گزارش ربع سوم در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان۲۰۲۰ :

افغانستان

محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه

گزارش ربع سوم :ا جنوری –  ۳۰سپتمرب ۲۰۲۰
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما)  ۵۹۳۹مورد تلفات (شاخه خراسان داعش) و نریوهای نظامی بنی المللی شده است.
ملکی ( ۲۱۱۷کشته و  ۳۸۲۲مجروح) را از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب باوجودیکه رویداد های منسوب به عناصر مخالف دولت که باعث

 ۲۰۲۰ثبت کرده است .هرچند این آمار  ۳۰درصدکاهش در تلفات ملکی مجروحیت افراد ملکی شده به گونهی چشمگریکاهش یافته است ،اما
را نسبت به عنی زمان در سال  ۲۰۱۹و از سال  ۲۰۱۲بدینسو پائنی ترین تعداد افراد ملکی کشته شده تقریباً برابر با سال قبل باقی مانده که
میزان تلفات ملکی در  ۹ماه نخست سال را نشان می دهد ،اما عمدتاً ناشی از افزایش رویداد های قتل افراد ملکی توسط طالبان می
منازعات مسلحانه در افغانستان کماکان یکی از مرگبار ترین درگریی باشد .نریوهای ملی امنیتی افغانستان باعث میزان تلفات ملکی مشابه
ها برای مردم ملکی باقی مانده است .کاهش تلفات ملکی در مقایسه با  ۹ماه نخست سال  ۲۰۱۹شده که اکثر آن در جریان درگریی های
با  ۹ماه نخست سال  ۲۰۱۹عمدتاً ناشی ازکاهش تلفات ملکی برخاسته

زمینی که آمار تلفات بلند بوده و میزان بلند تلفات ملکی در نتیجهای

از حمالت انتحاری توسط عناصر مخالف دولت وکاهش چشمگری حمالت هوائی به وقوع پیوسته است .افزایش کشتار افراد ملکی
در حمالت هوائی توسط نریوهای نظامی بنی المللی از مارچ  ۲۰۲۰منسوب به اردوی ملی افغانستان در جریان این دوره نیز مایهی نگرانی
بدینسو می باشدکه به ترتیب منتج به کاهش قابل مالحظه در تلفات می باشد .تلفات ملکی و تعداد رویداد های منسوب به عناصر نامعلوم
ملکی منسوب به طالبان ،شاخه خراسان دولت اسالمی عراق و شام مخالف دولت نیز به گونهی قابل مالحظه افزایش یافته که نشاندهنده

تلفات افراد ملکی
 1جنوری تا  ۳۰سپتمرب ۲۰۲۰ - ۲۰۰9
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رویداد های بیشرت به ویژه موارد بیشرت استفاده از مواد منفجره تعبیه طالبان به تاریخ  ۲۹فربوری ،و متعاقباً آتش بس سه روزه در ایام عید
شده و قتل های هدفمند می باشد و یوناما نتوانست تشخیص دهدکه فطر و عید اضحی مشاهده شد ۲.همچنان ،یوناما مالحظه کرده که بعد
کدام گروهی از عناصر مخالف دولت مسئول این رویداد ها بود .از امضای توافقنامه میان ایاالت متحده و طالبان ،تلفات ملکی ناشی

همزمان با این رویکرد ،تعداد رویداد هایی که طالبان یا شاخه خراسان
داعش مسئولیت آنها را به عهده گرفتند ،کاهش یافته است.

یوناما از کاهش تلفات افراد ملکی استقبال می کند ویل یکبار دیگر

تاکید می ورزد که برای محافظت کامل افراد ملکی در برابر آسیب
ناشی از منازعه ی جاری ،جنگ بایدکامالً خاتمه پیدا کند .به تاریخ
 ۲۲سپتامرب ،سرمنشی ملل متحد یکبار دیگر برای آتش بسِ تا ختم سال
تالش کرد تا کشور های جهان روی مبارزه با کووید –  ۱۹تمرکز نماید.

از حمالت هوائی توسط نریوهای نظامی بنی المللی و عملیات های
تالشی توسط قطعات خاص امنیت ملی افغانستان و قطعه محافظت
خوست متوقف شده است ،در حالیکه تلفات ملکی توسط طالبان و
نریوهای اردوی ملی افغانستان به ویژه در جریان درگریی های زمینی
کماکان در سطح بلند باقی مانده است.

۱

اما تا اکنون هیچ آتش بس بشردوستانه در افغانستان صورت نگرفته
است .نریوهای ملی امنیتی افغانستان و طالبان سه بار توانائی های

تلفات افراد ملکی در بنی دوره آغاز مذاکرات صللللح
افغانسللتان و تاریخ  ۳۰سللپتمرب در مقایسلله با هفته های

شان برای ختم درگریی ها را در جریان  ۹ماه نخست سال  ۲۰۲۰نشان

قبلل از شللللروع ملذاکرات ،قلدری افزایش پیلدا کرده

دادندکه باعث محافظت تعداد زیاد افراد ملکی شدند ،چنانچه ابتدا

است.

آتش بس در هفتهی قبل از امضای توافقنامه میان ایاالت متحده و

 ۱بیانیه مورخ  ۲۲سپتامرب توسط انتونیوگوتریش ،سرمنشی ملل متحد در جریان سخرنانی شان در مناظره عمومیِ ۷۵منی نشست مجمع عمومی ملل متحد ،مراجعه شود به:
https://news.un.org/en/story/2020/09/1072972
 ۲در جریان آتش بس عید فطر از  ۲۴ایل  ۲۶می  ،۲۰۲۰یوناما  ۴۹مورد تلفات ملکی ( ۲۷کشته و  ۲۲مجروح) را ثبت کرد .در جریان آتش بسِ عید اضحی از  ۳۱جوالی
ایل  ۲آ گست  ،۲۰۲۰یوناما  ۹۷مورد تلفات ملکی ( ۳۹کشته و  ۵۸مجروح) را ثبت کرده که  ۵۹مورد تلفات ملکی ( ۲۸کشته و  ۳۱مجروح) آن برخاسته از حمله باالی
محبس جالل آباد در  ۲آ گست بود که مسئولیت آن را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت.
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تلفات افراد ملکی بر اساس ترتیب زمانی
 1جنوری تا  ۳۰سپتمرب ۲۰۲۰ - ۲۰16

به تاریخ  ۱۲سلللپتامرب ،مراسلللم افتتاحیه مذاکرات برگذار شلللدکه بیانگر آغاز

ی عاجل در کارهای شللان و تقویت اقدامات کاهش دهنده،
در منازعه با بازنگر ِ

مذاکرات صلللح افغانسللتان میان جمهوری اسللالمی افغانسللتان و طالبان در

هم چنلان بلا انجلام کلار مشللللرتنت جهلت رفخ بله طر

ختم جنلگ ،بلایلدکلارهلای

دوحهی قطر بود .هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلالمی افغانسلتان و دولت

بیشلرتی را بخاطر محافظت افراد ملکی در مقابل آسلیب ناشلی از جنگ انجام

افغانسللتان به گونه علنی خواسللتار آتش بس فوری و فراگری شللده اند ۳ویل
طالبان کماکان به این باور هسلتندکه آتش بس باید بعداً در مذاکرات صللح
افغلانسللللتلان مورد بحلث قرارگرید .از آنجلائیکله درگریی ادامله یلافلت ،تلفلات
ملکی در ملاه سللللپتلامرب  ۲۰۲۰نسللللبلت بله ملاه قبلی انلدکی افزایش یلافلت.

4

برعالوه ،از آغاز رسلمی گفتگو ها در  ۱۲سلپتامرب در قطر بدینسلو ،یوناما هیچ
کاهش ی را در تلفات ملکی منسلوب به طر
ل

های گفتگو ثبت نکرده اسلت.

برخال  ،میزان تلفات ملکی از  ۱۲ایل  ۳۰سلپتامرب نسلبت به آمار چند هفته
قبلل از آغلاز گفتگو هلا انلدکی افزایش یلافلت 5.از آنجلائیکله تلفلات ملکی
کماکان در سطح بلند قرار دارد ،یوناما تاکید دارد که تمام طر

های درگری

تملام طر

ی علاجلل
هلای درگری در منلازعله بلا بلازنگر ِ

در کارهای شللللان و تقویت اقدامات کاهش دهنلده،
هم چنان با انجام کار مشلللرتنت جهت رفخ به طر
ختم جنگ ،بایدکارهای بیشرتی را بخاطر محافظت
افراد ملکی در مقابل آسللیب ناشللی از جنگ انجام
دهند و این کار را بدون شک می توانند.

 ۳بطور مثال ،به سخرنانی مورخ  ۱۲سپتامرب رئیس شورای عایل مصالحه ملی دولت افغانستان که ترجمه غری رسمی آن به زبان انگلیسی در لینک ذیل قابل دسرتس است،
مراجعه شودhttps://www.facebook.com/DrMujibRahimi/posts/5091268550899358 :
 4در سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۷۷۶مورد تلفات ملکی ( ۲۶۱کشته و  ۵۱۵مجروح) را ثبت کرده در حالیکه در آ گست  ۷۳۸ ،۲۰۲۰مورد تلفات ملکی ( ۳۰۷کشته و  ۴۳۱مجروح)
ثبت شده بود .هرچند دورهی پس از  ۳۰سپتامرب خارج از حیطه تحت پوشش این گزارش می باشد ،یوناما از شدت منازعه در نقاط مختلف کشور در ماه اکتوبر نگران می
باشد .به گونه مثال ،حنی نشر این گزارش ،یونا ما تاثریات جنگ هلمند باالی افراد ملکی را که باعث بیجائی هزاران فرد ملکی گردید و موارد متعدد تلفات ملکی تثبیت
شد ،از نزدیک زیر نظر دارد .هم چنان ،یوناما در مورد چندین حمله بدون تفکیک با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده در والیت های ننگرهار ،لغمان و غور که باعث
کشته و زخمی شدن بیش از  ۲۰۰فرد ملکی شد ،نیز نگران می باشد .عالوتاً تلفات متذکره همراه با یک حمله ی هوایی که در تخار صورت گرفت و نیز حمله انتحاری
علیه افراد ملکی در کابل ،مجموع تلفات یعنی کشته و زخمی را بیشرت از  4۰۰می رساند.
 5از  ۱آ گست ایل  ۱۱سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما به طور اوسط روزانه  ۲۱مورد تلفات ملکی را به طالبان و نریوهای طرفدار دولت منسوب نموده ،در حالیکه از  ۱۲ایل  ۳۰سپتامرب،
یوناما به طور اوسط روزانه  ۲۳مورد تلفات ملکی را به طالبان و نریوهای طرفدار دولت منسوب کرده است.
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تلفات افراد ملکی بر اساس نوع حادثه
 1جنوری تا  ۳۰سپتمرب ۲۰۲۰

دهند و این کار را بدون شلک می توانند .این تنها راه متوقف کردن تلفات افراد افغانستان و طالبان به ویژه ناشی از استفاده از سالح غری مستقیم
ملکی در منازعه کنونی می باشد.

(هاوان ،راکت و بم دستی) در مناطق مزدحم را تشکیل می دهد .بطور

از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰درگریی های زمینی بزرگرتین عامل
تلفات افراد ملکی باقی ماند و باعث  ۳۸درصد کل تلفات ملکی

6

شد ،در حالیکه آمارکشته شده گانِ ناشی از این تاکتیک در مقایسه با
عنی دوره ی سال قبل 4 ،درصد افزایش یافته و ارقام مجروحنیِ افراد
ملکی  ۱۳درصد کاهش را نشان می دهد ۷.اکثریت مطلق [تلفات
ملکی] ناشی از جنگ های زمینی منسوب به نریوهای ملی امنیتی

مثال ،به تاریخ  ۱۷آ گست ،یک مرمی هاوان حنی درگریی زمینی میان
طالبان و نریوهای اردوی ملی بر یک خانه ملکی در ولسوایل اندر
والیت غزنی فرود آمد .در نتیجه ،سه زن و دو پسرکشته و هفت تن
دیگر به شمول سه پسر ،دو دخرت ،یک مرد و یک زن مجروح شدند.
یوناما نتوانست تشخیص دهدکه کدام جناح مسئول این رویداد بوده
است.

 6از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۲۲۷۵مورد تلفات ملکی ( ۶۰۶کشته و  ۱۶۶۹مجروح) ناشی از درگریی های زمینی را ثبت کرده است .نریوهای طرفدار دولت
مسئول  ۹۸6مورد تلفات ملکی ( ۲۷۰کشته و  ۷۱6مجروح) بودند .عناصر مخالف دولت باعث  ۷۰4مورد تلفات ملکی ( ۱۷۷کشته و  ۵۲۷مجروح) بودند .همچنان ،یوناما
 ۵۸5مورد تلفات ملکی ( ۱۵۹کشته و  ۴۲6مجروح) برخاسته از تبادله آتش و سایر انواع رویداد ها را به ثبت رسانید.
۷

از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتمرب  ،۲۰۱۹یوناما تلفات  5۸۳ (۲5۱۱کشته و  ۱۹۲۸مجروح) فرد ملکی را در جنگ های زمینی به ثبت رسانده بود.
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از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب ،استفاده از حمالت انتحاری و غری درصد افزایش در تعداد تلفات ملکی را نسبت به عنی زمان در سال
انتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده توسط عناصر مخالف گذشته نشان می دهد ۱۱.بطور مثال ،به تاریخ  ۱۹آ گست ،یک کارمند
دولت مهم ترین عاملِ دوم تلفات ملکی بود که باعث  ۲۹درصدکل ارشد وزارت معار

توسط مواد منفجره مقناطیسی که در واسطه نقلیه

[تلفات ملکی] شد ۸.هرچند تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری اش جاسازی شده بود ،در شهرکابل کشته و رانندهی وی مجروح شد.
و پیچیده و همچنان مجموع تلفات ملکی برخاسته از حمالت به تاریخ  ۱۱سپتامرب  ،۲۰۲۰دو مرد مسلح موتر سایکل سوار در شهر
غریانتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده نسبت به  ۹ماه هرات در نزدیکی یک مسجد اهل تشییع به سوی افراد ملکی که بعد
نخست سال  ۲۰۱۹کاهش یافته است ۹.یوناما  ۴۳درصد افزایش در از ادای نماز شام از مسجد بریوند می شدند ،آتش گشودند .در نتیجه،
تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری را ثبت کرده سه فرد ملکی به شمول دو مرد و یک پسرکشته شده و شش تن دیگر
به شمول سه مرد ،دو زن و یک پسر زخم برداشتند .هیچ گروهی

که تقریباً تمام آن به طالبان نسبت داده شده است.
قتل های هدفمند که سومنی عامل عمده ی تلفات ملکی بود ،از ۱

مسئولیت این حمالت را به عهده نگرفت.

جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ۲۰۲۰باعث  ۱۶درصد ۱۰تلفات ملکی شدکه ۳۹

تلفات افراد ملکی توسط طرف های جنگ
 1جنوری تا  ۳۰سپتمرب ۲۰۲۰

 ۸از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۱۷۰۰مورد تلفات ملکی ( ۵۲۵کشته و  ۱۱۷۵مجروح) ناشی از حمالت انتحاری و غریانتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه
شده را ثبت کرده است.
 ۹از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتمرب  ،۲۰۱۹یوناما تلفات  65۰( ۳44۳کشته و  ۲۷۹۳مجروح) فرد ملکی بواسطه مواد انفجاری تعبیه شده ی انتحاری و غری انتحاری را به ثبت
رسانده است.
 ۱۰از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۹۳۴مورد تلفات ملکی ( ۵۳۱کشته و  ۴۰۳مجروح) ناشی از قتل های هدفمند را ثبت کرده است.
 ۱۱از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۶۷۴مورد تلفات ملکی ( ۳۹۸کشته و  ۲۷۶مجروح) برخاسته از قتل های هدفمند را ثبت کرده است.
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گزارش ربع سوم در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان۲۰۲۰ :
برخال

کاهش مجموعی در تلفات ملکی در سراسر کشور ،تلفات

ملکی در  ۹والیت افزایش یافته است .از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب
 ،۲۰۲۰تلفات ملکی بیشرت در والیت های بلخ ،سمنگان ،جوزجان،
بدخشان ،غور ،کاپیسا ،لوگر ،خوست و بامیان در مقایسه با همنی دوره
در سال گذشته به وقوع پیوسته است .یوناما با نگرانی مشخص
مالحظه نموده که تلفات ملکی در والیت های بلخ ،سمنگان و
بدخشان بیشرت از دو برابر در مقایسه با  ۹ماه نخست سال  ۲۰۱۹افزایش
یافته است.

۱۲

اطفال و منازعه مسلحانه
از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب ،۲۰۲۰

یوناما  ۱۸۴۸مورد تلفات

اطفال ( ۵۵۳کشته و  ۱۲۹۵مجروح) را ثبت کرده است .این رقم کاهش
 ۴۷درصدی در مقایسه با عنی دوره ی سال  ۲۰۱۹را نشان می دهد و

همچنان ،یوناما از میزان بلند تلفات زنان و اطفال در افغانستان نگران در طول پنج سال نخستنی بار است که یوناما کمرت از  ۲۰۰۰مورد تلفات
می باشد .از هر  ۱۰مورد تلفات ملکی ،بیش از  ۴مورد آن را زنان و ملکی را در  ۹ماه نخست سال ثبت می کند .به رغم این کاهش،
اطفال تشکیل می دهد .تلفات اطفال  ۳۱درصد ۱۳و تلفات زنان ۱۳

۱4

افغانستان در سال  ۲۰۲۰کماکان یکی از مرگبار ترین کشور های جهان

درصدکل تلفات ملکی را در  ۹ماه نخست سال  ۲۰۲۰تشکیل می دهد .برای اطفال باقی مانده است.
درگریی های جاری در مناطق مزدحم تأثریات ویژه روی زنان و اطفال
داشته ،چنانچه [زنان و اطفال] بیش از دو سوم تلفات ملکی ناشی از
سالح های غری مستقیم به شمول هاوان ،راکت و بم دستی را در جریان
درگریی های زمینی میان طالبان و نریوهای ملی امنیتی افغانستان
تشکیل می دهد.

تلفات اطفال  ۳۱درصللللدا تمام تلفات افراد ملکی

نریوهای طرفدار دولت و عناصر مخالف دولت به گونهی مشابه باعث
میزان بلند تلفات اطفال در جریان دورهی تحت پوشش این گزارش
شده اند .یوناما  ۷۲۲مورد تلفات اطفال ( ۲۴۶کشته و  ۴۷۶مجروح)
را به نریوهای طرفدار دولت۱5بویژه نریوهای اردوی ملی افغانستان،۱6
و  ۷۱۱مورد تلفات اطفال ( ۱۹۲کشته و  ۵۱۹مجروح) را به عناصر
مخالف دولت ۱۷به ویژه طالبان ۱۸نسبت داده است.

را در نلهه ملاه اول سلللللال  ۲۰۲۰تشللللکیلل می دهلد،
درحالیکه تلفات زنان ۱۳ ،درصد را.
 ۱۲از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۵۵۳مورد تلفات ملکی ( ۱۹۸کشته و  ۳۵۵مجروح) را در والیت بلخ ۱۳۵ ،مورد تلفات ملکی ( ۴۳کشته و  ۹۲مجروح) را در
والیت بدخشان ،و  ۱۲۳مورد تلفات ملکی ( ۱۱کشته و  ۱۱۲مجروح) را در والیت سمنگان ثبت کرده است .در عنی زمان در سال  ،۲۰۱۹یوناما  ۱۹۹مورد تلفات ملکی (۸۸
کشته و  ۱۱۱مجروح) را در والیت بلخ ۶۴ ،مورد تلفات ملکی ( ۳۱کشته و  ۳۳مجروح) را در والیت بدخشان ،و  ۴۵مورد تلفات ملکی ( ۱۱کشته و  ۳۴مجروح) را در
والیت سمنگان ثبت نموده بود.
 ۱۳از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۱۸۴۸مورد تلفات اطفال ( ۵۵۳کشته و  ۱۲۹۵مجروح) را ثبت کرده است.
 ۱4از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۷4۶مورد تلفات زنان ( ۲5۱کشته و  ۴۹5مجروح) را ثبت کرده است.
۱5

از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۶۲۱مورد تلفات کودکان ( ۱۹۴کشته و  ۴۲۷مجروح) را به نریوهای ملی امنیتی افغانستان ۴۴ ،مورد تلفات کودکان ( ۳۵کشته

و  ۹مجروح) را به نریوهای نظامی بنی المللی ۱۶ ،مورد تلفات اطفال ( ۶کشته و  ۱۰مجروح) را به گروهای مسلح طرفدار دولت و  4۱مورد تلفات اطفال (  ۱۱کشته و ۳۰
مجروح) را به عناصر متعدد یا نامعلوم طرفدار دولت نسبت داده است.
 ۱6از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۵۲۰مورد تلفات اطفال ( ۱۱کشته و  ۳۰مجروح) را به نریوهای اردوی ملی افغانستان نسبت داده است.
 ۱۷از  ۱۸جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۶۲۷مورد تلفات کودکان( ۱۷۹کشته و  ۴۴۸مجروح) را به طالبان ۳۳ ،مورد تلفات اطفال ( ۵کشته و  ۲۸مجروح) را به شاخه
خراسان داعش ،و  ۵۱مورد تلفات اطفال ( ۸کشته و  ۴۳مجروح) را به عناصر نامعلوم مخالف دولت نسبت داده است.
۱۸

یوناما متباقی  ۴۱۵مورد تلفات اطفال ( ۱۱۵کشته و  ۳۰۰مجروح) را به تبادله آتش میان طر
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های درگری و غریه نسبت داده است.

گزارش ربع سوم در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان۲۰۲۰ :
درگریی های زمینی مهم ترین عامل تلفات اطفال ۱۹باقی مانده ،که به  ،۲۰۲۰بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ کماکان به شکل غری قابل
ت ناشی از این
تعقیب آن حمالت غری انتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده تفکیک باعث تلفات اطفال شده که  ۷۹درصد تلفا ا

به ویژه مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری ،۲۰بقایای مواد انفجاری از تاکتیک را اطفال تشکیل می دهد.

دوران جنگ ،۲۱و حمالت هوائی ۲۲قرار داشته است .در  ۹ماه نخست

من و پسرکاکایم مواشی خود را برای چریدن به دشت بردیم و در آنجا یک پارچه بزرگ آهن را یافتیم .ما فکر
کردیم که این تنها یک پارچه آهن است و آن را به قریه خود آورده و بازی با آن را آغازکردیم؛ دفعتاً [این پارچه]
منفجر شد و من و پسرکاکایم را مجروح ساخت .تقریباً شش تن مجروح شدند و در میان آنها ،جراحات من از

همه شدیدتر بود .دست چپ و رانم شدیداً مجروح شد .خون از دست و پایم جاری بود ،من از هوش رفتم و
زمانی که چشمانم را بازکردم ،خودم را در شفاخانه یافتم .در این رویداد ،دست چپم از قسمت پائنی تر از آرنج
قطع شد  ...حاال من از هرگونه اشیای نا آشنا می ترسم.

 -جوان قربانی انفجار بقایای مواد منفجره از دوران جنگ در حوزه شمال افغانستان

یوناما به ثبت آمار فزاینده استخدام و استفاده اطفال توسط گروهای باالی شفاخانه وکارمندان صحی را در  ۹ماه نخست ۲۰۲۰
مسلح در افغانستان ادامه داده است .چنانچه از  ۱جنوری ایل  ۳۰ثبت کرده است.
سپتامرب  ،۲۰۲۰به تعداد  ۱۵۵طفل که همه پسر بودند ،مورد استخدام و
استفاده قرارگرفتند در حالیکه این رقم در عنی زمان در سال  ۲۰۱۹به
 ۴۹طفل می رسید .اکثریت مطلق ( )۱۴۴طفل توسط طالبان برای
مقاصد نظامی استخدام شده یا مورد استفاده قرارگرفتند و اکثر این
موارد در حوزه های شمال و شمالشرق کشور به ثبت رسیده است.
یازده مورد باقیمانده استخدام اطفال توسط ملیشه های طرفدار دولت
ی اردوی ملی افغانستان برای مقاصد محاربوی
و نریوهای منطقو ِ
صورت گرفته است.

یوناما به طر

های درگریی یادآور می شود که حمالت باالی مکاتب

و شفاخانه ها یکی از شش خشونت عمده علیه اطفال محسوب می
شود و بطور مشخص در جریان مرض واگری جهانی زمانیکه تمام مردم
در نتیجه شیوع کوید  ۱۹به بحران متعدد رو به رو می باشد ،حمالت
متذکره خشونت فاحش و جدی تلقی می گردد .این گونه اعمال،
باشندگان محل بخصوص کودکان را در وقتی که شیوع کووید – ۱۹
فرصت های آموزشی برای دانش آموزان را در طول سال محدود
ساخته است ،از دسرتسی به معار

محروم می سازد .این حمالت

از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما در مجموع  ۴۵حمله باالی عرضه خدمات صحی را در وقتی که شیوع ویروس کرونا سیستم صحی
مکاتب وکارمندان معار

را ثبت و تأییدکرده که بیشرت از نیم این را که با فشار بیش از حد مواجه است ،تحت تاثری قرار می دهد .افزون

رویداد ها در ربع سوم  ۲۰۲۰گزارش شد 23.یوناما در مجموع  ۵۲حمله بر توقف حمالت عمدی که باعث تخریب مکاتب و شفاخانه ها شده
۱۹

از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۹۱۰مورد تلفات اطفال ( ۲۲۷کشته و  ۶۸۳مجروح) ناشی از درگریی های زمینی را ثبت کرده است.

۲۰

از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۳۱۱مورد تلفات اطفال ( ۱۰۴کشته و  ۲۰۷مجرو ح) ناشی از حمالت غریانتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده و ۱۸۰

مورد تلفات اطفال ( ۸۳کشته و  ۹۷مجروح) برخاسته از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری را ثبت کرده است.
 ۲۱از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۲۳۵مورد تلفات اطفال ( ۶۹کشته و  ۱۶۶مجروح) ناشی از انفجار بقایای مواد انفجاری از دوران جنگ را ثبت کرده است.
 ۲۲از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتمرب  ،۲۰۲۰یوناما تلفات  6۹( ۲۰۸کشته و  ۱66مجروح) کودنت را توسط حمله هوایی به ثبت رسانده است .عالوت ًا تلفات افراد ملکی از اثر
تاکتیک های چون قتل های هدفمند( ،)۱۰۹مواد انفجاری تعبیه شده ی انتحاری( ) 5۱و متباقی تلفات کودکان توسط سایر تاکیک ها را به ثبت رسانیده است.
 ۲۳از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب ،یوناما  ۲۵حمله باالی مکاتب به شمول حمله یا تهدید ع مدی علیه مکاتب وکارمندان معار  ،و حمالتی که باعث آسیب غریعمدی به
مکاتب ،کارمندان معار

و شاگردان شده را ثبت نموده است.
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گزارش ربع سوم در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان۲۰۲۰ :

اطفللال تقریبلاً  ۸از هر  ۱۰نفر تلفللات افراد ملکی

مرگ افراد ملکی منسوب به طالبان در  ۹ماه نخست سال  ۲۰۲۰ایل ۶

توسللللط مواد انفجلاریِ بلاقی ملانلده از جنلگ را

درصد افزایش یافته است .حنی بررسی چننی کاهش در تلفات افراد
ملکی در مقایسه با سال  ،۲۰۱۹الزم به یادآوریست که یوناما بلندترین

تشکیل می دهد.

آمار تلفات ملکی در طی سه ماه را از جوالی ایل سپتامرب  ۲۰۱۹به ثبت

وکارمندان [صحی] و دانش آموزان را آسیب می رساند ،طر

های رسانیدکه در برگریندهی آمار بسیار بلند تلفات ملکی توسط طالبان در

درگریی باید تدابریی را برای کاهش خسارات غریعمدی بر مکاتب و نتیجهی خشونت هللللای مربوط به انتخابات در سپتامرب  ۲۰۱۹می
شفاخانه ها روی دست گریند زیرا چننی خسارات می تواند باالی گردید.
دست رسی و عرضه خدمات آموزشی و صحی برای اطفال در

۲۷

هرچنلد تلفلات افراد ملکی کله بله طلالبلان نسلل لبلت داده

افغانستان تاثریات ناگوار داشته باشد.

شده ۳۲ ،درصدکاهش یافته است ،اما رقم کهشته شده

عناصر مخالف دولت

گا ِن منسلللوب به طالبان  ۶درصلللد افزایش را نشلللان

هرچند تلفات ملکی منسوب به عناصر مخالف دولت ایل  ۳۴درصد

میدهد.

کاهش یافته ،۲4این گروه ها کماکان مسئول اکثریت –  ۵۸درصد –

تلفات ملکی باقی می ماندکه از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ۲۰۲۰این یوناما  ۳۹۲مورد تلفات ملکی ( ۱۳۲کشته و  ۲۶۰مجروح) را به شاخه
آمار به  ۳۴۵۰مورد تلفات ملکی ( ۱۲۷۸کشته و  ۲۱۷۲مجروح) می خراسان داعش نسبت داده که  ۷درصد کل تلفات افراد ملکی را
رسد .به رغم کاهش در مجروحنی ملکی ،عناصر مخالف دولت مسئول تشکیل می دهد .این آمار نشاندهندهی کاهش  ۶۱درصدی در تلفات
ملکی منسوب به شاخه خراسان داعش در مقایسه با  ۹ماه نخست

تعداد مشابه مرگ افراد ملکی بودند.
طالبان در  ۹ماه نخست  ۲۰۲۰عامل  ۴۵درصدکل تلفات ملکی (۲۶۴۳
مورد تلفات ملکی ۱۰۲۱ :کشته و  ۱۶۲۲مجروح) بودند .این رقم کاهش
 ۳۲درصدی را در مقایسه با عنی زمان در سال گذشته ۲5نشان می دهد
که اکثراً باعث تعداد اندنت مجروحیت افراد ملکی از اثر حمالت
انتحاری و درگریی های زمینی ۲6شده ویل این آمار قسماً تحت تاثری
تلفات ملکی فزایندهی برخاسته از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری

سال  ۲۰۱۹می باشدکه اکثراً باعث تلفات ملکی کمرتا منسوب به شاخه
خراسان داعش از اثر حمالت انتحاری و غریانتحاری مواد منفجره
تعبیه شده و درگریی های زمینی می باشد ۲۸.در مقایسه ،تلفات ملکی
منسوب به عناصر نامعلوم مخالف دولت ایل  ۵۱درصد افزایش یافته
که  ۷درصدکل تلفات ملکی ثبت شده ( ۴۱۵مورد تلفات ملکی۱۲۵ :
کشته و  ۲۹۰مجروح) را نشان می دهد.

و قتل های هدفمند قرارگرفته است .همچنان ،یوناما با ابراز نگرانی یوناما در رابطه به هد
مالحظه نموده که برخال

۲۹

قرارگرفخ عمدی افراد ملکی توسط عناصر

کاهش در تعداد مجروحنی ملکی ،تعداد مخالف دولت نگران می باشد .از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب ،عناصر

۲4

از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۵۱۹۰مورد تلفات ملکی ( ۱۲۴۶کشته و  ۳۹۴۴مجروح) را به عناصر مخالف دولت نسبت داده است.

۲5

از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۳۹۰۱مورد تلفات ملکی ( ۹۶۱کشته و  ۲۹۴۰مجروح) را به طالبان نسبت داده است.

 ۲6از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتمرب  ،۲۰۲۰یوناما تلفات  ۱۷۳ ( 6۷۸کهشته و  5۰5مجروح) را در نتیجه جنگ های زمینیِ منسوب به طالبان ثبت کرده است ،اما در عنی دوره
زمانی سال  ،۲۰۱۹تلفات  ۱۸4 ( ۸۹۳کشته و  ۷۰۹مجروح) ثبت شده بود.

 ۲۷در ربع سوم سال  ۲۰۱۹که از  ۱جوالی تا  ۳۰سپتمرب را دربر می گرید ،یوناما تلفات  ۱۲6۱ ( 44۹۷کشته و  ۳۲۳6مجروح) فرد ملکی را ثبت نموده بود.
 ۲۸از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۱۰۱۴مورد تلفات ملکی ( ۲۳۰کشته و  ۷۸۴مجروح) را به شاخه خراسان داعش نسبت داده است.

 ۲۹از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۲۷۵مورد تلفات ملکی ( ۵۵کشته و  ۲۲۰مجروح) را به عناصر نامعلوم مخالف دولت نسبت داده است.
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گزارش ربع سوم در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان۲۰۲۰ :
مخالف دولت باعث  ۱۱۴۸مورد تلفات ملکی ( ۵۲۷کشته و  ۶۲۱استفاده از حمالت انتحاری و مواد منفجره تعبیه شده توسط عناصر
مجروح) در حمالتی شدندکه افراد ملکی به شمول کارمندان معار  ،مخالف دولت کماکان باعث میزان بلند آسیب به افراد ملکی گردیده
صحت و سایر بخش های بشردوستانه ،سکتور قضائی ،بزرگان قومی ،و منجر به  ۱۷۰۰مورد تلفات ملکی ( ۵۲۵کشته و  ۱۱۷۵مجروح) شده
قرارگرفتند .که کاهش  ۵۱درصدی را در مقایسه با  ۹ماه نخست سال  ۲۰۱۹نشان

رهربان مذهبی وکارمندان ملکی دولت عمداً مورد هد

اکثریت این تلفات ملکی به طالبان نسبت داده شده است ۳۰.در می دهد ۳۲.از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰حمالت انتحاری و
شامگاه تاریخ  ۱۹جوالی  ،۲۰۲۰طالبان یک آمبوالنس را که در حال پیچیده باعث  ۴۲۶مورد تلفات ملکی ( ۶۹کشته و  ۳۵۷مجروح) شده
انتقال یک مریض به شفاخانه والیتی بود ،در ولسوایل علیشنگ که کاهش  ۷۶درصدی را نسبت به عنی زمان در سال گذشته نشان می
والیت لغمان به آتش کشیدند .در نتیجه ،یک مریض  ۵ساله که یک دهد ۳۳.در جریان  ۹ماه نخست  ،۲۰۲۰یوناما آمار مشابه تلفات ملکی
طفل دخرت بود در داخل آمبوالنس کشته شد و یک زن جراحت برخاسته از حمالت انتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده را
برداشت .در صبح  ۵سپتامرب در ولسوایل تنی والیت خوست ،قاضی بالرتتیب به طالبان و شاخه خراسان داعش نسبت داد و موارد متباقی
آن والیت همراه با محرر خود هنگامی که به سوی ساختمان اداری به عناصر نامعلوم مخالف دولت نسبت داده شد ۳4.به رغم کاهش قابل
ولسوایل می رفت ،توسط طالبان ربوده شدند .بعداً هر دوی شان رها مالحظه در تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری با استفاده از مواد
شده ویل قاضی در جریان این رویداد از ناحیه پا مجروح شد .یوناما منفجره تعبیه شده ،یوناما یادآور می شود که تعدادی از اینگونه
به ثبت حمالت توسط شاخه خراسان داعش باالی مسلمانان شیعه که حمالت کماکان باعث میزان بلند تلفات ملکی شده است .بطور مثال،
۳۱

اکثر شان مربوط به قوم هزاره هستند ،ادامه داده است.

به تاریخ  ۱۳جوالی ،طالبان حمله پیچیدهی را علیه دفرت والیتی
ریاست امنیت ملی در شهر ایبک والیت سمنگان انجام داد .این حمله

یونلاملا در مورد حمالت عملدی علیله افراد ملکی
بشلمول کارکنان معار  ،صلحت و بشلردوسلتانه ،و

۳۰

منجر به کشته شدن یک مرد ملکی و مجروحیت  ۹۰فرد ملکی دیگر
به شمول  ۹زن و  ۱۸طفل شد .به تاریخ  ۳۰جوالی ،یک حمله کننده
انتحاری با مواد منفجره جاسازی شده در واسطه نقلیه در نزدیکی

نیز اعضللللای قوه قضللللائیله ،بزرگلان قوم ،رهربان

پوسته های امنیتی ریاست امنیت و پولیس ملی افغانستان در شهر پل

مذهبی وکارمندان ملکی دولت ،نگران می باشد.

علم والیت لوگر منفجر شد و باعث کشته شدن  ۹فرد ملکی و
مجروحیت  ۷۳فرد ملکی دیگر شد .هیچ گروهی مسئولیت این حمله

از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۶۴۶مورد تلفات ملکی ( ۳۳۵کشته و  ۳۱۱مجروح) ناشی از حمالت عمدی طالبان باالی افراد ملکی را به طالبان ۲۷۶ ،مورد

تلفات ملکی ( ۱۰۴کشته و  ۱۷۲مجروح) را به شاخه خراسان داعش ،و  ۲۲6مورد تلفات ملکی ( ۸۸کشته و  ۱۳۸مجروح) را به عناصر نامعلوم مخالف دولت نسبت داده
است.
۳۱

به طور مثال ،به تاریخ  ۲۹جوالی  ۲۰۲۰در والیت هرات ،مواد منفجره تعبیه شده نوع مقناطیسی که به یک واسطه مسافر بری ملکی جاسازی شده بود ،باعث کشخ سه

مرد ملکی و مجروحیت پنج فرد ملکی دیگر به شمول دو زن ،دو مرد و یک پسر شد .شاخه خراسان داعش مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته و ادعا کردندکه آنها
مسلمان شیعه را مورد هد

قرار دادند.

 ۳۲از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۳44۳مورد تلفات ملکی ( ۶۵۰کشته و  ۲۷۹۳مجروح) ناشی از حمالت انتحاری و غریانتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه
شده را ثبت کرده است.
 ۳۳از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۱۷۷۹مورد تلفات ملکی ( ۳۰۰کشته و  ۱۴۷۹مجروح) ناشی از استفاده مواد منفجره ی تعبیه شده را ثبت کرده است.
 ۳4از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۱۷۹مورد تلفات ملکی ( ۹کشته و  ۱۷۰مجروح) ناشی از حمالت انتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده را به طالبان،
 ۱۶۵مورد تلفات ملکی ( ۵۲کشته و  ۱۱۳مجروح) را به شاخه خراسان داعش ،و  ۹۲مورد تلفات ملکی ( ۸کشته و  ۷۴مجروح) را به عناصر نامعلوم مخالف دولت نسبت
داده است.
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گزارش ربع سوم در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان۲۰۲۰ :
را به عهده نگرفت .به تاریخ  ۲آ گست ،شاخه خراسان داعش یک ملکی کشته شده می باشد .یوناما  ۹۹درصد تلفات ملکی برخاسته از
حملهی پیچیده را باالی محبس جالل آباد به راه انداختندکه منجر به اینگونه مواد را به طالبان نسبت داده است.
کشته شدن  ۲۸فرد ملکی و مجروحیت  ۳۱تن به شمول محبوسنی و
محافظنی محبس شد.

۳6

به تاریخ  ۱۱جوالی ،طالبان مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری را در
دره ی قیاغ ولسوایل جغتوی والیت غزنی منفجرکردندکه باعث کشته

کاهش قابل مالحظه در میزان تلفات ملکی ناشی از حمالت انتحاری شدن  ۶فرد ملکی و مجروحیت  ۸تن دیگرکه همه مسافرین یک بس
با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده در سال  ۲۰۲۰نشان می دهدکه بودند ،شد .از  ۷ایل  ۹آ گست ،یوناما  ۵انفجار مواد منفجره تعبیه شده
عناصر مخالف دولت توانائی کاهش تلفات ملکی از اثر این تاکتیک نوع فشاری توسط طالبان را در ولسوایل ارغستان والیت کندهار ثبت
یا نوع حادثه ی که برای سال ها باعث تلفات چشمگری مردم می شد کرد که باعث کشته شدن  ۲۶فرد ملکی و مجروحیت  ۲تن دیگر شد.
را دارند .حتی با کاهش تعداد این گونه حمالت در سال  ،۲۰۲۰تاثریات به تاریخ  ۲۹سپتامرب ،طالبان مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری را در
آن باالی افراد ملکی کماکان ویرانگر و مخرب بوده است .یوناما منطقهی سر کاریزا ولسوایل کیجران والیت دایکندی منفجر کردند که
عناصر مخالف دولت به ویژه طالبان را ترغیب می کند تا استفاده از باعث کشته شدن  ۱۵مسافر ملکی در یک واسطه نقلیه و مجروحیت ۴
حمالت انتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده را فوراً و برای تن دیگر شد.
همیشه متوقف نمایند.
حمالت غری انتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده باعث ۱۲۷۴
مورد تلفات ملکی ( ۴۵۶کشته و  ۸۱۸مجروح) شده که کاهش ۲۳
درصدی را در مقایسه با  ۹ماه نخست  ۲۰۱۹نشان می دهد ۳5.ادامهی
روند صعودی تلفات ملکی ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع
فشاری که توسط طالبان استفاده شده و در افغانستان به مثابهی ماین
های ضد پرسونل عمل می کنند ،مشخصاً مایهی نگرانی می باشد؛
این مواد منفجره ماهیت ًا دارای تاثریات بدون تفکیک بوده و از این
جهت استفاده از آن در همه حاالت غریقانونی می باشد .از  ۱جنوری
ایل  ۳۰سپتامرب ،یوناما  ۵۸۴مورد تلفات ملکی ( ۳۲۳کشته و ۲۶۱
مجروح) ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری را ثبت کرده که
 ۱۲درصد آن را زنان و  ۳۱درصد آن را اطفال تشکیل می دهد .این
رقم  ۴۴درصد افزایش در تلفات ملکی ناشی از این نوع مواد را در
مقایسه با  ۹ماه نخست  ۲۰۱۹نشان می دهد و بیشرت از دو برابر افراد

۳5

از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۱664مورد تلفات ملکی ( ۳۵۰کشته و  ۱۳۱4مجروح) ناشی از استفاده از حمالت غریانتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه

شده را ثبت کرده است.
 ۳6از  ۱جنوری ایل  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  5۸۰مورد تلفات ملکی ( ۳۲۱کشته و  ۲۵۹مجروح) برخاسته از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری را به طالبان نسبت داده
است.
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تلفات افراد ملکی توسط مواد انفجاری تعبیه شده ی فشاری
 1جنوری تا  ۳۰سپتمرب ۲۰۲۰ - ۲۰16

من ی ک صدای خیلی بلندِ انفجار را شنیدم .من بریون دویدم و بچه ام را دیدم که مجروح افتاده است .آن به حدی
مجروح شده بود که صحبت کرده نمی توانست .بعد از چند دقیقه ی محدود ،بچه ام در آغوشم از بنی رفت و مُرد .من
نمیتوانم توضیح دهمکه آن لحظه چقدر دردناک بود – وقتیکه پسر جوان شما در پیش چشمان شما می مرید .من نمیدانم
که چرا طالبان مردم را با جاسازی نمودن همچون بمب ها در مکان های عمومی ،می کُشند .چرا آنها مردمام ملکی و
بی گناه را که هیچ نقشی در جنگ ندارند ،می کُشند.

-

پدری یک کودکی که توسط مواد انفجاری تعبیه شده ی فشاری در زون مرکزی کُشته شده بود.

یوناما یکبار دیگر اظهار می دارد که هد
اهدا

قرار دادن عمدی افراد یا ساخته و طالبان را ترغیب می کندکه تعهدات قبلی شان مبنی بر عدم

ملکی طبق حقوق بنی المللی ممنوع می باشد؛ قتل افرادی که استفاده از این گونه مواد منفجره را رعایت نمایند.

سهم فعال در درگریی های مسلحانه ندارند توسط هر جناحی ،در هر
وقت یا حالتی که باشد ،صراحتاً در ماده  ۳کنوانسیون های مشرتنت ژنیو
منع قرار داده شده و ممکن جرم جنگی محسوب شود .یوناما یکبار دیگر
از عناصر مخالف دولت می خواهد تا استفاده از مواد منفجره تعبیه شده
و سالح های غری مستقیم (هاوان ،راکت و بم دستی) را فوراً در تمام
ساحاتی که افراد ملکی در آنجا حضور دارند ،متوقف سازد .همچنان،
یوناما یک بار دیگر از طالبان می خواهد تا استفاده از هر نوع مواد
منفجره تعبیه شده نوع فشاری را که غری قانونی می باشد ،فوراً متوقف
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نریوهای طرفدار دولت

که دلیل آن افزایش در شمار بلندی از کشته شدگان و زخمیان از اثر
حمالت هوائی و درگریی های زمینی می باشد ۳۹.یوناما  ۱۱۳مورد تلفات

از  ۱جنوری ایل ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰نریوهای طرفدار دولت مسئول بیش از افراد ملکی ( ۸۳کشته و  ۳۰زخمی) را به نریوهای نظامی بنی المللی

یک چهارم کل تلفات افراد ملکی (  ۲۸درصد) ،یعنی  ۱۶۴۰مورد تلفات نسبت داده که دو درصدکل تلفات افراد ملکی را تشکیل می دهد .4۰از

ملکی ( ۶۰۲کشته و  ۱۰۳۸مجروح) بودند .تلفات افراد ملکی منسوب به زمان عقد توافقنامه ایاالت متحده و طالبان در  ۲۹فربوری بدینسو ،

نریوهای طرفدار دولت در مقایسه با عنی زمان در سال  ۳۴ ،۲۰۱۹درصد تلفات افراد ملکی منسوب به نریوهای نظامی بنی المللی متوقف شده
کاهش یافته است ۳۷.نریوهای ملی امنیتی افغانستان مسئول  ۱۳۷۶مورد است4۱.گروه های مسلح طرفدار دولت و نریوهای نامعلوم یا متعدد

تلفات ملکی ( ۴۶۶کشته و  ۹۱۰مجروح) بودندکه  ۲۳درصدکل تلفات طرفدار دولت مسئول یک درصد کل تلفات افراد ملکی بودند 4۲.در

ملکی را تشکیل می دهد؛ ارقام مشابه در  ۹ماه نخست سال  ۲۰۱۹نیز خصوص نریوهای طرفدار دولت ،درگریی های زمینی کماکان بزگرتین

ی افغلان نسلل لبلت داده
تلفلات افراد ملکی کله بله اردوی مل ِ

عامل تلفات افراد ملکی می باشد و باعث تلفات  ۲۷۰ (۹۸6کشته و

 ۷۱6مجروح) فرد ملکی در جریان  ۹ماه اول سال  ۲۰۲۰شده که با رقم

می شللود ۲۵ ،درصللد افزایش یافته اسللت .دلیل اصلللی

عنی دوره سال گذشته مشابه می باشد 4۳.آسیب های زیانبار ناشی از

افزایش متللذکره ،افزایش تلفللات افراد ملکی در نتیجلله

استفاده از سالح های غری مستقیم بشمول توپخانه 44و هاوان ،به ویژه در

حمالت هوایی وجنلگ هلای زمینی منسللللوب بله اردوی
ملی می باشد.

مناطق ملکی مایهی نگرانی ویژه می باشد .از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب،
نریوهای طرفدار دولت در نتیجهی استفاده از این نوع سالح ها باعث
 ۸۰۶مورد تلفات ملکی ( ۲۰۵کشته و  ۶۰۱زخمی) شدندکه مسئولیت بیش

۳۸
ثبت شده بود .با توجه به هر یک از ارگان های نریوهای ملی امنیتی از سه چهارم تلفات متذکره به نریوهای اردوی ملی افغانستان نسبت داده
افغانستان ،یوناما با نگرانی خاطرنشان می کند که تلفات افراد ملکی شده است 45از هر چهار نفر تلفات در نتیجه فریهای غری مستقیم نریوهای

منسوب به نریوهای اردوی ملی افغانستان  ۲۵درصد افزایش یافته است

 ۳۷از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب  ، ۲۰۱یوناما  ۲۴۸۶مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۲۲5کشته و  ۱۲6۱زخمی) را به نریوهای طرفدار دولت نسبت داده است.
۳۸

از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۱۳۷4مورد تلفات افراد ملکی ( ۵۴۳کشته و  ۸۳۱زخمی) را به نریوهای امنیتی ملی افغانستان نسبت داده است.

 ۳۹از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۱۱۱۹مورد تلفات افراد ملکی ( ۳۷۹کشته و  ۷۴۰زخمی) را به اردوی ملی افغانستان نسبت داده ،در حالیکه یوناما  ۸۹۲مورد تلفات
افراد ملکی ( ۳۱۷کشته و  ۵۷۵زخمی) را در مدت مشابه در سال  ۲۰۱۹به اردوی ملی افغانستان نسبت داده بود.
 4۰از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۶۹۵مورد تلفات فراد ملکی ( ۴۷۸کشته و  ۲۱۷زخمی) را به نریوهای نظامی بنی المللی نسبت داده بود.
 4۱قبل از امضای توافق نامه ایاالت متحده و طالبان در دوره زمانی از  ۱جنوری تا  ۲۹فربوری  ،۲۰۲۰یوناما  ۱۰۷مورد تلفات ملکی ( ۸۱کشته و  ۲۶زخمی) را به نریوهای نظامی
بنی المللی نسبت داد .از  ۱مارچ تا  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۶مورد تلفات ملکی ( ۲کشته و  ۴زخمی) را به نریوهای نظامی بنی المللی نسبت داده است.
 4۲از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۶۶مورد تلفات افراد ملکی ( ۲۷کشته و  ۳۹زخمی) را به گروه های مسلح طرفدار دولت نسبت داده است .در همنی دوره زمانی ،یوناما
 ۸۵مورد تلفات افراد ملکی ( ۲۶کشته و  ۵۹زخمی) را به نریوهای متعددا یا نامعلوم طرفدار دولت نسبت داده است.
 4۳از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتمرب  ،۲۰۱۹یوناما تلفات  ۲6۹(۱۰۱۷کشته و  ۷4۸مجروح ) فرد ملکی در نتیجه جنگ های زمینی را به نریوهای طرفدار دولت نسبت داده بود.
 44هویتزر یک سیستم توپخانه با ظرفیت بزرگ است که برای قابلیت آتش غریمستقیم خود استفاده می شود.
 45از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۶۳۰مورد تلفات افراد ملکی ( ۱۶۷کشته و  ۴۶۳زخمی) ناشی از استفاده از آتش غری مستقیم در جریان درگریی های زمینی را به
اردوی ملی افغانستان نسبت داده است.
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یکی از نگرانی های مشخص آسیب دردناکی هست
که با اسلتفاده از فریهای غری مسلتقیم بشلمول تو

یوناما همچنان نگران افزایش تلفات افراد ملکی ناشی از حمالت هوائی
نریوهای هوائی افغانستان است .اگرچه تعدادکل تلفات ملکی ناشی از

و

حمالت هوائی در  ۹ماه نخست  ۲۰۲۰در مقایسه با عنی زمان در سال

هلاوان بله افراد ملکی وارد می گردد  -بخصللللوص

 ۴۶ ، ۲۰۱۹درصدکاهش یافته است ،اما این کاهش عمدتاً برخاسته از

زمانیکه این تاکتیک در سلاحات مزدحم ملکی مورد

تقلیل در تلفات ملکی توسط حمالت هواییِ منسوب نریوهای نظامی

استفاده قرار می گرید.

بنی المللی است.

طرفدار دولت ،زنان و اطفال تقریباً سه نفرا آن را تشکیل می دهد ،چون
تلفات افراد ملکی غالباً زمانِ اتفاق می افتدکه مرمی های پرتاب شده
در نزدیکی و یا باالی خانه های مردم ملکی فرود می آید 46.بتاریخ ۱۰
آ گست  ،۲۰۲۰در منطقهی دولتیار والیت غور ،نریوهای ملی امنیتی
افغانستان به سمت طالبان چند مرمی هاوان شلیک کردندکه بر سه خانه
ملکی اصابت کرد و در نتیجه آن  ۶فرد ملکی کشته و  ۱۱تن دیگر زخمی
شدند؛ اکثر قربانیاین این رویداد را زنان و اطفال تشکیل می داد .بتاریخ
 ۶سپتامرب ،نریوهای اردوی ملی افغانستان در منطقهی شریزاد والیت
ننگرهار به سمت طالبان چند مرمی هاوان را پرتاب کردندکه بر ساحهی
مسکونی فرود آمد.در نتیجه ۶ ،فرد ملکی کشته و  ۴تن دیگر زخمی
شدند .تمام تلفات را زنان و اطفال تشکیل می داد .بتاریخ  ۱۹سپتامرب،
نریوهای اردوی ملی افغانستان در ولسوایل زاری والیت بلخ چند مرمی
هاوان را به سوی مواضع طالبان شلیک کردند .یکی ازگلوله های هاوان
در نزدیکی یک دکان فرود آمد و باعث کشته شدن  ۳فرد ملکی و زخمی
شدن  ۸تن دیگر شد .یک زن که شوهرش در هنگام درگریی زمینی در
منطقهی شمال شرقی توسط تبادله آتش کشته شده بود ،چننی اظهار
داشت:

4۷

از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب ،یوناما  ۶۳رویداد مرتبط به حمالت هوائی
نریوهای هوائی افغانستان را که منجر به  ۳۴۹مورد تلفات ملکی (۱۵۶
کشته و  ۱۹۳زخمی) شده ،ثبت کرده است .این امر بیانگر افزایش ۷۰
درصدی تلفات ملکی و افزایش  ۵۰درصدی کشته شدگان افراد ملکی
در اثر حمالت هوائی در مقایسه با  ۹ماه نخست  ۲۰۱۹می باشد4۸.تلفات
افراد ملکیِ ناشی از حمالت هوائی نریوهای هوائی افغانستان غالباً زمانِ
اتفاق می افتدکه حمالت هوایی به خانه های افراد ملکی اصابت می
کند .حمالت متذکره به طور متوسط باعث تلفات بیش از پنج فرد ملکی
شده است و در هر  ۱۰مورد تلفات افراد ملکی ،بیش از  ۶تن آنان را
زنان و اطفال تشکیل می دهد 4۹.بتاریخ  ۲۲جوالی ،در ولسوایل گذره
والیت هرات ،چرخبال نریوهای هوائی افغانستان حمالت هوائی را علیه
گردهمائی روی دست گرفتند که به مناسبت رهائی یک فرمانده اسبق
طالبان از زندان بگرام برگزار شده بود .یک حمله هوائی این گردهمائی
را هد

قرار داد و منجر به کشته شدن  ۹فرد ملکی و زخمی شدن  ۹تن

دیگر شد و حمله هوائی دوم نیز یک واسطه نقلیه ملکی را که از محل
تجمع عبور می کرد ،هد

قرار دادکه در نتیجهی آن  ۴فرد ملکی کشته

و  ۵تن دیگر زخمی شدند .بتاریخ  ۱۹سپتامرب ،در ولسوایل خان آباد

 46از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتمرب  ،۲۰۲۰یوناما تلفات  ۱۰۹( 4۲۰کشته و  ۳۱۱مجروح) کودنت و  ۳5( ۱64کشته و  ۲۹مجروح) زن را در نتیجه فریهای غری مستقیم نریوهای طرفدار
دولت ،ثبت نموده است.
 4۷از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما  ۱۱۰مورد تلفات افراد ملکی ( ۸۳کشته و  ۲۷زخمی) ناشی از  ۲4حمله هوائی را به نریوهای نظامی بنی المللی نسبت داد ،در حالیکه
در مدت مشابه سال  ،۲۰۱۹یوناما  ۶۶۸مورد تلفات ملکی ( ۴۶۸کشته و  ۲۰۰زخمی) ناشی از  ۱۲۲حمله هوایی را به نریوهای مذکور نسبت داده بود.
 4۸از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۱۹یوناما  ۲۰۵مورد تلفات ملکی ( ۱۰۴کشته و  ۱۰۱زخمی) در اثر  44حمله هوائی را به نریوی هوائی افغانستان نسبت داد.
 4۹از  ۱جنوری تا  ۳۰سپتامرب  ،۲۰۲یوناما تلفات  ۱۵۱طفل ( ۶۴کشته و  ۸۷زخمی) و  ۶۵زن ( ۲۶کشته و  ۳۹زخمی) در اثر حمالت هوائی را به نریوی هوائی افغانستان نسبت
داد.
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تلفات افراد ملکی در نتیجه حمالت هوایی طرف درگری در جنگ
 1جنوری تا  ۳۰سپتمرب ۲۰۲۰ - ۲۰16

والیت کندز ،نریوهای هوائی افغانستان یک حمله هوائی را علیه طالبان یوناما به عناصر ضد دولت یادآور می شود که استفاده از چننی مکانی
انجام داد .افرادی که در مقابل خانهای که در اثر حمله هوائی آتش گرفته

بر اساس حقوق بنی المللی بشردوستانه ممنوع است.

بود جمع شده بودند ،در نتیجهی حمله دوم هوائی به همان مکان آسیب
دیدند و منجر به کشته شدن  ۱۵فرد ملکی و زخمی شدن  ۵تن دیگر شد.
یوناما یکبار دیگر از دولت افغانستان می خواهد تا استفاده از سالح
غریمستقیم ( تو  ،هاوان و نارنجک) و سایر مواد منفجره که دارای
ساحه تخریب گسرتده در مناطق مزدحم است را متوقف سازد .یوناما
در ادامه به دولت افغانستان یادآوری می کندکه تعهد مبنی بر اتخاذ
کلیه اقدامات احتیاطیِ عملی برای محافظت از فراد ملکی حتی در
شرایطی که عناصر ضد دولت به منظور جلوگریی از هد

قرارگرفخ

خود ،عمداً در بنی افراد ملکی مستقر می شوند ،همچنان پا برجاست.
پسرم مقدار زیادی از خونِ خود را بخاطر جراحتی که در ناحیه شکم داشت ،از دست داد .ایشان خیلی ضعیف شده و
دردِ زیاد را احساس می کند .پسرم دو بار عملیات شد .چیزی که برای کودکان ما اتفاق می افتد ،از لحاظ روانی ما را
شدیداً متأثر می سازد .ما همه از طیاره می ترسیم ،بخصوص وقتیکه کدام طیاره در اطراف قریه ما پرواز می کند ،تمام
پسران من با شنیدن صدای طیاره می ترسد و در گوشه ی خانه پنهان می شود".
قربانی و پدر یک قربانیِ حمله هوایی قوای هوایی افغان در زون شمال کشور.
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تأثری درگریی مسلحانه بر قربانیان

تمام قربانیان یا بستگان مصاحبه شوندهی که از رویداد زنده ماندند،

یوناما همچنان از تأثری درگریی مسلحانه بر حقوق بشری قربانیان یا
اعضای خانواده آنها5۰از طریق مصاحبه های پس از حادثه نظارت می
کند .این بخش نظارتی وگزارش دهی می کوشد تا صدای افراد آسیب
دیده در اثر درگریی های مسلحانه را از طریق جمع آوری روایت های
قربانیان و بررسی چگونگی تحت تأثری قرار گرفخ حقوق اقتصادی،
اجتماعی و فرهنگی آنها انعکاس دهد .در فرایند متذکره میزان تأیید
حادثه ،قبول مسئولیت حادثه و نیز آسیب وارد شده توسط طر

های

درگری تشخیص گردیده و حقوق قربانیان مبنی بر دسرتسی به حقیقت،
عدالت و جربان خسارت مورد بررسی و رسیده گی قرار می گرید.
همچننی ،یوناما از مساعی جمیله خود برای اتصال برخی از قربانیان
مصاحبه شده با عرضه کنندگان خدمات استفاده کرده است ،در موارد
مختلفی در مورد پرداخت غرامت با دفاتر مربوطه پیگریی صورت گرفته
و قصد دارد در ماه های آینده کارهای بیشرتی را در این زمینه انجام
دهد .یوناما هم چنان موضوع حقوق قربانیان را با طر

های درگری در

جنگ نیز در میان می گذارد و میکانیزم های را جهت رسیده گی به
حقوق قربانیان پیشنهاد خواهدکرد.

تصدیق می کنندکه این حادثه به پریشانی عاطفی و روحی منجر شده
است ،بیشرت این عالئم با بروز عالیمی مانندکابوس یا اختالل در خواب
همراه است ۹۰ .درصد از قربانیان متحمل خسارات مایل شدندکه معموالً
به دلیل مرگ نفقه آور خانواده و هزینه های سنگنی معالجه صحی بوده
است ۶۸ .درصد مصاحبه شوندگان گزارش دادند که در نتیجه این
رویداد ،زندگی اجتماعی و فرهنگی آنها تحت تأثری قرارگرفته است .به
عنوان مثال ،بسیاری از قربانیان یا بستگان شان به دلیل تجربه زیانبار
احساس کردندکه دیگر نمی توانند در عروسی ها شرکت کنند ،به دیدار
خانواده یا دوستان شان بروند ،در مسجد عبادت کنند یا به مکتب بروند.
عالوه بر این ۲۲ ،درصد قربانیان اظهار داشتندکه به دلیل این حادثه آواره
شده اند 5۲.این مصاحبه ها فقط نمونه کوچکی از آسیب دوامداری است
که افراد ملکی در اثر جنگ متحمل شده اند.
"وقتیکه ایشان دیگر صدای فری مرمی را نشنید ،فکر کرد که وضعیت
دوباره به حالت عادی برگشته ،بنابر این ،او از خانه برآمد .بدبختانه،
زماینکه او از دروازه خانه قدم به بریون گذاشت ،مرمی به او اصابت کرد
و مجروح گردید .شوهرم در کوچه به زمنی افتاد و هیچ شخصی آنجا
نبود که همرایش کمک کند .او همانجا تا وقتی ماندکه از شدت خون

از آنجائیکه یوناما به مصاحبه با قربانیان و خانواده های آنها در سراسر

ریزی مُرد .شوهرم یک مرد سرمایه دار نبود ،اما او برای من وکودکانم

افغانستان ادامه داده ،ماموریت ملل متحد تداوم تاکتیک هایی را که در

همه چیز بود .از زمانیکه او دیگر با ما نیست ،من احساس تنهایی می

گزارش شش ماهه 5۱خود به آن پرداخته بود ،مالحظه نموده است .از

کنم ،آنم با هزارها مسئولیتی که در قبال فرزندانم دارم .من حتا یک

جون ایل سپتامرب  ،۲۰۲۰یوناما در مجموع  ۸۳مصاحبه ی از این گونه را

افغانی ندارم که برای معالجه ام برپدازم .من آرزو می کنم که زنده نمی

انجام داده که معلومات این گزارش بر اساس آنها ساخته شده است۸۵ .
درصد قربانیانی که جسماً مجروح شده بودند اظهار داشتندکه این حادثه
باعث ناتوانی جسمی طوالنی مدت یا تغیری شکل بدن شان شده است.

بودم تا این وضعیت را نمی دیدم".
خانمی که شوهرش در اثر فریهای متقابل در جریان جنگ زمینی در زون شمال
شرق کهشته شد.

 5۰به مقصد این گزارش ،اصطالح "قربانی" شامل خانواده نزدیک یا افراد تحت تکفل مستقیم قربانی نیز می شود .یوناما قربانیان ملکی را که به دلیل درگریی مجروح شده
اند یا عضوی از خانواده نزدیک قربانی هستندکه در چارچوب درگریی مسلحانه کشته شده است ،نظارت می کند .کشته یا زخمی شدن افراد ملکی ممکن است نتیجه نقض
حقوق بنی المللی بشردوستانه باشد یا نباشد.
 5۱مراجعه کنید به گزارش شش ماهه یوناما در باره محافظت افراد ملکی ( ۲۰۲۰جوالی  ،)۲۰۲۰که در آدرس انرتنیتی زیر قابل دسرتس است:
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-reports
 5۲برخی از مصاحبه شوندگان ابراز تمایل به نقل مکان کردند اما اظهار داشتندکه توانائی مایل برای انجام این کار را ندارند.
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گزارش ربع سوم در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان۲۰۲۰ :

مذاکرات صللح افغانسلتان یک فرصلت برای طر

"هیچکس سعی نکرد به ماکمک کند تا در شرایط وخیم ما را یاری

های جنگ مهیا کرده تا خسلللارت غری قابل جربان

رساند .نه طالبان ،نه دولت و نه اردوی ملی هیچ اقدامی برای
تماس با ما برای اذعان آسیب یا جربان خسارت به ما انجام

و اثر ویران کننلده ی را کله جنلگ بلاالی افغلان هلا

ندادند .تاکنون هیچ کس تالش نکرده در مورد این حادثه با ما

داشللللته ،مورد توجه قرار داده و حقوق قربانیان را

صحبت کند" .

مد نظر بگریند.
مصاحبه با قربانیان نشان می دهدکه طرفنی درگریی برای پذیرفخ آسیب
وارده ،تالش برای جربان خسارات وراد شده ،یا حتی برقراری ارتباط با
قربانیان یا خانواده های آنها ناموفق بوده اند .درین رابطه ،مردی که
همسر و پسرش در ماه آ گست در اثر مواد منفجره تعبیه شدهی نوع
فشاری طالبان در جاده کشته شد ،چننی اظهار نموده است:
"زندگی برایم اکنون یک نوع بار دوش است و از زنده بودن هیچ
لذتی نمی برم .دایم فکر می کنم که "چرا زنده ام؟" ،زیرا هم
همسرم ،یعنی رئیس خانواده ام و همچننی امید من برای آینده ،
یعنی پسرم ،کشته شد  ...هیچ جناحی نپذیرفت که عامل این
حادثه بودند تا پوزش بطلبند  ...هیچ کس اهمیتی نمی دهدکه
زندگی من ویران شده است و خانه من فقط به ویرانه های سنگ
گل تبدیل شده است".
و ِ
 ۸۳درصد قربانیان مصاحبه شده اظهار داشتندکه آنها پس از حادثه از
طر

درگریی معلومات دریافت نکرده اند و بیش از نیمی از مصاحبه

یک پسر ،که توسط مرمی هاوانِ نریوهای امنیتی افغانستان در حوزه شرق
افغانستان زخمی شد ،چننی اظهار داشت:

شوندگان اظهار داشتندکه با از دست دادن یا مجروحیت عضو خانواده

"هیچ کس مسئولیت کارهای اشتباه خود را بر عهده نمی گرید .از

ی شان ،طرفنی درگریی با آنها تماس نگرفته است .فقط  ۱۵درصد

نظر آنها افراد ملکی مانند حیوانات هستند .طرف هائی که با هم

قربانیان تائیدکردندکه خسارت یا آسیب وارده به آنها از جانب طر

می جنگند به ما اهمیتی نمیدهند "

درگریی تائید شده است و تنها حدود  ۱۲درصد قربانیان از انجام تحقیق
در مورد حادثه مطلع بودند .یک زن پس از اصابت مرمی هاوان به
خانهاش در جریان درگریی زمینی در حوزه شرق افغانستان ،زخم های
متعددی برداشت .یک تن که چندین عضو خانوادهاش مجروح شده
بود ،چننی اظهار داشت:

در حایل که نهادهای دولتی و سازمان های غریدولتی برای تأمنی جربان
خسارات یا کمک به قربانیان جنگ وجود دارد ،بیش از  ۷۵درصد
قربانیانی که اظهار داشتند برای کمک درخواست کردند و تا هنوز در
انتظار جربان خسارات هستند ،مبلغ کامل را دریافت نکرده اند یا در
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گزارش ربع سوم در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان۲۰۲۰ :
درخواست خود ناموفق بوده اند .به یکی از قربانیان گفته شدکه برای حقیقت ،عدالت و غرامت را مورد توجه قرار دهند .بسیاری از قربانیان
اظهار داشتندکه آنها صرفاً خواهان صلح هستند .یک پدر در حوزه غرب

درخواست جربان خساره از دولت افغانستان باید رشوه برپدازد.
دو نیاز اصلی که توسط قربانیان به عنوان مهمرتین نیازهای آنها بیان شده
است ،عبارت از غرامت مایل و تالش برای جلوگریی از تکرار چننی

کشور که فرزندانش در اثر اصابت گلوله هاوان به خانهاش کشته شد،
چننی اظهار داشت:

حوادثی می باشد .یک مرد ،که برادرش در حمله هوائی نریوهای اردوی

"من چیزی نمی خواهم .فقط میخواهم مطمنی شوم که

ملی افغانستان در حوزه غرب افغانستان زخمی شد ،چننی اظهار داشت:

وضعیت بهرت خواهد شد و فرزندان شخص دیگری مثل فرزندان

"وقتی چننی حوادثی رخ می دهد  ...افراد ملکی نمی توانند
صدای خود را بلندکنند .اگر دولت مسئول این حادثه باشد ،دولت
باید به متضررین غرامت پرداخت کند و از آنها حمایت مایل نماید
زیرا قربانیان  ...زخمی شده اند و به معالجه صحی نیاز دارند و
خانواده آنها نیز به هزینه های زندگی خود احتیاج دارند" .
مذاکرات صلح افغانستان فرصتی را برای طر

های درگریی فراهم می

کند تا خسارات جربان ناپذیر و تأثریات مخربی که جنگ بر افغانها
گذاشته است ،در نظر بگریند و حقوق قربانیان مبنی بر دسرتسی به
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من جان های شانرا از دست نمی دهند "

گزارش ربع سوم در مورد محافظت افراد ملکی در منازعات مسلحانه ی افغانستان۲۰۲۰ :

میتودولوژی (روش تهیه این گزارش)
یوناما به منظور تهیه گزارش خود در مورد محافظت افراد ملکی ،صر

مطمئن نباشد ،آن را تائید شده نمی پندارد .رویدادهای تأئید نشده در

از آمار تلفات ملکی تثبیت و تائید شده استفاده می کند .تلفات ملکی

این گزارش گنجانیده نشده است .یوناما ادعا نمی کندکه آمار ارائه شده

زمانی "تثبیت و تائید شده" محسوب می گرددکه بر منبای کلیه معلومات

در این گزارش کامل است و احتمال کم گزارش شدن تلفات افراد ملکی

که توسط یوناما بررسی می شود ،مشخص گرددکه مدارنت "واضح و

را با توجه به محدودیت های موجود در ساحهی عملیاتی به ویژه با

قناعت بخش" وجود دارد که افراد ملکی کشته یا زخمی شده اند؛ به

توجه به چالش های اخری ناشی از محدودیت های گشت وگذار ناشی

منظور تحقق این معیار ،یوناما حداقل به سه نوع منبع مختلف و مستقل

از همه گریی کووید ،۱۹-تائید می کند.

یعنی قربانی ،شاهد ،موظف صحی ،مقامات محلی ،تائید از سوی یکی
از طر

های منازعه ،بزرگ محل یا منابع دیگر ،نیاز دارد .در صورت

امکان ،معلومات از مجرای اظهارات ابتدائی قربانیان و یا شاهدان
رویداد و از طریق یافته ها در ساحه ،جمع آوری می شود .در مواردی
که یوناما از اعتبار و موثق بودن معلومات مربوط به تلفات افراد ملکی

برای کسب جزئیات بیشرت معلومات ،لطفاً به گزارش های ساالنه یوناما
در مورد محافظت افراد ملکی در درگریی های مسلحانه( ،که در آدرس
انرتنتی ذیل قابل دسرتس است) مراجعه نمائید:
http://unama.unmissions.org/protection-of-civillians-reports
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