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، هیئت معاونت ملل متحد  ۲۰۲۱مارچ    ۳۱جنوری ا�    ۱از  

کشته   ۵۷۳مورد تلفات مل� (  ۱۷۸۳در افغا�ستان (یوناما)  

�   که این آمار   ؛مجروح) را ث�ت کرد   ۱۲۱۰و     ن�از جدی �ه تداب��

ورت  مب�� بر �اهش خشونت ها و  رس�دن �ه   ع� آ�� و ��ــــ��

توافق صلح �ا�دار را برجسته � سازد. آمار کشته و مجروح  

سال   نخست  ر�ــع  �ا  مقا�سه  در  مل�  افراد    ۲۰۲۰شدن 

ا�   �افت  ۲۹م�الدی  افزا�ش  در  ه، که  درصد  افزا�ش  این 

تلفبر  در  افزا�ش  ندە  (  اتگ�� (  ۳۷زنان  اطفال  و   ۲۳درصد) 

  � � ی نگرا�� است  ، این ما�ه �طور مشخص  ١.�اشددرصد) ن��

شش ماە �س از مذا�رات صلح افغا�ستان که در س�تم��  که  

تلفات   ۳۸یوناما  آغاز شد،    ۲۰۲۰ ان  � م�� در  افزا�ش  درصد 

سال   در  زمان   � ع�� �ا  مقا�سه  در  را  مل�  ث�ت  افراد  گذشته 

 
مجروح)    ۱۶۸کشته و    ۶۴مورد تلفات زنان (  ۲۳۲مجروح) و    ۴۰۱کشته و    ۱۵۱مورد تلفات اطفال (  ۵۵۲، یوناما  ۱۲۰۲مارچ    ۳۱جنوری ا�    ۱از   ١

� زمان در سال    ە،را ث�ت کرد   ۵۹مورد تلفات زنان (  ۱۶۹مجروح) و    ۲۹۵کشته و    ۱۵۳مورد تلفات اطفال (  �۴۴۸ه    ۲۰۲۰در حال�که این رقم در ع��
  مجروح) � رس�د.   ۱۱۰و  کشته

�    ە،مجروح) را ث�ت کرد  ۳۱۱۵کشته و    ۱۴۶۷مورد تلفات مل� (  ۴۵۸۲، یوناما  ۲۰۲۱مارچ    ۳۱ا�    ۲۰۲۰ا�ت��ر    ۱از     ٢ در حال�که این رقم در ع��
  مجروح) � رس�د.   ۲۰۲۸کشته و   ۱۲۹۰مورد تلفات مل� ( ۳۳۱۸زمان در سال �ار �ه 

�ش ەکرد آمار  این  �ه ؛  منتج  جاری  مذا�رات  دهد که   � ان 

ان   �    ٢افراد مل� �شدە است. تلفات �اهش م��

ان تلفات مل� در مقا�سه �ا ر�ــع نخست سال   � افزا�ش در م��

 برخاسته از    ۲۰۲۰
�
مشاب� بود که �اعث    تا�ت�ک هایعمدتا

  - ە بود افزا�ش تلفات افراد مل� در ر�ــع اول سال گذشته شد

های   قتل  و  شدە  تعب�ه  منفجرە  مواد   ، زمی�� های  ی  درگ��

ت �ن  ب�ش�� ج��ان أهدفمند �ما�ان  در  مل�  افراد  روی  را  ث�� 

 گرم�� بود، داشت. برعالوە، در سه  
�
فصل زمستان که �س�تا

تواف�� م�ان طرف ها مب�� بر  هیج  ،  ۲۰۲۱ماە نخست سال  

توا�ست  خشونت ها صورت  �اهش   امر �  این  نگرفت که 

مث�تأت ات  �اشد   و   ث�� داشته  مل�  افراد  روی    ، چشمگ�� 

هفته وری  چنانچه  ف�� در  ها  خشونت  �اهش    ۲۰۲۰ی 

  افغا�ستان
  محافظت افراد مل� در منازعات مسلحانه 

 ۲۰۲۱مارچ   ۳۱جنوری ا�  ۱گزارش ر�ــع نخست: 
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 اذعان داشته که �اهش قا�ل مالحظه    ٣داشت. 
�
یوناما مکررا

ج��ان در  را  مل�  افراد  تلفات  ان  � م�� ث�ت    در  ها  �س  آ�ش 

نمودە است. مامور�ت ملل متحد از طرف ها � خواهد تا  

افراد مل� را در اول��ت قرار دادە و � از ماە م�ارک رمضان،  

نمایند.   توافق  ها  خشونت  �اهش  روی  مذا�رات   � ح��

  �۲۶ادآور � شود که �ه تار�ــــخ  ها  همچنان، یوناما �ه طرف  

وری   متحد  ۲۰۲۱ف�� ملل  امن�ت  روی  �ک�ار  ، شورای  د�گر 

ی ها ت ��د  أ خواست خود مب�� بر توقف عمو� و فوری درگ��

    ٤نمود. 

 
نخست  �ه  ٣ ر�ــع  اپ��ل    اما یون  ۲۰۲۰گزارش  در  مراجعه    ۲۰۲۰که  است،  س  دس�� قا�ل  ذ�ل  لینک  در  و  شد   ���

  http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reportsشود: 
وری  ۲۶(مورخ  ۲۵۶۵، قطعنامه شمارە �۲ارا�راف  ٤   ) شورای امن�ت ملل متحد. ۲۰۲۱ف��
� زمان در سال  �۲۰۲۱ سه ماە نخست     ٥ . تعداد  ه استدرصد افزا�ش �افت  ۴۰ا�    ۲۰۲۰، تعداد رو�داد های قتل های هدفمند در مقا�سه �ا ع��

تعداد کشته شد�ان افراد مل� در حال�که    ،� رس�د  ۲۰۲۱در سه ماە نخست    مورد قتل افراد مل�  ۱۷۷شد�ان مل� نا�� از این رو�دادها �ه  کشته  
� زمان در سال   � رس�د. آمار یوناما در مورد قتل های هدفمند شامل افراد مل� که مورد هدف قرار گرفتند و افراد مل� که �ه    �۱۶۹ه  گذشته  در ع��

� سایر افراد آس�بگونه ،  د�دند، � شود.    ی غ�� عمدی از اثر هدف قرار گرف�� امون    �۲۰۲۰ه اصطالحات گزارش سال  برای جزئ�ات ب�ش�� یوناما پ��
  افراد مل� مراجعه شود.   از  محافظت

�ن ،  ۲۰۲۱در سه ماە نخست   ی های زمی�� �اعث ب�ش�� درگ��

تلفات افراد مل� را �شک�ل   ِل درصد �  ۳۸تلفات مل� شد که  

غ��   شدە  تعب�ه  منفجرە  مواد  آن  تعق�ب  �ه  و  دهد،   �

درصد) قرار   ۱۹درصد) و قتل های هدفمند (  ۳۱انتحاری (

ر�ــع نخست   �ا  تلفات۲۰۲۰دارد. در مقا�سه  تعداد    افراد  ، 

ی های زمی�� ا�    مل� نا�� از    ؛ درصد افزا�ش �افت  ۵۶درگ��

برخاسته   مل�  تلفات  غ��  آمار  تعب�ه شدە  منفجرە  مواد  از 

ا�   �افت  ۱۱۷انتحاری  افزا�ش  در    ؛درصد  افزا�ش  یوناما  و 

هدفمند  های  قتل  حمالت    ٥تعداد  حا� که  در  ث�ت کرد  را 
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هوا�� و حمالت انتحاری �اعث تلفات مل� �ه مراتب �م��  

  .  ە استشد

  ِل درصد �  ۶۱  �ع��   عنا� مخالف دولت �ما�ان مسئول ا��� 

سال   نخست  ماە  سه  در  مل�  افراد  در    ۲۰۲۱تلفات  بود 

وهای طرفدار دولت �اعث   �ک چهارم (حال�که ن��
�
  ۲۷تق���ا

. یوناما افزا�ش  ە استدرصد) مجم�ع تلفات افراد مل� شد

(ا�   طال�ان  �ه  م�سوب  مل�  تلفات  تعداد  درصد    ۳۹در 

(ا�   افغا�ستان  م�  اردوی  وهای  ن�� و  درصد    ۳۵افزا�ش) 

ث�ت کرداف را  مسئول  ەزا�ش)  طال�ان  چنانچه که   ،۴۳.۵  

بود مل�  افراد  تلفات  م�    ٦ەدرصد �ل  اردوی  وهای  ن�� و 

   ٧درصد این تلفات شدند.  ۱۷افغا�ستان �اعث 

 
  .  ە استمجروح) را �ه طال�ان �س�ت داد ۵۵۰کشته و   ۲۲۹مورد تلفات مل� ( ۷۷۹، یوناما ۲۰۲۱مارچ  ۳۱جنوری ا�  ۱از  ٦
وهای   ۲۰۵کشته و   ۹۴مورد تلفات مل� (  ۲۹۹یوناما ،  ۲۰۲۱مارچ  ۳۱جنوری ا�    ۱از  ٧ وهای اردوی م� افغا�ستان (�ه شمول ن�� مجروح) را �ه ن��

  . ە استهوا�� افغا�ستان) �س�ت داد
ن�اران و �ارمندان رسانه ها در افغا�ستان، �ه گزارش و�ژە  ٨ ، خ�� � حقوق ��� وری  ۱۵ی یوناما در مورد قتل مدافع�� نک ذ�ل قا�ل  ، که در لی۲۰۲۱ف��

س است، مراجعه شود:    http://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reportsدس��

ی    در مورد �ما�ان نگرا�� عمیق خود را  یوناما   تداوم هدف گ��

افراد مل� توسط عنا� مخالف دولت �ه و�ژە از ط��ق قتل  

دفمند که از سوی بر�� "ترور" خواندە � شود، ابراز های ه

که  حمالت  گونه  ، این  ۲۰۲۱در طول ر�ــع نخست    �٨ کند. 

یوناما افزا�ش در تلفات افراد مل� را شش ماە 

افغا�ستان  صلح  مذا�رات  آغاز  از  ث�ت   �س 

اول��ت قرار �ا�د افراد مل� را در  ها  کرد؛ طرف  

� مذا�رات، روی �اهش خشونت  دهند و ح��

  ها � از ماە م�ارک رمضان توافق نمایند. 
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قرار  شامل   فعاالن جامعه  هدف  ها،  رسانه  � �ارمندان  گرف��

و�ژە   �ه  دولت  مل�  و �ارمندان  قضائ�ه  قوە  ، �ارکنان  مد��

� زنان � شود، ادامه �افت . �طور مثال،  ه استهدف قرار گف��

تار�ــــخ   دو    �۱۷ه  سوار  سا��ل  موتر  مسلح  مردان  جنوری، 

ە مح�مه را   � �ه  در شهر �ا�ل که  قا�� زن در س�� در حال رف��

بودند،   ب  وظ�فه  �� از  �ه  را  �لوله  شان  رانندە  و  بردە   � ب��

مجروح ساختند. هیچ گرو� مسئول�ت این حمله را �ه ع�دە 

مارچ، سه �ارمند زن    ۲نگرفت. در �ک مثال د�گر، �ه تار�ــــخ  

در حال�که  شهر جالل آ�اد  در  رادیوی مح�    یدر �ک ش�که 

ب   از دف�� �ه سوی خانه � رفتند، توسط افراد مسلح �ه ��

ه خراسان دولت اسال� عراق و شام  �لوله کشته شدند. شاخ

ع�دە   �ه  را  حمله  این  مسئول�ت  داعش)  خراسان  (شاخه 

  گرفت.  

یوناما �ه عنا� مخالف دولت �ادآور � شود که هدف قرار  

� المل� ممن�ع قرار دادە   حقوقدادن عمدی افراد مل� در  ب��

 محسوب � شود. مامور�ت ملل متحد از  
�

شدە و جرم جن�

عنا� مخالف دولت � خواهد که تع��ف افراد مل� را که  

� المل� قرار دارد، عم� ساخته و هر   حقوقدر مطا�قت �ا   ب��

 متوقف سازند.  
�
  ن�ع هدف قرار دادن افراد مل� را فورا

گرا�� خود مب�� بر استفادە از سالح های یوناما �ک�ار د�گر ن

انفجاری دارای ساحه تخ��ب وسیع در مناطق مزدحم را ابراز 

مارچ، سالح غ�� مستق�م    �۱۲ کند. �ه طور مثال، �ه تار�ــــخ  

وهای اردوی م� که در ج��ان   ی زمی�� م�ان طال�ان و ن�� درگ��

ی وال�ت �لخ شل�ک شد، بر افغا�ستان در ولسوا� شول�رە 

ی مسکو�� فرود آمد و �اعث کشته شدن �ک دخ��  �ک خانه 

د�گر که ا��� شان را اطفال فرد مل�    ۹دو ساله و مجروح�ت  

�شک�ل � داد، شد. یوناما �شخ�ص نتوا�ست که کدام �ک  

ی مسئول این حادثه بود و از این ج�ت   از طرف های درگ��

 �ه هر دو جناح �س�ت داد.  
�
�ا   آن را مش��

 
از راە دور  نا��  مجروح)    ۲۸۴کشته و    ۶۳مورد تلفات مل� (  ۳۴۷، یوناما  ۲۰۲۱مارچ    ۳۱جنوری ا�    ۱از   ٩ ول  از مواد منفجرە مقناط���کن��

ول) را ث�ت کرد � زمان در سال  ە،(ر�موت کن��  مجروح) � رس�د.   ۹۳کشته و   ۱۷مورد تلفات مل� ( �۱۱۰ه  ۲۰۲۰در حال�که این رقم در ع��
ار مواد منفجرە جاسازی شدە در وسا�ط را  مجروح) نا�� از انفج  ۶۵کشته و    ۶مورد تلفات مل� (  ۶۵، یوناما  ۲۰۲۱مارچ    ۳۱جنوری ا�    ۱از     ١٠

� زمان در سال ە، ث�ت کرد   مجروح) � رس�د.  ۱۵کشته و    ۱۰مورد تلفات مل� ( �۲۵ه  ۲۰۲۰در حال�که این رقم در ع��
�  در حال�که    ە،مجروح) شد  ۴۹کشته و    ۴۴مورد تلفات مل� (  ۹۳، مواد منفجرە ن�ع فشاری �اعث  ۲۰۲۰مارچ    ۳۱جنوری ا�    ۱از   ١١ این آمار در ع��

  مجروح) � رس�د.  ۶۳کشته و    ۴۷مورد تلفات مل� ( �۱۱۰ه  ۲۰۲۰زمان در سال 

افز ادامه مل�  ی  افراد  تلفات  در  مواد    �ا ا�ش  از  استفادە 

شدە تعب�ه  مخالف  منفجرە  عنا�  توسط  انتحاری  غ��  ی 

� ما�ه  چنانچه این گونه حمالت    ،ی نگرا�� � �اشد دولت ن��

در مقا�سه �ا آمار تلفات مل� نا�� از این تا�ت�ک که در ر�ــع  

.  ه استدرصد افزا�ش �افت  ۱۱۷ث�ت شد، ا�    ۲۰۲۰نخست  

آس�ب �ه افراد مل� از اثر مواد منفجرە تعب�ه   ِق �ت مطلا��� 

ی انفجار مواد منفجرە مقناط�� شدە غ�� انتحاری در ن��جه 

از  ول  پیوست  �ا کن�� وق�ع  �ه  ول)  (ر�موت کن�� دور    ه؛راە 

افراد مل� آمار تلفات  درصد افزا�ش در    ۲۱۵یوناما  چنانچه  

� زمان در سال     ٩.ە استکرد ث�ت    ۲۰۲۰را در مقا�سه �ا ع��

�  یوناما افزا�ش در مواد منفجرە   جاسازی شدە در وسا�ط را ن��

وری،    �۲۱ه طور مثال، �ه تار�ــــخ    ١٠. ە است�ه ث�ت رسان�د ف��

ول از راە دور   داخل  شهر �ا�ل در  در  که  مواد منفجرە ن�ع کن��

بود، هن�ا� منفجر  �ک   �لدان در کنار جادە جاسازی شدە 

از  شد که �ک مقام مل� وزارت   نقل�ه اش  داخله �ا واسطه 

از   �اعث کشته شدن سه تن  انفجار  این  آنجا عبور � کرد. 

� مل� پول�س م� افغا�ستان و �ک �� هفت ساله   م�س����

و مجروح�ت   داشت،  آنجا حضور  در  (  ۱۳که  مل�    ۸فرد 

�اهش در  از سوی د�گر، یوناما  ) شد.  دخ��   ۳خانم و    ۲مرد، 

ان تلفات افراد مل� نا�� از مواد منفجرە ن�ع فشاری � را   ١١م��

ث�� چشمگ��  أ که ا�ر این روند ادامه �ا�د، � تواند ت  ە،ث�ت کرد

ان محافظت افراد مل� داشته �اشد.   �   در م��

حمالت هوا�� در    در ن��جه�اهش مجمو� در تلفات مل�  

ت مل� نا��  �اهش در تلفااز اثر    ۲۰۲۱سه ماە نخست سال  

  � المل�   � ب�� نظا�  وهای  ن�� توسط  هوا��  حمالت  از 

یوناما افزا�ش در آمار تلفات افراد مل�  

وهای اردوی م�   م�سوب �ه طال�ان و ن��

  .  ە است رسان�د افغا�ستان را �ه ث�ت  
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 تحت شعاع افزا�ش    ١٢،�اشد 
�
درصدی    ۳۱و� این رقم قسما

وهای   ن�� هوا��  حمالت  از  نا��  مل�  افراد  تلفات  آمار  در 

� زمان در سال   ، قرار  ۲۰۲۰هوا�� افغا�ستان در مقا�سه �ا ع��

استگرفت رو�داد    ١٣. ه  �ک  تار�ــــخ  در  در    �۱۰ه  جنوری 

حمله �ک  ن�مروز،  وال�ت  ود  خا�� که  ولسوا�  هوا��  ی 

وهای هوا�� افغا�ستان �ه منظور هدف قرار دادن   توسط ن��

�اعث کشته شدن   �ه    ۱۸طال�ان صورت گرفت،  مل�  فرد 

،    ۷شمول   � در این    ۴زن و    ۶دخ�� �� شد؛ دو مرد مل� ن��

 �ه گزارش های رو�داد مجروح شدند. دولت افغا�ستان  
�
��عا

اظ و  داد  �شان  وا��ش  مل�  تلفات  بر  داشت که مب��  �ار 

این رو�داد ج��ان  �ه جزئ�ات  �ه منظور دس��ا��  تحق�قات 

یوناما از اقدامات در برابر ادعای های مب�� بر تلفات    ١٤دارد. 

مل� �ما �� السابق استق�ال نمودە و �ک�ار د�گر اذعان � کند  

که نتایج این گونه تحق�قات �ا�د �ه موقع در اخت�ار مردم قرار  

د.     گ��

شاهد تداوم رو�کرد های مث�ت    ۲۰۲۱  سال   خستسه ماە ن

بود  ۲۰۲۰سال    � سال    ە، ن�� برخالف   آمار   گذشته،چنانچه 

  � وهای نظا� ب�� تلفات مل� از اثر حمالت هوا�� توسط ن��

انتحار  حمالت  و  دولت    یالمل�  مخالف  عنا�  توسط 

. طوری که در گزارش های ق�� یوناما  استنزد�ک �ه هیچ  

مالحظه شد،    ۲۰۲۰مورد محافظت افراد مل� در سال  در  

ها �س از امضای توافقنامه م�ان ا�االت متحدە    تا�ت�کاین  

وری    ۲۹و طال�ان در   ، �اعث تلفات افراد مل� خ��  ۲۰۲۰ف��

  اندک شدە است.  

�ه   را�طه  �االی سکتور صحت و ادامهیوناما در  ی حمالت 

�  در سطح مش   ۲۰۲۱معارف در سه ماە نخست   ا�ه �ه [چن��

� زمان در سال   ١٥ابراز نگرا�� � کند. ،  ۲۰۲۰حمالت] در ع��

 
� ��� این گزارش، یوناما هیچ مورد تلفات مل� را که از     ١٢ � المل�  �ه وق�ع پیوست،    ۲۰۲۱مارچ    ۳۱جنوری ا�    ۱ح�� وهای نظا� ب�� �س�ت  �ه ن��

ی ادعاهای و� �ه   ە،نداد   .  ە استمعت�� در مورد این گونه رو�دادها ادامه دادپ�گ��
وهای هوا�� افغا�ستان را ث�ت کرد  ۲۲مجروح) در    ۴۴کشته و    ۴۱مورد تلفات مل� (  ۸۵، یوناما  ۲۰۲۱مارچ    ۳۱جنوری ا�    ۱از    ١٣   ، حمله هوا�� ن��

� زمان در سال    رو�داد � رس�د.  ۱۳مجروح) در  ۳۲کشته و   ۳۳مورد تلفات مل� ( �۶۵ه  ۲۰۲۰در حا� که این رقم در ع��
شود:   ١٤ مراجعه  است،  س  دس�� قا�ل  ذ�ل  لینک  در  که  ت����  صفحه  در  غ��  جم�ور  رئ�س  سوی  از  �سل�ت  پ�ام   �ه 

https://twitter.com/ARG_AFG/status/1348597675701248002?s=20   
در حال�که این آمار در سه ماە    ە، حمله �االی سکتور معارف را ث�ت کرد  ۳۱حمله �االی مرا�ز ص� و    ۲۱، یوناما  ۲۰۲۱  سال  در سه ماە نخست  ١٥

  حمله �االی سکتور معارف � رس�د.    ۸س�سات ص� و أ حمله �االی ت �۱۸ه  ۲۰۲۰نخست 
ذ�ل١٦ لینک  شود:  �ه   afghanistan-resume-campaigns-vaccination-releases/polio-https://www.unicef.org/press-مراجعه 

and-pakistan-after-covid-19   

ی های � شود  این رو�داد ها شامل حمالت مستق�م و   درگ��

و   ها  شفاخانه  م�اتب،  �ه  تصاد��  های  آس�ب  �اعث  که 

ت این  حملهأ�ارمندان   ،
�
مشخصا است.  شدە  ی  س�سات 

�االی �م� دولت  مخالف  عنا�  توسط  �افته  این  سازمان 

که �اعث  در شهر جالل آ�اد  مارچ    ۳۰وا�س�ناسیون �ه تار�ــــخ  

جدا�انه شد،  کشته شدن سه وا�س�ناتوران زن در دو حمله  

ما�ه نگرا�� � �اشد. در همان روز در ش�ر جالل آ�اد، مواد  

منفجرە تعب�ه شدە �اعث آس�ب �ه �ک دف�� وا�س�ناسیون 

حمله  از  زن  وا�س�ناتور  �ک  و  �اال�ش شد  صورت    ی که 

گرفت، جان سالم �ه در برد. هرچند هیچ گرو� مسئول�ت  

�ه   را  حمالت  این  منابع  نگرفت،  �ه ع�دە  را  ها  رو�داد  این 

ی شی�ع  شاخه خراسان داعش �س�ت دادند. �ا توجه �ه ادامه

ت۱۹  – کوو�د   و  ب�ماری  این   � وا�س�� تطبیق  آغاز  در  أ،  خ�� 

� پولیو در ن��جه ،  ۱۹  –شی�ع و�ای کوو�د    یتطبیق وا�س��

   ١٦ترسنا� � �اشد. ن�ا�ت این حمالت 

  

 

مورد   در  عمدی  ادامه یوناما  ی  هدف گ�� ی 

�ه   دولت  مخالف  عنا�  توسط  مل�  افراد 

 ابراز  
�
و�ژە از ط��ق قتل های هدفمند، عم�قا

نگرا�� � کند و �ک �ار د�گر تأ��د � ورزد که  

حقوق   جدی  نقض  حمالت  گونه  این 

دو  و ممکن جرا�م  ��� بودە  المل�   � ب�� ستانه 

 شمردە شود.  
�

 جن�



ی های مسلحانه   ۲۰۲۱افغا�ستان: در گزارش ر�ــع نخست در مورد محافظت افراد مل� در درگ��
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  میتودولوژی (روش ت��ه گزارش)

امون محافظت�ه منظور ت��ه  افراد مل�، یوناما    از   ی گزارش ها پ��

تن�ا موارد ت�ب�ت شدە تلفات افراد مل� را درج � کند. تلفات افراد 

شدە" "ت�ب�ت  زما��  تو   تل�� مل�  �ا  مجم�ع  � گردد که  �ه  جه 

متحد   ملل  مامور�ت  شود،  برر� �  یوناما  توسط  معلوما�� که 

�شخ�ص دهد که شواهد "واضح و قانع کنندە" مب�� بر کشته �ا  

مجروح شدن افراد مل� �ه وق�ع پیوسته است. برای رعا�ت این  

مع�ار، یوناما ن�ازمند حداقل سه ن�ع منبع مختلف و مستقل مانند  

، شاهد، �ارم � مح�، تق��ا�� �د توسط طرف  أی ندان ص�، مسئول��

ی، بزر� ام�ان،    اندرگ�� �اشد. در صورت  �ا سایر منابع �  محل، 

معلومات از اظ�ارات ابتدا�� ق��ان�ان و��ا ش�ود رو�داد و از ط��ق  

حق�قت �ا�� در ساحه حاصل � شود. در صورت�که یوناما از اعت�ار  

� ن�اشد،  ثق بودن معلومات در مورد تلفات افؤ و م راد مل� مطم��

کند.   ن�  محسوب  شدە  ت�ب�ت  معلومات  عنوان  �ه  را  آن 

رو�دادهای ت�ب�ت �شدە شامل این گزارش ن� �اشد. یوناما ادعا  

ن� کند که آمار و ارقا� که در این گزارش ارائه شدە، �امل بودە و  

�ا توجه �ه محدود�ت ها در فضای موجود �ه و�ژە �ا در نظر داشت  

و تداب�� م��وط �ه آن،    ۱۹  – های برخاسته از شی�ع کوو�د  چالش 

� تر� احتمال   ان �ائ�� �   مل� را � �ذیرد.   افراد  تلفات  گزارش م��

 �ه گزارش های ساالنه 
�
، لطفا ی یوناما در مورد  برای جزئ�ات ب�ش��

س است، مراجعه   محافظت افراد مل� که در لینک ذ�ل قا�ل دس��

  فرمائ�د:  

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

civilians-reports  


