱۰ثبت   

بر اساس گزارش تازه ملل متحد که در مورد ادامه سطح باالی تلفات افراد ملکی در جنگ  - ۲۰۲۰فبروری  ۲۲ژنیو،  کابل/
هزار فرد ملکی را کشته و زخمی  ۱۰بیش از  ۲۰۱۹در افغانستان در سال  گجنجاری توضیح می دهد، طرف های درگیر در 

 نموده اند. 

ت که بیشتر تلفات افراد ملکی از سوی عناصر ضد حکومت زخمی را به ثبت رسانده اس ۶،۹۸۹کشته و  ۳،۴۰۳این گزارش تازه 
 هزار می گذرد.  ۱۰صورت گرفته است. این ششمین سال است که آمار تلفات افراد ملکی از مرز 

به گونه قابل توجهی افزایش ۲۰۱۹بر عالوه تداوم سطح باالی وارد آمدن آسیب به افراد ملکی، آمار تلفات افراد ملکی در سال 
بعد از بیش از یک دهه مستندسازی سیستماتیک تاثیر جنگ بر افراد ملکی، ملل متحد دریافته است که آمار تلفات افراد  ت.یافته اس

 هزار تن فراتر رفته است.  ۱۰۰از  ۲۰۱۹ملکی الی ختم سال 

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( گفت: 
"تقریبا هیچ فرد ملکی در افغانستان از تاثیرات خشونت های جاری مصون نبوده است." وی افزود: "از آنجایی که پروسه صلح 

یان دارند، از زندگی افراد ملکی باید محافظت گردد و برای همه طرف های درگیر ضروری زمان گیر است و تالش های صلح جر
 است تا از این فرصت برای توقف جنگ استفاده نمایند." 

آمار و ارقام گزارش تازه که مشترکا از سوی یوناما و دفتر حقوق بشر ملل متحد به نشر رسیده است، نسبت به سال گذشته پنج 
نشان می دهد، دلیل عمده آن کاهش تلفات افراد ملکی از سوی دولت اسالمی می باشد. تلفات افراد ملکی از سوی درصد کاهش را 

درصد( افزایش یافته  ۱۸درصد( و نیروهای نظامی بین المللی ) ۲۱سایر طرف های درگیر در جنگ به ویژه از سوی طالبان )
 تعبیه شده و حمالت هوایی می باشد.  است که دلیل عمده آن افزایش در حمالت مواد انفجاری

که با شیوه خیلی دقیق مستند سازی شده است، چندین توصیه  ۲۰۱۹این گزارش بر عالوه تشریح تلفات افراد ملکی در جریان سال 
ن نیز ارائه نموده است و به طرف های درگیر یادآوری می کند که هدف قرار دادن عمدی افراد و اهداف ملکی، نقض جدی قانو

 بین المللی بشردوستانه است و جرم جنگی محسوب می شود.

میشل بشلت کمیشنر عالی ملل متحد برای حقوق بشر گفت: "برای جلوگیری از تلفات افراد ملکی، همه طرف های درگیر در جنگ 

ات ضروری را برای باید از اصول کلیدی تمایز، تناسب و احتیاط پیروی کنند." وی افزود: "افراد دخیل در جنگ باید اقدام

جلوگیری از کشته شدن زنان، مردان، پسران و دختران توسط بمب ها، خمپاره ها، راکت ها و ماین های جاسازی شده، انجام 

 دهند، اجرات غیر از این قابل قبول نیست." 

ام ادعاهای نقض این گزارش از تمام طرف های درگیر در جنگ می خواهد تا جهت حصول اطمینان از حسابدهی در مورد تم
 قانون بین المللی حقوق بشر و قانون بین المللی بشردوستانه، تحقیقات سریع، موثر و شفاف را انجام دهند. 

 

 https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports :رس هستقابل دستینجا اگزارش 

 

* * * 

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

کاری های منطقوی یک ماموریت سیاسی، یوناما از حل و فصل منازعات و جلوگیری از آن، افزایش سهم گیری و انسجام اجتماعی و همچنان از تحکیم هم

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