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 مقدمة

عام  أكتوبر 3سبتمرب وحتى  27خالل الفرتة الزمنية اعتباراً من تاريخ ) حصيلة ضحايا الحربيغطي هذا التقرير األسبوعي 
يف مجمل األرايض  حو جر بآخرون  306شخصاً وأصيب  371حيث قتل  ،أفغانستان( يف مناطق مختلفة من م2019

 األفغانية. 
مرتفعة بالنسبة لألسبوع املايض، هذا األسبوع التقرير، فقد كانت حصيلة خسائر طريف الرصاع واملدنيني  ةوحسب حصيل

ي شهد أعامل ذأكتوبر( ال 28السبت )األسبوع هذا وكان السبب لذلك هو إجراء االنتخابات الرئاسية يف اليوم األول من 
مراكز بالنظر إىل أن ه وبالرغم من أن الحكومة األفغانية قد أعلنت حصيلة خسائر يوم االنتخابات قليلة، ولكن إن. العنف

الحصيلة الكبرية فيها للقوات  تكانقد تعرضت لسلسلة هجامت يف مختلف املناطق القوات األفغانية مقار و  تصويتال
ما حيث قتل  ،املاضية القليلة ألسابيعبا مقارنة مرتفعة قوات األفغانيةويف هذا األسبوع كانت حصيلة خسائر ال .األفغانية

 الفرتة. هذهخالل األفغانية عنرصاً من القوات األمنية  187ال يقل عن 
التقرير تقرؤون بالرتتيب، حصيلة ضحايا القوات األفغانية، واملعارضة املسلحة، واملدنيني وتفاصيل ذلك يف هذا ويف طي 
 :التاليةالعناوين 

 

 ضحايا القوات األفغانية: 
 سبتمرب(: 27)

 آخرون بجروح. 15من عنارص القوات األفغانية، وأصيب  15والية فارياب شامل غرب أفغانستان قتل  يف
شنت حركة طالبان هجوماً مسلحاً عىل سوق مديرية خواجه غار بوالية تخار شامل رشق أفغانستان مام أسفر عن مقتل 

 والرشطة األفغانية. للحكومة من عنارص القوات الحكومية بينهم أفراد املليشيات املوالية 30
من عنارص قوات االستخبارات  2والية بادغيس شامل غرب أفغانستان قتل مركز دينة قلعه نو يف قرية إسامعيل خيل مب

 .آخران 2األفغانية وأصيب 
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يف منطقة كورك مبديرية دولتيار التابعة لوالية غور غرب أفغانستان انفجرت عبوة ناسفة خالل مواجهة مسلحة أسفر عن 
 آخرين. 2من عنارص الرشطة وإصابة  3قتل م

 الحدود األفغانيةرشطة ت حركة طالبان هجوماً عىل موقع ليف مديرية كهسان التابعة لوالية هرات غرب أفغانستان شن
 .من أفراد الرشطة 6عن مقتل  مام نتج

مسلحا عىل موقع للرشطة مام  يف مدينة قلعه نو مركز والية بادغيس شامل غرب أفغانستان شنت حركة طالبان هجوماً 
 أحد أفراد الرشطة. مقتل أسفر عن

من عنارص الرشطة األفغانية جراء اشتباكات بني  10بوالية سمنجان شامل غرب أفغانستان قتل يف مديرية دره صوف 
 القوات األفغانية وحركة طالبان.

 سبتمرب(: 28)
 املخابرات األفغانية بهجوم شنه مسلحون من حركة طالبان.يف والية رسبل شامل غرب أفغانستان قتل أحد أفراد 

من عنارص القوات األفغانية خالل  6يف مديريات شينداند ورباط سنيك، وكهسان، بوالية هرات غرب أفغانستان قتل 
 .الرئاسية املواجهات يوم االنتخابات

تخار، و  جر،لو نتخابات يف واليات آخرون بهجامت شنتها حركة طالبان يوم اال  3من أفراد القوات األمنية وأصيب  5قتل 
 .وكرن، وبكتيا وقندوز،بغالن، و فاریاب، و جوزجان، و 

 رشاغ بوالية فارياب شامل غرب أفغانستان، قتل أحد أفرد الجيش األفغاين بهجوم شنته حركة طالبان.تيف مديرية بل
 املحلية بهجوم شنته حركة طالبان. من أفراد الرشطة 7يف مديرية نهرين بوالية بغالن شامل العاصمة األفغانية قتل 

من قوات الكوماندوز نتيجة انفجار عبوة ناسفة عىل  2يف مديرية كشنده بوالية بلخ الواقعة شامل غرب أفغانستان قتل 
 قارعة الطريق.

مام نتج عن مقتل  للتصويتمركزا  19يف والية رسبل شامل غرب أفغانستان شنت حركة طالبان هجامت مسلحة عىل 
 أفراد املخابرات الوطنية. أحد

من أفراد القوات الحكومية يف مناطق مختلفة يف والية تخار شامل رشق أفغانستان  20ويف يوم االنتخابات قتل 
 شخصا بينهم مدنيون. 18وأصيب 

 لبان.ران بوالية هريات غرب أفغانستان قتل أحد أفراد الرشطة األفغانية بهجوم شنه مسلحون من حركة طايف مديرية كل
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آخرون، نتيجة  9من أفراد القوات الحكومية وأصيب  10يف مديرية درزاب بوالية جوزجان شامل غرب أفغانستان قتل 
 هجوم لحركة طالبان واستولت الحركة عىل املديرية املذكورة لفرتة قصرية.

عىل مواقع للقوات يف مديرية فيض آباد بوالية جوزجان شامل غرب أفغانستان شنت حركة طالبان هجامت مسلحة 
 .املحليةالرشطة  وأحد أفرادمام نتج عن مقتل أحد أفراد املخابرات الوطنية  التصويتاألفغانية ومراكز 

مام نتج  التصويتيف مناطق مختلفة من والية قندوز شامل رشق أفغانستان نفذت حركة طالبان هجامت عىل مراكز 
 بجروح.آخرين  9من أفراد الرشطة وإصابة  3عن مقتل 

 سبتمرب(: 29)
عنارص الرشطة األفغانية جراء  7يف منطقة كنجك مبديرية إمام صاحب التابعة لوالية قندوز شامل رشق أفغانستان قتل 

 مواجهة مسلحة استمرت عدة ساعات.
ارة غ آخرون، نتيجة 7من عنارص الرشطة املحلية وأصيب  7يف مديرية بهارك بوالية تخار شامل رشق أفغانستان قتل 

 جوية نفذتها طائرة أمريكية.
يف مديرية ادرسكن بوالية هرات غرب أفغانستان انفجرت عبوة ناسفة عىل قارعة الطريق مام نتج عن مقتل أحد أفراد 

 آخرين بجروح. 2الرشطة وإصابة 
ش األفغاين يف منطقة قزل قشالق مبديرية خواجه سبز بوش بوالية فارياب شامل غرب أفغانستان قتل أحد أفراد الجي

 وأحد عنارص الرشطة يف هجوم شنه مسلحون من حركة طالبان.
من عنارص القوات األمنية بهجوم شنه مسلحون من حركة طالبان وأصيب  12يف والية تخار شامل رشق أفغانستان قتل 

 شخصاً بينهم مدنيون. 19
 سبتمرب(: 30)

آخرون نتيجة هجوم شنه  3من أفراد الرشطة وأصيب  2 يف مدينة طالقان مركز والية تخار شامل رشق أفغانستان قتل
 مسلحون من حركة طالبان.

 أكتوبر(: 1)
شامل رشق أفغانستان شنت حركة طالبان عىل مركز قيادة الرشطة الوطنية مام نتج عن  بلخيف مديرية شورتيبه بوالية 

 من عنارص الرشطة. 11مقتل 
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 من أفراد القوات األفغانية. 2زين جنوب غرب العاصمة األفغانية أصيب التابعة لوالية غ يف وادي قياق مبديرية جغتو
يف منطقة خواجه موىس مبديرية بشتونكوت بوالية فارياب شامل غرب أفغانستان شنت حركة طالبان هجوما عىل موقع 

 للرشطة األفغانية مام أسفر عن مقتل أحد أفرادها وإصابة آخر بجروح.
 أكتوبر(: 2)

من أفراد الرشطة األفغانية نتيجة مواجهة مسلحة  8والية هلمند جنوب غرب أفغانستان قتل  مركزجاه يف مدينة لشكار 
 بني القوات األفغانية وحركة طالبان.

وقعت مواجهة مسلحة بني نائب املجلس املحيل وقائد الرشطة املحلية يف مدينة بلخمري مركز والية بغالن شامل 
 مقتل شقيق قائد الرشطة وأصيب القائد نفسه بجروح. العاصمة األفغانية مام نتج عن

ريس بوالية هرات غرب أفغانستان وقعت مواجهات مسلحة بني القوات الحكومية وحركة طالبان مام نتج يف مديرية ف
 من الرشطة األفغانية. 2عن مقتل 

حركة طالبان هجوماً مسلحاً عىل  مبديرية أرغنداب التابعة لوالية قندهار جنوب غرب أفغانستان شنت يف منطقة بابر
 من أفراد الرشطة وإصابة آخر بجروح. 2نقطة للرشطة مام نتج عن مقتل 

 أكتوبر(: 3)
يف منطقة باغك مبدينة قلعه نو مركز والية بادغيس شامل غرب أفغانستان شنت حركة طالبان هجوما عىل نقطة للرشطة 

 ساعات. 3آخرين، واستمر الهجوم لفرتة  3من الرشطة وإصابة  2األفغانية مام نتج عن مقتل 
من  3يف مديرية خواجه سبز بوش شنت حركة طالبان هجوما مسلحا عىل نقطة للرشطة املحلية مام نتج عن مقتل 

 عنارص الرشطة املحلية.
 خسائر القوات األفغانية:  :(1الجدول الـ)
 إجاميل القتىل والجرحى الجرحى القتىل االسم

 284 97 187 األفغانية القوات

 284 97 187 اإلجاميل
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 خسائر املعارضة املسلحة: 
 سبتمرب(: 27)

 من عنارص حركة طالبان بغارة جوية. 5يف منطقة اسفنده مبدينة غزين جنوب غرب العاصمة األفغانية قتل 
املواجهة من عنارص حركة طالبان خالل  13يف مديرية دره صوف بايان بوالية سمنجان شامل غرب أفغانستان قتل 

 املسلحة بني القوات األفغانية وحركة طالبان.
 :)سبتمرب 28)

من عنارص حركة طالبان نتيجة غارة جوية نفذتها  5غزين جنوب غرب أفغانستان قتل  يف مديرية خواجه عمري بوالية
 طائرة أمريكية بدون طيار.

من عنارص حركة  24جنوب غرب أفغانستان قتل  يف مديرية أرغنداب بوالية زابل ومديرية خاص أروزجان بوالية أروزجان
 تابعة للقوات األفغانية.الآخرون، نتيجة غارات جوية نفذتها طائرات حربية  4طالبان وأصيب 

 8يف مديرية نجراب والية كابيسا شامل رشق العاصمة األفغانية شنت القوات األفغانية غارات جوية مام نتج عن مقتل 
 من عنارص حركة طالبان يف عدة مناطق من والية لوجر جنوب العاصمة األفغانية. 5قتل من عنارص حركة طالبان، كام 

انتحاري نتيجة انفجار متفجرات كان قد خبأها يف دراجة لتفجريها  شخص يف مدينة قندوز شامل رشق أفغانستان قتل
 .للتصويتعند مركز 

من عنارص حركة طالبان خالل  25أفغانستان قتل ورباط سنيك، وكهسان، بوالية هرات غرب  ،يف مديريات شينداند
 املواجهات مع القوات األفغانية يوم االنتخابات.

 شمتال بوالية بلخ شامل غرب أفغانستان قتل حاكم الظل لحركة طالبان بغارة جوية.تيف مديرية 
 ارة جوية.تل أحد أفراد حركة طالبان نتيجة غقيف مديرية خوكياين بوالية غزين جنوب غرب أفغانستان 

رشاغ بوالية فارياب شامل غرب أفغانستان وقعت مواجهات مسلحة بني القوات الحكومية وحركة طالبان تيف مديرية بل
 مام نتج عن مقتل أحد أفراد الحركة.
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 سبتمرب(: 29)
طالبان من عنارص حركة  19يف منطقة قزل قشالق مبديرية خواجه سبز بوش بوالية فارياب شامل غرب أفغانستان قتل 

 خالل مواجهات مسلحة بني حركة طالبان والقوات األفغانية.
 سبتمرب(: 30)

خالل زرعه يف  أريضاأللغام نتيجة انفجار لغم خرباء من  2يف مديرية أدرسكن بوالية هرات غرب أفغانستان قتل 
 . الطريق

 أكتوبر(: 1)
حركة طالبان هجوما عىل مواقع للرشطة األفغانية  بوالية فارياب شامل غرب أفغانستان شنت بشتونكوتيف مديرية 

 آخرين منهم بجروح. 5من أفراد الرشطة وإصابة  4وردت الرشطة مام نتج مقتل 
 أكتوبر(: 2)

طائرات طالبان نتيجة غارة جوية نفذتها من أفراد حركة  35يف مديرية شورابك بوالية قندهار جنوب غرب أفغانستان قتل 
 آخرون منهم بجروح. 16األجنبية وأصيب القوات 

 (: خسائر املعارضة املسلحة: 2الجدول الـ)

 إجاميل القتىل والجرحى الجرحى القتىل االسم

 174 25 149 طالبان

 174 25 149 اإلجاميل

 

 ضحايا املدنيني:
 سبتمرب(: 27)

املحلية بهجوم شنه مسلحون س شامل غرب أفغانستان قتل والد أحد أفراد الرشطة ييف مدينة قلعه نو مركز والية بادغ
 من حركة طالبان.
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 سبتمرب(: 28)
 آخرون جراء غارة جوية. 5مدنيني وأصيب  6يف مديرية خواجه عمري بوالية غزين جنوب غرب العاصمة االفغانية قتل 

مقتل  مام نتج عن للتصويتبوالية هريات غرب أفغانستان شنت حركة طالبان هجوماً مسلحاً عىل مركز  وبهيف مديرية آ 
 آخرين بجروح. 2أحد املواطنني وإصابة 

من املدنيني وأصيب جراء املواجهة املسلحة بني  2أصيب ويف مديرية نهرين بوالية بغالن شامل العاصمة األفغانية 
 القوات الحكومية وحركة طالبان.

 2نتج عن مقتل عدد  التصويتيف والية رسبل شامل غرب أفغانستان شنت حركة طالبان هجامت مسلحة عىل مراكز 
 آخرين بجروح. 53من املدنيني وإصابة 

حركة طالبان قذيفة مدفعية عىل منزل مام  تجنوب غرب العاصمة األفغانية أطلقيف مدينة ترينكوت مركز والية أروزجان 
 أطفال. 5أشخاص بينهم  6نتج عن مقتل امرأة وطفل وإصابة وأصيب 

غرب أفغانستان هاجمت حركة طالبان مواقع للقوات األفغانية مام نتج عن  يف مديرية فيض آباد بوالية جوزجان شامل
 .القوات األفغانيةمقتل امرأة إىل جانب مقتل عدد من 

مدنياً بهجامت لحركة طالبان يف واليات، لوجر، وتخار، وجوزجان، وفارياب، وبغالن،  72أصيب التصويت خالل عملية 
 وقندوز، وكرن، وبكتيا.

 (:سبتمرب 29)
اً ونجله ثم قتلت ابنه وأصابت والده انستان اختطفت حركة طالبان مواطنيف مدينة فريوزكوه مركز والية غور غرب أفغ

 ألسباب غري معلومة.
آخرون نتيجة هجامت  26مدنيني بينهام امرأتان وأصيب  3يف مديرية نهرين بوالية بغالن شامل العاصمة األفغانية قتل 

 طالبان.مسلحة شنتها حركة 
 من املدنيني نتيجة انفجار عبوتني ناسفتني عىل الطريق الرئييس. 2قتل لران بوالية هرات غرب أفغانستان كيف مديرية 

 3ل غرب أفغانستان سقطت قذيفة هاون عىل منزل سكني مام نتج عن مقتل امرشاغ بوالية فارياب شتيف مديرية بل
 بينهم نساء وأطفال. مدنيني 3وأصيب  فتىو مدنيني بينهم فتاة 
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 أكتوبر(:  1)
 ،مسلحاً  يف منطقة قياق دره مبديرية جغتو بوالية غزين جنوب غرب العاصمة األفغانية كابل شنت حركة طالبان هجوماً 

 أشخاص. 4مدنيني بينهم طفل وأصيب  3مام نتج عن مقتل 
 أكتوبر(: 2)

شامل رشق العاصمة األفغانية وقع انفجار عبوة ناسفة يف مبديرية نجراب التابعة لوالية كابيسا  يف منطقة باعث خيل
 آخران بجروح. 2أشخاص بينهم طفالن وهم أفراد عائلة وأصيب  6مزرعة مام نتج عن مقتل 

يف مدينة فريوز كوه مركز والية غور غرب أفغانستان شنت حركة طالبان هجوماً مسلحاً عىل نقطة تفيش للرشطة مام نتج 
 آخرين كانوا بالقرب من املوقع. 7يني وإصابة من املدن 2عن مقتل 

ريس بوالية هرات غرب أفغانستان وقعت مواجهات مسلحة بني حركة طالبان والقوات الحكومية مام نتج يف مديرية ف
 .عن مقتل أحد املواطنني

مدنيني  3مدنية مام أسفر عن مقتل يف مديرية غوريان بوالية هريات غرب أفغانستان شنت حركة طالبان عىل مركبة 
 آخرون. 3بينهم أطفال، وأصيب 

 :نيينضحايا املد: (3الجدول الـ)

 إجاميل القتىل والجرحى الجرحى القتىل االسم

 219 184 35 املدنيون

 219 184 35 اإلجاميل

 
 النتيجة وتحليل األسبوع:

 677قتل وأصيب  (م2019عام  أكتوبر 3وسبتمرب  27تاريخ ) وبنيتقرير هذا األسبوع أنه معلومات و  إحصاءاتتوضح 
 آخرون منهم جريح. 306قتيل وعدد  371شخصاً يف مجمل األرايض األفغانية منهم عدد 
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 51، فقد قتل األسابيع القليلة املاضيةكانت حصيلة قتىل القوات األفغانية خالل هذا األسبوع مرتفعة بالنسبة لضحايا 
عنرصاً  187، ويف هذا األسبوع ارتفعت هذه الحصيلة أربعة أضعاف حيث قتل من القوات األفغانية األسبوع املايض اعنرص 

األسبوع املايض ويف هذا األسبوع ارتفعت خالل فراد حركة طالبان قد قتلوا أ من  127وهكذا كان . من القوات األفغانية
ومن جانب آخر تراجعت حصيلة ضحايا  .فراد الحركة يف مختلف مناطق البالدمن أ  149حيث قتل كذلك هذه الحصيلة 

 داألسبوع املايض، ولكن هذه الحصيلة ق اً صشخ 74قتل  داملدنيني هذا األسبوع بالنسبة لألسبوع املايض، حيث كان ق
 .هذا االسبوع شخصاً  35مقتل تراجعت إىل 

 ،للقوات األفغانيةهي كانت حصيلة هذا األسبوع مرتفعة بالنسبة لألسبوع املايض وكانت أكرب الخسائر وبشكل إجاميل 
من وجود وهذا بالرغم  .والسبب لذلك هو تشديد اإلجراءات األمنية لالنتخابات الرئاسية والتصدي لهجامت حركة طالبان

مل تسجل أحداث أمنية لكن يف االنتخابات الربملانية السابقة و لكبرية نظراً ملا حدث واالقلق بشأن وقوع الهجامت الدامية 
 .يف االنتخابات الرئاسيةكبرية يوم التصويت 

ومن جانب آخر، كانت التهديدات األمنية قد سلطت بظاللها السيئة يف مختلف املناطق وكانت مشاركة املواطنني يف 
 9من أصل ونصف  حوايل مليوننيشارك يف االنتخابات الرئاسية تلك االنتخابات قليلة بالنسبة لالنتخابات السابقة. فقد 

 .لالنتخاباتأسامءهم ماليني مواطن سجلوا 
 ،تشري استطالعات الرأي إىل أن قلة مشاركة املواطنني يف االنتخابات الرئاسية يرجع إىل الخوف من التهديدات األمنية

مشاركة املواطنني يف  انخفاضوكان لذلك أثراً كبرياً عىل  هذه املرة، االنتخاباتنزاهة  يف فقدان الثفةإىل جانب 
 االنتخابات.

 األمن والسالم يف البالدة من املواطنني املطلق األكرثيةفيه عقدت االنتخابات الرئاسية هذه املرة يف وقت يطالب 
سياسات  ظر إىلبالنن األفغات حجر عرثة يف طريق السالم واملصالحة، كام أن كثرياً من اويعتربون هذه االنتخاب

لتمديد الحرب لفرتة خمس سنوات أخرى يف  اسبب ستكون يعتقدون أن هذه االنتخابات السالم بشأنالحكومة األفغانية 
 .يف البالد السالمألجل تحقيق للتهديد  دوام سلطتهالرئيس الجديد لن يريد أن يعرض أن أفغانستان، و 

أن توتر األوضاع األمنية عىل مصدر مراقب لضحايا الحرب الجارية يف البالد كيؤكد مركز قاصد للدراسات االسرتاتيجية 
ن، ومن هنا يدعو يأيت بالسعادة والرسور لألفغا املجاالت األخرى وأن أي تقدم آخر الكافة قد أثر سلباً عىل يف البالد 

اء املسؤولية اإلنسانية يف هذا بكل جدية وأد للسالمتكثيف الجهود إىل املجتمع الدويل وأطراف الرصاع يف أفغانستان 
 املجال.
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 : خسائر الحر إجاميل :(4الجدول الـ)

 الجرحى االسم القتىل االسم

 97 القوات األفغانية 187 القوات األفغانية

 25 املعارضة املسلحة 149 املعارضة املسلحة

 184 املدنيون 35 املدنيون

 304 اإلجاميل 371 اإلجاميل

 677             إجاميل القتىل والجرحى

 انتهى

 


