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 نظر اجمایل . ۱
. به رغم ه استمجروح( را ثبت کرد ۲۱76کشته و   ۱۲8۲مورد تلفات ملیک )  ۳۴58، یوناما ۲۰۲۰جون  ۳۰جنوری ایل  ۱از 

وری  ۲۹ی که به امضای توافقنامه مورخ  ایام کاهش خشونت ها به شمول جریان هفته میان ایاالت متحده و  ۲۰۱۹فیر

هم چنان طالبان انجامید و آتش بیس که در روز های عید الفطر میان طالبان و دولت افغانستان اعالن شد، خشونت ها 

ن زمان  ۱۳ملیک نشان دهنده افراد ثر شدند. مجموع تعداد تلفات أملیک متد و افرا هادامه یافت درصد کاهش در مقایسه با عیر

ن ترین  1،بودهگذشته ال  در س خاطر نشان  ، اما یم باشد. یوناما از این کاهش استقبال یم نماید  ۲۰۱۲آمار پس از سال و پائیر

 ناشی از کاهش در تلفات که این کاهش   یم سازد 
ً
ن الملیل و همچنان شاخه  افراد عمدتا وهای نظایم بیر ملیک منسوب به نیر

 ی منسوب بهنگران کننده  یدادهایاسان داعش( یم باشد؛ یوناما به ثبت رو خراسان دولت اسالیم عراق و شام )شاخه خر 

وهای میل امنیتی افغانستان   طالبان و   .  ه استادامه دادکه باعث تلفات ملیک شدند، نیر

 

 

 
 

 

 

 

1052 1281 1575 1159 1344 1686 1615 1644 1672 1729 1422 1282

1440
1990

2341
1979

2577
3209 3367 3631 3600 3476

2551
2176

2492

3271
3916

3138

3921

4895 4982
5275 5272 5205

3973
3458

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

کشته شدگان مجروحین

 مجموع تلفات افراد ملیک

۲۰۲۰ - ۲۰۰۹جون  ۳۰جنوری تا  ۱  



ی های مسلحانه در افغانستان:   ۲۰۲۰گزارش نیمه ساله در مورد محافظت افراد ملیک در درگیر
 

3 

 

ییک از کماکان افغانستان منازعات این واقعیت ادامه میابد که 

مرگبارترین جنگ ها در دنیا برای افراد ملیک یم باشد. همه ساله  

رد ملیک توسط طرف های منازعه در افغانستان کشته و هزاران ف

ان بلند   ن  مجروح، اختطاف، بیجا و تهدید یم شوند؛ عالوه بر میر

ن و مجروحشدگان  کشته  آمار  
ن اطفال، این قشی همچنان استخدام   یر

ن و مورد استفاده قرار گرفته و  در معرض خشونت های جنیس نیر

ند  مصئونیت زنان چنان،  . هم  توسط طرف های منازعه قرار یم گیر

ات مستقیم و غیر أبا تهدیدات متعدد ناشی از ت منازعات   مستقیم    ثیر

پس از خاموش شدن شعله جنگ، تعداد زیادی مواجه یم باشد. 

، خسارات مایل و فقر، و رس در گیم در مورد آینده شان  از این قربانیان کماکان از معلولیت های دراز مدت، آسیب های روانن

ات منازعات مسلحانه را به أتوانانی های قربانیان در راستای رهانی از ت ۱۹ –کووید رنج یم برند. شیوع ویروس   ی پیمانهثیر

ده کاهش داده و همچنان آسیب پذیری   است. ، افزایش داده تهدیدات بیشیی را به افراد ملیک بخشن وسعن از گسیی

 اساس نوع رویداد تلفات ملیک به 

 ۲۰۲۰جون  ۳۰جنوری ایل  ۱
 

به عنوان بخیسی از تالش ها برای  

تجارب،  - افراد ملیک از  محافظت

حقوق و نیازمندی های افراد و  

جوامیع که در معرض خشونت 

دوامدار قرار داشتند، باید در نظر 

د.   قرار گیر
ی

 گرفته شده و مورد رسیدگ
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، به عنوان بخیسی از تالش های طرف ها برای محافظت افراد ملیک،  ن تجارب، حقوق و عالوه بر پاسخگو قرار دادن مرتکبیر

 نیازمندی های افراد و جوامیع که در معرض خشونت های دوامدار قرار دارند، باید در نظر  
ی

گرفته شده و به آنها رسیدگ

د. با اولویت بخشیدن به محافظت و آس ایط صورت گیر ایش افراد ملیک، دولت افغانستان و طالبان یم توانند در تقویت رسی

ی، ممد واقع شوند.   مساعد برای گفتگو های صلح و حصول اطمینان از راه حل دوامدار برای درگیر

ن  وهای نظایم بیر  توسط نیر
 کاهش مجمویع در تلفات ملیک برخاسته از کاهش چشمگیر در تلفات ملیک ناشی از حمالت هوانی

  های شاخه خراسان داعش به ویژه استفاده از مواد منفجره تعبیه شده نوع غیر  الملیل و همچنان برخاسته از کاهش فعالیت

چنانچه یوناما افزایش نگران  ه،انتحاری یم باشد. تلفات افراد ملیک ناشی از فعالیت های طالبان در سطح بلند ادامه یافت

ن زمان در    ی  ماین های تعبیه شدهتوسط  کننده را در تلفات ملیک   ضد پرسونل در جریان نیمه نخست سال در مقایسه با عیر

وهای میل امنیتی افغانستان    2سال گذشته به ثبت رسانید.   که  ه  درصد افزایش یافت  ۱۱تلفات افراد ملیک منسوب به نیر
ً
عمدتا

 و استفاده از سالح غیر از اثر ح
ی های زمیتن یم باشد.    مالت هوانی در   انند رویدادهای ثبت شدههممستقیم در جریان درگیر

وهای طرفدار دولت    هملیک شدافراد  کماکان باعث اکیر تلفات  رب  ع نخست، عنارص مخالف دولت   در مقایسه با در حالیکه نیر

  . شده استمرگ اطفال  عنارص مخالف دولت بیشیی باعث
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ی های زمیتن  کل تلفات   د  درص ۳5چنانچه نشان دهنده  ه است؛ملیک باقی ماندافراد عامل تلفات  مهم ترین به عنوان درگیر

ی های ملیک برخاسته از افراد . دو سوم تلفات یم باشد مجروح(  85۹کشته و   ۳۳6مورد تلفات ملیک:  ۱۱۹5ملیک ) درگیر

. استفاده از مواد منفجره تعبیه ه است مستقیم به ویژه در مناطق مزدحم ملیک به وقوع پیوستزمیتن از اثر استفاده سالح غیر  

 عامل  
ن که   3. حمالت تحت عنوان "قتل های هدفمند"یم باشد ملیک افراد تلفات   مهم  شده )انتحاری و غیر انتحاری( دومیر

ن  شامل رویداد های شلیک گرویه ین عامل کشتار افرا نیر  . ه استد ملیک بودیم شود، بزرگیی

ی ها این  ین آسیب را درگیر  یم کردندکه در والیات بلخ و کابل ز افراد ملیک  باالی بیشیی
ی

تیب ) ندگ مورد  ۳۳8مورد و  ۳۴۴بالیی

مورد تلفات ملیک( و والیت    ۲۳۳با  مورد تلفات ملیک(، والیت فاریاب )  ۲8۱با  والیت ننگرهار )  ه است. ، وارد کردتلفات ملیک(

  4قرار داشتند. فوق الذکر والیت دو به تعقیب مورد تلفات ملیک(  ۲۰5 با کندز )

ات مخرب منازعه باالی زنان و اطفال که بیشیی از أدر مورد تیوناما  تلفات ملیک را تشکیل یم دهد، همچنان  درصد   ۴۰ثیر

ی های مسلحانه باعث   مجروح( در جریان شش ماه نخست   ۲5۹کشته و    ۱۳8مورد تلفات زنان )  ۳۹7نگران یم باشد. درگیر

ین عامل تلفات زنان بوددرصد کل تلفات ملیک را تشکیل یم دهد.    ۱۱که    هشد   ۲۰۲۰سال   ی های زمیتن بزرگیی که قتل   هدرگیر

ی ها در افغانستان کماکان از جمله های هدفم ند، حمالت هوانی و مواد منفجره تعبیه شده به تعقیب آن قرار داشت. درگیر

مجروح( را   7۲7کشته و    ۳۴۰تلفات اطفال )  ۱۰67چنانچه یوناما    ه است. جهان برای زنان باقی ماند  خطرناک ترین منازعات  

ین عامل تلفات اطفال بوددرصد کل تلفات ملیک را تشکیل یم دهد.    ۳۱که    هثبت کرد ی های زمیتن بزرگیی که به تعقیب   هدرگیر

آن مواد منفجره تعبیه شده و مواد انفجاری باقیمانده از دوران جنگ قرار داشت. 
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 (۲۰۲۰یم  ۲۶ – ۲۴آتش بس عیدالفطر ) . ۲
ایام عیدالفطر اعالن کردند. بالفاصله پس از  5آتش بس یک جانبه را برای سه روز در جریان رخصتی یم، طالبان   ۲۳در شام  

ف غتن از اعالن این آتش بس استقبال کرد و "پیشنهاد صلح" را ارائه نمود که نشان یم داد که رئیس  آن، رئیس جمهور ارسی

وهای میل امنیتی افغانستان دستور داده تا حمالت هر دو طرف اظهار نمودند  6را برای سه روز متوقف سازند.  جمهور به نیر

  7که برای انجام حمالت تدافیع آماده خواهند بود. 

 توانا
ً
ی واقعا  آن را دارند ن  نظارت و ثبت تلفات ملیک توسط یوناما در ایام آتش بس عید نشان یم دهد که طرف های درگیر

ثیر مثبت روی افراد ملیک خواهد داشت. در أنگ را کاهش دهند که این امر تکه اگر اراده سیاش داشته باشند، یم توانند ج

را ثبت نموده که  ۲۰۲۰درصد کمیی از حد اوسط آمار سه روزه در ماه یم  ۴5 یم(، یوناما  ۲6 – ۲۴جریان سه روز عید ) 

 
ً
به طالبان   ،تلفات ملیک مورد این ۲۱تنها از وجود آن،  . بایم شود  8مجروح( ۲۲کشته و   ۲7مورد تلفات ملیک ) ۴۹مجموعا

 
ً
وهای میل امنیتی افغانستان )  ۱8)مشخصا در  همورد( نسبت داده شد ۲)میان دو طرف مورد(  تبادله آتش  ۱مورد(، نیر

انفجار  گروهای مسلح طرفدار دولت، عنارص نامعلوم مخالف دولت، یا طرف های نامشخص از اثر حالیکه متباقی موارد به  

مورد تلفات ملیک منسوب به طالبان در  ۱8این . از مجموع ه استنفجره باقیمانده از دوران جنگ، نسبت داده شدمواد م

مجروح( ناشی از انفجار مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری بود  ۱کشته و   ۴جریان آتش بس عید، پنج مورد تلفات ملیک )

مجروح( برخاسته از انفجار قبل از وقت   ۱کشته و    5تلفات ملیک )مورد    6جاسازی شده باشد، و    بس  که ممکن قبل از آتش

ل یک عضو طالبان بود که به اعضای خانواده همان طالب آسیب رسانید.  ن  مواد منفجره تعبیه شده در مین

مواد انفجاری باقیمانده از دوران  بواسطه ملیک  آسیب  افراد 

ایام کاهش  در جریان آتش بس و همچنان در جریانجنگ 

ی یم طلبد تا  وری از طرف های درگیر خشونت ها در ماه فیر

 مساعد سازند. در  زمینه
ً
دوستانه را فورا ی ماین پایک بشی

مورد  ۲۱8، یوناما ۲۰۲۰مجموع، در جریان نیمه نخست 

انفجار بواسطه مجروح(  ۱5۹کشته و   5۹ملیک )افراد تلفات 

 8۰که ه  ثبت نمودجنگ را مواد منفجره باقیمانده از دوران 

کاهش تلفات ناشی از درصد آن آنان را اطفال تشکیل یم داد.  

جنگ به ویژه تلفات اطفال، به بقایای مواد انفجاری از دوران  

نفع دولت افغانستان و طالبان یم باشد و به شمول ایام کاهش 

 خشونت ها و آتش بس، باید در اولویت قرار داشته باشد.  

 

  

نظارت یوناما از تلفات ملیک در جریان 

عید نشان داد که طرف های  آتش بسن 

 توانا
ً
ی واقعا  آن را دارند که اگر ن  درگیر

اراده سیاش وجود داشته باشد، جنگ 

ثیر مثبت أرا کاهش دهند که این امر ت

 روی افراد ملیک خواهد داشت.  
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 عنارص نا مشخص مخالف دولت 6%

 %2 گروهای مسلح طرفدار دولت

وهای نا مشخص و متعدِد  نیر
 %1 طرفدار دولت

 طالبان 43%

 داعش 9%

وهای امنینی افغان 23%  نیر

وهای نظایم بیر  الملیل 3%  نیر

14%   ِ
همرتکبیر  های متقابل و غیر فیر  

طرف های درگیر در جنگ تلفات افراد ملیک توسط    

2020 جون 30جنوری تا  1  
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 نوشت پا 

ان کل تلفات   1 ن ن ترین میر    توسط یوناما در نیمه سال به ثبت رسیده است.  ۲۰۱۲ملیک است که پس از سال افراد این آمار همچنان پاېیر
شده نوع فشاری منحیث ماین های ضد پرسونل عمل یم کنند. یوناما همواره رویداد هان  را ثبت کرده که در آن  در افغانستان، مواد منفجره تعبیه  2

 منفجر شده است. بشمول اطفال  مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری با آمدن فشار یک فرد 
وهای طرفدار دولت یا عنارص مخالف دولت علیه فرد مشخص در این گزارش، "قتل هدفمند" به معتن استفاده عمدی از قوه مرگبار توسط  3 نیر

)ملیک یا نظایم( تعریف شده است. این اصطالح قتل های هدفمند توسط مواد انفجاری و همچنان رویداد های شلیک به شمول شلیک گرویه را  
. بعضن از رویداد  انیده استرا به ثبت رس  ت ناشی یم شود شامل یم شود. یوناما افزایش تلفات ملیک که به صورت مستقیم یا جانتر از این گونه حمال 

ی عمدی علیه افراد ملیک تلقی شوند در حالیکه سایر موارد شامل حمالت عمدی باالی افراد نظایم یم شود  های "قتل های هدفمند" ممکن حمله
 که منجر به تلفات ملیک شده است.  

ان تلفات ملیک در  4 ن ین میر
یک والیت را دارا است که این امر بیانگر افزایش چشمگیر  قابل یادآوریست که والیت بلخ در میان والیانی است که بیشیی

ی های زمیتن در جریان شش ماه نخست سال  ، هلمند در میان پنج والی ۲۰۲۰تلفات ملیک ناشی از درگیر   ت  یم باشد. در مقایسه با سال های اخیر
ین آمار تلفات ملیک قرار نداشت؛ یوناما کاهش قابل مالحظه   برخاسته از که   هفات ملیک در این والیت به ثبت رسانیدرا در تلی دارای بیشیی

ً
عمدتا

 و مواد منفجره تعبیه شده غیر انتحاری یم باشد.  
 کاهش تلفات ملیک از اثر حمالت هوانی

 به آن مراجعه شده بود(.   ۲۰۲۰جوالی   ۱6ه تاری    خ  )آخرین بار ب http://alemarahenglish.com/?p=35156 مراجعه شود به:  5
جوالی به آن   ۱6)آخرین بار به تاری    خ   https://twitter.com/ashrafghani/status/1264272518166298627?s=20 مراجعه شود به:   6

 (. مراجعه شده بود
ن آتش بیس بود که به شکل عمویم توسط طالبان اعال۲۰۱8پس از آتش بس در ایام عید الفطر در جون   7 این گروه  شد هر چند  ن ، این نخستیر

وری    ۲۹ی کاهش خشونت ها را قبل از امضای توافقنامه مورخ  هفته ن به    ۲۰۲۰فیر گونه عمویم تأیید کرد. بر خالف  میان ایاالت متحده و طالبان را نیر
وهای امنیتی  ۲۰۱8آتش بسن  ن نیر ل دولت نروند و نیر وهای شان به شکل رصی    ح خواستند تا در مناطق تحت کنیی ، در این آتش بس، طالبان از نیر

ل طالب  ان بروند.  افغانستان اجازه ندارند تا در مناطق تحت کنیی
وهای نامشخص عنارص مخالف دولت،  10به ملیشه های طرفدار دولت،  14فرد ملیک را به طالبان،  18یوناما تلفات  8 وهای   6به نیر  به نیر

ً
کا مشیی

وهای اردوی میل افغان نسبت داده است.  1طرفدار و مخالف دولت و     به نیر
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