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فرد ملکی در جنگ افغانستان کشته شدند ۵۰۰بیش از  ۲۰۲۰در جریان ربع اول سال   

هانیاز به اقدامات فوری برای نجات انسان  –گزارش ملل متحد   

 ۵۰۰بیش از  ۲۰۲۰بر اساس گزارش تازه ملل متحد که امروز به نشر رسید، در جریان ربع اول سال  - ۲۰۲۰اپریل  ۲۷، کابل

طفل از اثر جنگ در افغانستان کشته شده اند، این گزارش به ضرورت فوری به تالش بیشتر  ۱۵۰فرد ملکی به شمول بیش از 

که برای همه افغان  ۱۹ویژه با توجه به افزایش تهدید کوید  تمام گروه های درگیر، جهت حفاظت از افراد ملکی از آسیب دیدن به

  ها ایجاد شده است، تاکید می کند.

زخمی( را در جریان  ۷۶۰کشته و  ۵۳۳مورد تلفات افراد ملکی ) ۱۲۹۳هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( در مجموع 

 ند که تلفات سنگین جنگ همچنان به افراد ملکی وارد می شود. و تاکید می ک سه ماه اول سال در افغانستان ثبت نموده است

این گزارش افزایش نگران کننده ای را در خشونت ها در جریان ماه مارچ زمانی که انتظار می رفت که دولت افغانستان و طالبان 

ش ها جهت حفاظت از همه افغان لویت بندی تالوگفتگوهای صلح را آغاز نمایند و همچنان راه هایی را برای کاهش خشونت ها و ا

 ثبت نموده است. جستجو نمایند، ۱۹ها از اثرات کوید 

دیبرا الینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما گفت: "من از تمام گروه های درگیر می خواهم تا از 

بر تالش های جمعی برای مبارزه با یک دشمن  فرصتی که با فراخوان سرمنشی ملل متحد برای آتش بس جهانی جهت تمرکز

ارائه شده است، استفاده نمایند." وی افزود: "برای حفظ زندگی تعداد بی شمار افراد ملکی در افغانستان  ۱۹مشترک، شیوع کوید 

 قف شود.و آغاز مذاکرات صلح، متو بسخشونت با ایجاد یک آتش است تا و امید دادن به مردم برای آینده ای بهتر، مهم 

یوناما بخصوص در مورد تشدید خشونت ها در جریان ماه مارچ و افزایش تلفات افراد ملکی نگران است. این روند از این جهت 

 ۲۹فبروری و همچنان  ۲۸تا  ۲۲که به دنبال دوره کاهش خشونت میان نیروهای طرفدار دولت و طالبان از  برجسته استبیشتر 

 فبروری زمان امضای توافقنامه میان ایاالت متحده امریکا و طالبان، صورت گرفته است. 

مورد تلفات  ۷۱۰درصد در جریان ربع اول هستند که باعث  ۵۵ –عناصر مخالف دولت همچنان عامل بیشتر تلفات افراد ملکی 

شاخه  –درصد به دولت اسالمی عراق و شام  ۱۳، درصد را به طالبان ۳۹ما . یونازخمی( شده اند ۴۲۸کشته و  ۲۸۲افراد ملکی )

عناصر نامشخص مخالف دولت نسبت داده است. شمار کشته شدگان افراد ملکی که به عناصر مخالف و باقی آن را به خراسان 

افزایش در کشتار هدفمند و اعدام عمدتا به دلیل  ۲۰۱۹دولت مخصوصا طالبان نسبت داده شده است، نسبت به زمان مشابه در سال 

 افزایش یافته است. درصد ۲۲های صحرایی، 

مورد تلفات  ۴۱۲هستند که باعث  ۲۰۲۰درصد تلفات افراد ملکی در جریان ربع اول سال  ۳۲مسئول نیروهای طرفدار دولت 

ال، در مقایسه با عناصر مخالف شده اند. جای نگرانی است که درجریان سه ماه اول س  زخمی( ۲۱۴کشته و  ۱۹۸افراد ملکی )

دولت، نیرو های طرفدار دولت، بیشتر مسئول مرگ و میر اطفال بوده اند، چنانکه تلفات منسوب به این نیرو ها نسبت به گذشته 

دو برابر افزایش را نشان می دهد، این تلفات عمدتا از اثر حمالت هوایی و فیرهای غیر مستقیم در جریان درگیری های زمینی 

درصد به نیروهای نظامی  ۸درصد مجموع تلفات افراد ملکی را به نیروهای ملی امنیتی افغان،  ۲۱صورت گرفته است. یوناما 

 بین المللی و باقی آن را به گروه های مسلح طرفدار دولت و عناصر نامشخص طرفدار دولت نسبت داده است. 

، اما افراد ملکی توسط نیروهای ملی امنیتی افغان را به ثبت رسانده استکاهش تلفات  ۲۰۲۰با اینکه یوناما در سه ماه اول سال 

این ماموریت در مورد افزایش شمار تلفات افراد ملکی در ماه مارچ از اثر عملیات های آنها بخصوص از اثر درگیری های زمینی 

 به ویژه استفاده از فیرهای غیر مستقیم و حمالت هوایی، نگران است. 

پیش از فبروری  ۱۷در ربع اول سال به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داده شده به تاریخ که تلفات افراد ملکی  آخرین حادثه

 دوره "کاهش خشونت" رخ داده است. 

مورد تلفات  ۴۱۷یوناما  ۲۰۲۰مارچ  ۳۱اطفال و زنان همچنان بیشترین تاثیرات خشونت را متحمل می شوند. از اول جنوری تا 

 زخمی( را به ثبت رسانده است. ۱۰۸کشته و  ۶۰مورد تلفات زنان ) ۱۶۸زخمی( و  ۲۶۵کشته و  ۱۵۲اطفال )
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در  ۲۰۲۰، مجموع شمار تلفات افراد ملکی در ربع اول سال با وجود افزایش سطح خشونت ها و تلفات افراد ملکی در ماه مارچ

 به این سو می باشد. ۲۰۱۲درصد کاهش و کمترین آمار در ربع اول سال از  ۲۹، نشان دهنده ۲۰۱۹مقایسه با ربع اول سال 

 گزارش را اینجا بخوانید:

UNAMA Protection of Civilians in Armed Conflict 

  

 * * * 

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

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

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