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مورد تلفات   ۱۲۹۳، یوناما ۲۰۲۰مارچ  ۳۱جنوری ایل  ۱از 

، که بیانگر این  هرا ثبت کرد  مجروح(  ۷۶۰کشته و    ۵۳۳ملیک )

حقیقت است که منازعه در افغانستان در حایل ییک از مرگبار  

ترین منازعات جهان برای افراد ملیک است، که اثرات احتمایل  

همه افراد را در افغانستان با تهدید مواجه ساخته    ۱۹-کووید  

است. آنچه به ویژه مایه نگرانی است، اثر دوامدار منازعه 

مورد   ۴۱۷است که یوناما یط این مدت روی زنان و کودکان 

مجروح( و   ۲۶۵کشته و  ۱۵۲تلفات در میان کودکان )

مجروح( را   ۱۰۸کشته و   ۶۰مورد تلفات در میان زنان ) ۱۶۸

آمار کیل تلفات ملیک در رب  ع نخست بیانگر  است.  ثبت نموده  

درصد کاهش در مجموع تلفات ملیک در مقایسه با رب  ع   ۲۹

ی   ۲۰۱۲ت و از سال بوده اس ۲۰۱۹اول سال  بدینسو پایی 

 ترین رقم تلفات در رب  ع اول سال را نشان یم دهد. 

ین روش برای   کید یم ورزد کهأیوناما یک بار دیگر ت  بهتر

ات کووید أمحافظت افراد ملیک در برابر منازعه و ت   ۱۹ – ثت 

یوناما همه طرف های  همانا متوقف نمودن جنگ است. 

  دون تأخت  از درگت  منازعه در افغانستان را به استجابِت ب

ی فراخواِن اخت  رسمنشی ملل متحد مبنی بر  آتش بس   تامی 

، دعوت یم نماید  ی   1جهانی تا تمرکز  و منابع الزم برای تامی 

 به  معضل کووید 
ی

دوستانه در جهت رسیدگ - اقدامات بشی

گردد. پایان دادن به جنگ افراد ملیک را از آسیب   معطوف  ۱۹

ساخته و زمینه را برای کارمندان مصئون  های ناشی از منازعه  

سازد تا فعالیت های شان را  صیح و  امداد رسانان فراهم یم 

ون و بدون هیچگونه محدودینر انجام دهند و  ئبه طور مص

انه و محافظنر را در جریان شیوع   بدین ترتیب تدابت  پیشگت 

 فراهم نمایند.    ۱۹  –بیماری همه گت  کووید 

 محافظت افراد ملیک در منازعات مسلحانه

 2020مارچ  31 -جنوری  1 :گزارش رب  ع اول

 افغانستان 
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  ۵۵ – عامل اکتر تلفات ملیک عنارص مخالف دولت کماکان 

  ۷۱۰باعث ریکه بودند طو در جریان رب  ع نخست  –درصد 

.  گردیدند مجروح(  ۴۲۸کشته و  ۲۸۲مورد تلفات ملیک )

درصد را به   ۱۳درصد تلفات ملیک را به طالبان،  ۳۹یوناما 

 شاخه خراسان دولت اسالیم عراق و شام )شاخه خراسان

( و آمار باقیمانده را به عنارص نامشخص مخالف  داعش

 .  ه استدولت نسبت داد

وهای طرفدار دولت مسئول  مجموع تلفات  از  درصد  ۳۲نت 

شناخته شدند که باعث   ۲۰۲۰ملیک در جریان رب  ع نخست 

ه  گردیدمجروح(   ۲۱۴کشته و   ۱۹۸مورد تلفات ملیک ) ۴۱۲

وهای طرفدار دولت در   مایه . است نگرانی اینست که نت 

مقایسه با عنارص مخالف دولت، باعث تعداد بیشتر تلفات  

جریان رب  ع نخست سال شده و عامل دو برابر  اطفال در 

کشتار اطفال در مقایسه با عنارص مخالف دولت بودند که  

 ناشی از حمالت هوانی و شلیک  
ً
مستقیم در جریان غت   عمدتا

ی های زمینی  درصد کل تلفات   ۲۱. یوناما بوده استدرگت 

وهای میل امنینر افغانستان، ملیک را به  درصد را به   ۸نت 

وها ی الملیل، و متباقر را به نت  وهایی نظایم بی  مسلح   نت 

وهای نامشخص طرفدار دولت نسبت  طرفدار دولت و نت 

  . ه استداد

یوناما به شدت نگراِن تشدید خشونت های مشاهده شده در  

وهای میل امنینر    از سوی طالبان در برابر نت 
ً
ماه مارچ عمدتا

افراد ملیک تلفات سنگینی را  افغانستان است که در نتیجه آن  

ق کشور متحمل   به ویژه در حوزه های شمال و شمال رسی

 چشمگت  شد که   2شدند. 
این رونِد نگران کننده بیشتر زمانی

وری ایل  ۲۲در  –پس از ”هفته کاهش خشونت ها“     ۲۸فتر

وری    منتج   –فتر
ً
وهای طرفدار دولت و طالبان که بعدا میان نت 

یوناما به شدت نگراِن تشدید خشونت های 

 نگراِن  مشاهده شده در ماه مارچ
ً
و متعاقبا

. یم باشد افزایش آسیب و تلفات افراد ملیک 
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  ۲۹به امضای توافقنامه میان ایاالت متحد و طالبان در 

وری گردید، بروز نمود.   فتر

ین عامل  در جریان رب  ع اول سال، درگ ی های زمینی بزرگتر ت 

تلفات ملیک بود چنانچه باعث یک سوم مجموع تلفات گردید  

انتحاری با   و به تعقیب آن قتل های هدفمند و حمالت غت 

استفاده از مواد منفجره تعبیه شده، قرار دارد. قتل های 

ین عامل کشتار افراد ملیک بوده است. افراد   هدفمند بزرگتر

 یم کنند، به  ملیک که در والیت ه
ی

ای کابل، بلخ و فاریاب زندگ

ین آسیب را  تعداد   .متحمل شدنداز این ناحیه ترتیب بیشتر

به   – کشته شدگان ملیک منسوب به عنارص مخالف دولت 

ی زمان   ۲۰۲۰در رب  ع نخست    –ویژه طالبان   در مقایسه با  عی 

که این افزایش    هدرصد افزایش یافت ۲۲ایل  ۲۰۱۹درسال 

 برخاس
ً
ته از افزایش آزار دهنده در قتل های هدفمند و  عمدتا

یلکاهش  یک  هرچند یوناما  اعدام های صحرانی یم باشد.  
ُ
را    ک

و های میل امنینر افغان   در این رب  ع   در تلفات ملیک از سوی نت 

، یوناما از بابت افزایش تلفات ملیک در ماه مارچ  هثبت نمود

 ا
ً
و ها عمدتا ی  که در نتیجه عملیات های این نت  ز ناحیه درگت 

های زمینی و به ویژه در نتیجه شلیک های غت  مستقیم و  

 حمالت هوانی به میان آمده است، نگران است. 

 عنارص مخالف دولت 

  ۵۵ – عامل اکتر تلفات ملیک عنارص مخالف دولت کماکان 

  ۷۱۰باعث بودند طوریکه در جریان رب  ع نخست –درصد 

. یوناما  ند مجروح( شد  ۴۲۸کشته و   ۲۸۲مورد تلفات ملیک )

درصد را به شاخه   ۱۳، 3را به طالبان درصد تلفات ملیک  ۹۳

 4خراسان دولت اسالیم عراق و شام )شاخه خراسان داعش( 

و آمار باقیمانده را به عنارص نامشخص مخالف دولت نسبت 

 .  ه استداد

چشمگت  در تلفات ملیک منسوب به طالبان را  کاهش   یوناما 

ی زمان در سال   در جریان دو ماه نخست سال در مقایسه با عی 

ی را در حمالت انتحاری  مالحظهبه ویژه کاهش قابل  ۲۰۱۹

و پیچیده ثبت کرده است. باوجود آن، در ماه مارچ، پس از 

  ۲۹ی مورخ ی کاهش خشونت ها و عقد توافقنامههفته

وری ، تلفات ملیک منسوب به طالبان میان امریکا و طالبان  فتر

 برخاس  ۲۰۱۹مارچ  در مقایسه با  
ً
ته از  افزایش یافته که عمدتا

افزایش چشمگت  در کشتار افراد ملیک ناشی از حمالت  

انتحاری با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده ی غت    غت 

ی های زمینی بوده است.    انتحاری و درگت 

ی    از افزایش کشتار افراد ملیک از اثر هدف گت 
ً
یوناما مشخصا

در مقایسه با    ۲۰۲۰عمدی افراد ملیک در جریان رب  ع نخست  

نگران است. دو مورد گلوله باری باالی توده ی   ، ۲۰۱۹ل سا

مردم را که شاخه خراسان داعش در ماه مارچ مسئولیت اش  

  ۶ی مورخ را به عهده گرفت، رویداد های بزرگ بودند: حمله 

ان هزاره در کابل که باعث   مارچ در مراسم یادبود از ییک از رهتر

ر شد، و  دیگتن  ۷۸فرد ملیک و مجروحیت  ۳۴کشته شدن 

معبد سک های اهل هنود در  مارچ باالی  ۲۵حمله مورخ 

تن    ۱۱فرد ملیک و مجروحیت    ۲۶کابل که باعث کشته شدن  

دیگر شد. قتل های هدفمند افراد ملیک توسط طالبان شامل 

موارد آنر یم گردد: قتل یک کارمند صیح در ولسوایل زازی 

اضی در  جنوری؛ قتل یک ق ۲۰آریوب والیت پکتیا به تاری    خ 

یوناما بطور مشخص در باره افزایش کشته 

ی عمدی  شدگان افراد ملیک از اثر هدف گت 

افراد ملیک توسط عنارص مخالف دولت در 

 نگران است.  2020جریان رب  ع اول سال 
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وری؛ و قتل یک    ۱۷ولسوایل انجیل والیت هرات به تاری    خ   فتر

 مارچ.    ۱۳خوگیانی والیت ننگرهار به تاری    خ  معلم در ولسوایل  

ان اختطاف افراد ملیک   نگران کنندهیوناما افزایش  ی در مت 

در مقایسه با سال   ۲۰۲۰توسط طالبان را در رب  ع نخست 

ین هثبت کرد  ۲۰۱۹ در ها رویدادنه اینگو ، چنانچه بیشتر

 در  دوره 
ً
وری و متعاقبا ی کاهش خشونت ها در اواخر ماه فتر

یوناما از قضایای اختطاف که   5ماه مارچ به وقوع پیوست. 

  ۶منجر به اعدام های صحرانی شد، به شمول رویداد مورخ 

مارچ در ولسوایل کشک والیت هرات که در آن هفت مرد به  

ی   شمول یک معلم توسط طالبان اختطاف و در چند کیلومتر

 نگران یم باشد. قریه شان به قتل رسیدند، 
ً
  6شدیدا

برعالوه، یوناما افزایش در کشتار افراد ملیک از اثر مواد  

ای  منفجره تعبیه شده نوع فشاری را که به عنوان ماین ه

ی ضد پرسونل عمل یم کنند، ثبت کرده است. در تعبیه شده

کشته   ۴۷مورد تلفات ملیک )  ۱۰۰جریان رب  ع نخست، یوناما 

مجروح( ناشی از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری   ۵۳و 

 که تمام آن به طالبان نسبت داده شد.    هرا ثبت کرد 

 هدف یوناما یک بار 
ً
قرار دادن دیگر تأکید یم ورزد که عمدا

ی الملیل   افراد ملیک یا اهداف ملیک طبق نورم های حقوق بی 

ی   ممنوع یم باشد؛ قتل افرادی که به گونه مستقیم در درگت 

در هر زمان و هر   ها سهم ندارند، توسط هر جناح منازعه،

ک ژنیو ،    ۳بر اساس ماده    محیل   کنوانسیون های مشتر
ً
رصاحتا

 محسوب شدهممنوع بوده و جرم 
ی

یم تواند. افزون بر   جنیک

آن، استفاده از مواد منفجره تعبیه شده نوع فشاری که  

توسط قربانی فعال یم شود، ماهیت بدون تفکیک داشته و  

 از این جهت استفاده از آن در هر زمان غت  قانونی یم باشد.   

وهای طرفدار دولت   نیر

وهای طرفدار دولت مسئول  درصد مجموع تلفات  ۳۲نت 

شناخته شدند که باعث   ۲۰۲۰ن رب  ع نخست ملیک در جریا

ه  مجروح( شد ۲۱۴کشته و   ۱۹۸مورد تلفات ملیک ) ۴۱۲

وهای  مایهآنچه  است.  ی نگرانی یم باشد اینست که نت 

طرفدار دولت در مقایسه با عنارص مخالف دولت، باعث 

تعداد بیشتر تلفات اطفال در جریان رب  ع نخست سال شده و  

 دو برابر کش 
ً
]در مقایسه با عنارص   7تار اطفالعامل تقریبا

 ناشی از حمالت هوانی و  
ً
مخالف دولت[ بودند که عمدتا
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ی های زمینی یم باشد. یوناما   شلیک مستقیم در جریان درگت 

وهای میل امنینر  درصد کل تلفات ملیک را به  ۲۱ نت 

ی الملیل  ۸، 8افغانستان وهای نظایم بی  ، و 9درصد را به نت 

و متباقر را به  های نامشخص طرفدار دولت نسبت داده نت 

وهای نظایم  است.  آخرین مورد تلفات ملیک منسوب به نت 

ی الملیل در این رب  ع به تاری    خ  وری، قبل از  ۱۷بی  ی هفتهفتر

ی "کاهش خشونت ها" هنگایم به وقوع پیوست که حمله 

فرد   ۸قتل هوانی در ولسوایل کشک والیت هرات منجر به 

 ملیک )به شمول سه خانم و پنج طفل( شد. 

وهای   یوناما کاهش قابل مالحظه در تلفات ملیک توسط نت 

میل امنینر افغانستان به شمول ناشی از عملیات های تالشی  

. با وجود آن، یوناما از افزایش تلفات ملیک  ه استرا ثبت کرد

وهای میل امنینر افغانستان در نیمه دوم م اه  منسوب به نت 

 مارچ 
ً
ی های زمینی و حمالت هوانی  برخاسته از عمدتا درگت 

 نگران یم باشد.  

وهای میل امنینر   یت مطلق تلفات ملیک توسط نت  اکتر

ی های   ۲۰۲۰افغانستان در جریان رب  ع نخست  ی درگت  حی 

مستقیم به  ی استفاده از سالح غت  زمینی به ویژه در نتیجه

وری، در   ۷ری    خ وقوع پیوسته است. بطور مثال، به تا فتر

وهای اردوی میل افغانستان  ولسوایل زاری والیت بلخ، نت 

 بیش از ده مریم هاوان را باالی یک منطقه مسکونی 
ً
تقریبا

پرتاب کردند که باعث مرگ دو فرد ملیک )یک خانم و یک  

دیگر که اکتر شان فرد ملیک  ۹ساله( و مجروحیت  ۱۴دختر 

مارچ، در ولسوایل   ۱۶خ زنان و اطفال بودند، شد. به تاری    

آباد والیت کندز،   هشت فرد ملیک )به شمول شش  هنگایم  خت 

وهای اردوی میل  پش(    مجروح شدند که نت 
کشته و دو دختر

افغانستان مریم های توپ را از پایگاه شان برای هدف  

ون  قراردادن طالبان فت  نمود و در میان مردمان ملیک که بت 

 10د آمد.  یک دوکان جمع شده بود، فرو 

وهای هوانی افغانستان که   نت 
یوناما به خاطر حمالت هوانی

  ۲۱باعث تلفات ملیک یم شود، به شمول حمله هوانی مورخ 

به منظور  مارچ در ولسوایل امام صاحب والیت کندز که 

و باعث کشته روی دست گرفته شد  طالبان  هدف قرار دادن  

فرد ملیک به شمول هفت طفل و سه زن و   ۱۱شدن 

 نگران یم باشد.  ،  گردیدیک دختر   و زن   مجروحیت یک

یوناما خواست خویش از دولت افغانستان را تکرار یم کند که  

( و   استفاده از سالح غت   مستقیم )هاوان، راکت و بم دسنر

سایر مواد منفجره که ساحه تخریب وسیع در مناطق مزدحم  

دارند، را متوقف ساخته و به طرح و تقویت رهنمودها، قواعد  

ی و سایر طرزالعمل های مرتبط با استفاده از هواپیما  درگت  

 های مسلح، ادامه دهد.  

رویداد هایی که تأسیسات و کارکنان صیح را در جریان  

 ثر ساخت أمت ۱۹-ویروس فراگیر ِکوید

که مراکز صیح را در رب  ع  ه  رویدادی را ثبت کرد  ۱۸یوناما 

مورد این رویداد ها به   ۱۷ثر ساخت؛ أمت ۲۰۲۰نخست 

.ه استطالبان نسبت داده شد

رویداد های منسوب به طالبان شامل حمله مستقیم باالی   11

کلینیک؛ کشتار و اختطاف عمدی افراد محافظت شده؛  

تخریب  و سیسات صیح؛ أتهدیدات علیه کارمندان و ت

ی ها در ساحه یم شود.  در نتیجهسیسات صیح أت ی درگت 

ل رب  ع اول سالدر هرچند، 
ُ
 ، یوناما کاهش  در ک

عمده ی را در تلفات افراد ملیک توسط 

وهای امنینر افغان ثبت نموده، اما یوناما از  نت 

افزایش تلفات افراد ملیک در ماه مارچ نگران 

  است. 
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ً
کلینیک در    ۵۰تهدیدات باعث مسدود شدن مؤقنر تقریبا

قر  ین رویداد در حوزه رسی   رسارس کشور شد در حالیکه بیشتر

 .  ه استبه وقوع پیوست

ی مورد    جهانی  ویروس وزارت صحت عامه افغانستان نخستی 

وری تائید کرد.  ۲۴در کشور را به تاری    خ  ۱۹-کوید ایل   12فتر

تائید شد و   ۱۹-مورد کوید ۱۹۶اخت  رب  ع نخست، به تعداد 

ین موارد مصاب در کشور را دارا بود؛   والیت هرات بیشتر

ی تهیه این گزارش تائید شدند. صدها    13قضیه دیگر حی 

مارچ   ۱۸و  ۱۶های عمویم به تاری    خ  طالبان یط اعالمیه

ی الملیل در امر مبارزه با  ؤ با ماظهار نمودند که  سسات بی 

ات   یکار خواهند کرد و زمینه   ۱۹-ویروس کوید ی انتقال تجهت 

ول شان را   ، ادویه جات و کمک ها به ساحات تحت کنتر طنر

بان این  به رغم آن، پس از اینکه طال 14فراهم خواند ساخت. 

اعالمیه ها را صادر کردند، یوناما دو رویدادی را ثبت کرد که  

ثر ساخت و در هر دو مورد طالبان دخیل  أمراکز صیح را مت

، در ولسوایل چپه دره والیت  ۲۰۲۰مارچ    ۲۲بودند. به تاری    خ  

، گرویه از جنگجویان طالب پنج کارمند صیح و راننده  کتی 

انر یک مرکز صیح رفته  شان را که در ساحه به منظور ارزی

بودند، اختطاف کرده و آنها را برای دو روز نزد خود  

نگهداشتند ویل پس از میانجیگری بزرگان محل، آن ها را رها  

، در ولسوایل دشت قلعه  ۲۰۲۰مارچ  ۲۴کردند. به تاری    خ 

وهای میل امنینر  والیت تخار،  ی میان طالبان و نت  درگت 

ی در   افغانستان در آن منطقه به وقوع پیوست. این درگت 

نزدییک یک شفاخانه صورت گرفت و برای سه ساعت در  

وهای میل امنینر افغانستان  حایل ادامه داشت که طالبان و نت 

های غت  مستقیم یم کردند. یک راکت  بر مواضع یکدیگر فت 

که توسط طالبان شلیک شده بود، بر یک بازار در مرکز آن  

ساله و   ۱۴پش ه شدن یک ولسوایل فرود آمد و باعث کشت

دیگر به شمول دو پش شد.  مجروحیت سه فرد ملیک 

ی،   ساختمان شفاخانه به دلیل نزدیک بودن به محل درگت 

 خساره مند شد.  

ی الملیل تأسیسات و  بر اساس حقوق بشی دوستانه بی 

ام و محافظت شوند.   15کارمندان صیح باید در هر حالت احتر

حمالت عمدی باالی تأسیسات صیح و کارمندان محافظت  

  
ی

ی الملیل، ممکن جرایم جنیک شده ی آن براساس نورم های بی 

هر  ، ۱۹-در جریان شیوع ویروس کوید 16محسوب گردد. 

یم تواند  رویدادی که تأسیسات و کارمندان صیح را متأثر کند،  

ش افراد به  پیامدهای جدی تر و   ده تر داشته و دستر گستر

طرف های  تمام  خدمات اساش صیح را متاثر سازد. یوناما از  

ی یم خواهد  سیسات صیح و أت اطرافتا جنگ در درگت 

مستقیم )هاوان، راکت و بم   استفاده از سالح غت  همچنان 

( در مناطق مزدحم را که ت سیسات صیح، وسایط  أدسنر

ش مریضان به مراقبت صیح را مت ثر یم  أنقلیه صیح و دستر

 متوقف سازند. یوناما از طالبان یم خواهد که از  سازد، 
ً
فورا

سیسات و کارکنان صیح و أهر نوع حمله یا تهدید باالی ت 

 دست بکشند.   قی الفور همچنان اختطاف کارمندان صیح، 

  

ِ کوید ، حمالت و ۱۹-در جریان ویروس فراگت 

ارکنان صیح، نتایج ید علیه تأسیسات و کتهد

ده ی را باالی دست رش افراد  شدید و گستر

به مراقبت های اولیه صیح یم تواند داشته 

باشد. 
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 میتودولوژی

یوناما در تهیه گزارش هایش در مورد محافظت افراد ملیک،  

تلفات .  تلفات ملیک تثبیت شده استفاده یم کند آمار  رصف از  

مبنای کل   ملیک زمانی "تثبیت شده" محسوب یم گردد که بر 

معلومات که توسط یوناما بررش یم شود، مشخص گردد که  

مدارک "واضح و قناعت بخش" وجود دارد که افراد ملیک  

کشته یا مجروح شده اند. به منظور تطابق با این معیار ها، 

یوناما حداقل به سه نوع منابع مختلف و مستقل مانند  

، شاهد،  سوی  ز صیح، مقامات محیل، تائید اظف ؤ مقربانی

ی، بزرگ محل یا سایر منابع نیاز دارد.  ییک از   طرف های درگت 

مجرای اظهارات ابتدانی  در صورت امکان، معلومات از 

جمع    ، ساحه  در   قربانیان و/یا شهود رویداد و از طریق یافته ها 

آوری یم شود. در صورتیکه یوناما از اعتبار و صحت  

ی نباشد،  امون تلفات ملیک مطمیی آن را به عنوان  معلومات پت 

د. رویداد های تثبیت   معلومات تثبیت شده در نظر نیم گت 

نشده شامل این گزارش نیم باشد. یوناما ادعا نیم کند که آمار  

با توجه به  . استکامل که در این گزارش ارائه شده،    و ارقایم

راه فعالیت ها به ویژه با در نظر داشت   محدودیت ها فرا 

برخاسته  محدودیت گشت و گزار ِچالش های اخت  مبنی بر 

 یم پذیرد که  یوناما  ،۱۹-از شیوع ویروس کوید
ً
ان  بعضا ی مت 

 م گزارش شده باشد.  تلفات ملیک ممکن ک

 به گزارش های ساالنه یوناما در 
ً
، لطفا برای جزئیات بیشتر

ی های مسلحانه  )که در مورد محافظت افراد ملیک در درگت 

س است:   ننر قابل دستر این آدرس انتر

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

civilians-reports  .مراجعه فرمائید )
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مراجعه نمایید به:   1
http://www.un.org/press/en/2020/sgsm20032.doc.htm 

، یوناما مجموع تلفات ملیک ذیل را بر ۲۰۲۰یط رب  ع نخست سال   2
کشته و   ۱۶۹مورد تلفات ملیک ) ۳۷۵: ه استاساس هر ماه ثبت نمود

 ۲۱۱  –کشته    ۱۵۱)مورد تلفات ملیک    ۳۶۲مجروح( در ماه جنوری؛    ۲۰۶
وری؛ و   ۳۴۳کشته و   ۲۱۳مورد تلفات ملیک ) ۵۵۶مجروح در ماه فتر

  مجروح در ماه مارچ. 
شته و   ۲۱۵فرد ملیک ) ۵۰۵، یوناما تلفات ۲۰۲۰در رب  ع اول سال   3

ُ
ک

 مجروح( را به طالبان نسبت داده است.  ۲۹۰
ه و کشت  ۳۶مورد تلفات ملیک ) ۱۷۳  ، یوناما۲۰۲۰در رب  ع اول سال   4

  را به گروه داعش نسبت داده است.  مجروح( ۱۱۰
مورد اختطاف افراد ملیک توسط  ۲۸۲، یوناما ۲۰۲۰در رب  ع نخست  55

ی زمان در سال  ۱۴۶طالبان را در مقایسه با  ، ۲۰۱۹مورد اختطاف در عی 
وری ایل  ۲۲. از ه استثبت کرد مورد  ۲۱۴، یوناما ۲۰۲۰مارچ  ۳۱فتر

 طالبان را به ثبت رسانید. اختطاف افراد ملیک توسط 
ی از در زمان تهیه این   6 گزارش، این رویداد تحت بررش کمیسیون جلوگت 

 به شکایات طالبان قرار داشت. 
ی

 تلفات ملیک و رسیدگ
مجروح( را به عنارص  ۷۱۰کشته و   ۳۹مورد تلفات اطفال ) ۱۴۶یوناما  7

مجروح( را  ۹۰کشته و   ۸۶مورد تلفات اطفال ) ۱۷۶مخالف دولت و 
وهای طرفدار دولت نسبت داد.   نت 

 ۱۶۸کشته و    ۹۹مورد تلفات ملیک )  ۷۶۲ ، یوناما2020در رب  ع اول سال  8
وهای امنینر افغانستان نسبت داده است.  مجروح(  را به نت 

 ۵۲کشته و   ۰۸مورد تلفات ملیک ) ۰۵۱ ، یوناما 2020در رب  ع اول سال 9
ی الملیل نسبت داده است.  مجروح( وهای نظایم بی   را به نت 

وهای اردوی میل  10 ی گزارش، این حادثه تحت بررش نت  در زمان نوشیر
 افغانستان قرار داشت. 

وری توسط  ۲رویداد باقیمانده مربوط به حمله هوانی مورخ  11 فتر
وهای نظایم   طالبان را در والیت کندز هدف قرار داد یم شود که    افغاننت 

که باعث آسیب به ساختمان یک کلینیک و یک مکتب شد. در رب  ع 
رویدادی را ثبت کرد که مراکز صیح را متاثر  ۲۶، یوناما ۲۰۱۹نخست 

گزارش رویداد به طالبان نسبت داده شد. به   ۱۷ساخت و از آن جمله 
( ۲۰۱۹اپریل    ۲۴)ملیک    یوناما در مورد محافظت افراد   ۲۰۱۹رب  ع نخست  

س یم باشد:  که در ویب سایت ذیل قابل دستر
https://unama.unmissions.org/protection-of-civilians-

reports   .مراجعه شود 
را در جهان،   19مارچ سازمان صیح جهان، وضعیت کوید    11به تاری    خ   12

یک بیماری فراگت  اعالم نمود. 
https://www.who.int/dg/speeches/detail/who-

director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---11-march-2020.  

به لینک ذیل مراجعه گردد:  13
https://www.humanitarianresponse.info/en/operations

/afghanistan/document/afghanistan-flash-update-
covid-19-daily-brief-no-24-01-apr-2020 

اعالمیه طالبان را در تویتر و ویبسایت شان در لینک ذیل ببینید:   14
https://twitter.com/suhailshaheen1/status/123959447
1576256512?s=20  ،

http://alemarahenglish.com/?p=33722 
دان صیح زمانی محافظت شان را از دست یم دهد تأسیسات و کارمن  15

دوستانه شان مرتکب اعمایل شود و یا هم  که اگر آنها خارج از وظیفه بشی
از آنها طوری استفاده شود که عمل شان به دشمن مضی واقع شود. به 

ی الملیل که توسط  ۲۸و  ۲۵، قواعد ۱جلد  دوستانه بی  حقوق عرقی بشی
ی الملیل صلیب رسخ، تهیه شده مراجعه کنید. لینک متذکره در  کمیته بی 

 /https://ihl-databases.icrc.orgذیل قابل دست رس هست: 
customary-ihl/eng/docs/v1;  ی به پروتکل الحاقر کنوانسیون و نت 

ژنیو در مورد محافظت قربانیاِن منازعات مسلحانه غت    ۱۹۴۹اگست    ۱۲
ی الملیل،   شود.   مراجعه ۱۱و  ۹، ماده ۱۹۷۷جون  ۸بی 

ی الملیل، مواد  16 ( )ش(، 2)8اساسنامه روم در مورد محکمه جنانی بی 
(. حمالت و تحدیدات علیه تأسیسات و کارمندان ii)ِای( )آی(، )ِای(، )

صیح در جریان جنگ های مسلحانه همانطوریکه در قطع نامه های 
شورای امنیت ملل متحد تعریف شده، به عنوان ییک از تخیط های عمده 

شش گانه علیه اطفال تلقر یم گردد. برای معلومات به لینک ذیل ی 
-https://childrenandarmedconflict.un.org/sixمراجعه گردد:  

grave-violations/. 
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