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 توزیع: به عموم         مجمع عمومی

 ۲۰۱۶ مبراسپت ۷     شورای امنیت ملل متحد

 نگلیسی متن اصلی: ا         
 

 شورای امنیت       مجمع عمومی
 یکمسال هفتاد و        م نشست هفتاد
جندا ۳۹موضوع شماره 

 
 ا

        افغانستان وضعیت در 
 

ن برای صلح و امنیت جهانی 
 
 وضعیت در افغانستان و پیامد های ا

 گزارش سرمنشی ملل متحد 

 مقدمه   ۱

سی از قطعنامۀ این  . ۱
 
امنیت شورای ( ۲۰۱۶)سال  ۲۲۷۴ عمومی و قطعنامۀ شمارهمجمع  ۱۱/۶۸شماره گزارش به تا

ن از سرمنشی ملل متحد طی گردد که  ارائه می
 
هر سه ماه پیرامون انکشافات در افغانستان گزارش ارائه  بود که خواسته شدها

 . نماید

،  دوستانه بشرچشمگیر شمول تالشهای  پیرامون فعالیت های ملل متحد در افغانستان به معلومات جدیدگزارش این  . ۲
گزارش .  گردد  ارائه می  ،بدینسو  ۲۰۱۶جون    ۱۰مورخ      (A/70/924-S/2016/532)از زمان ارائه گزارش  ی  انکشافی و حقوق بشر 

مذکور معلومات در مورد خالصه انکشافات کلیدی سیاسی و امنیتی و وقایع منطقوی و جهانی در پیوند به افغانستان را نیز ارائه 
 می نماید. 

   انکشافات مربوط  ۲

و فشار  عبدهللا عبدهللا، چالش های دوامدار امنیتیاختالفات فزاینده میان رئیس جمهور اشرف غنی و رئیس اجرائیه   .۳
پارلمان کشور انتصاب  های روز افزون از سوی گروه های اپوزسیون سیاسی روی شکنندگی فزاینده اوضاع تاثیر گزار بوده است. 
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را تصویب کرد که پست های کابینه سک تور امنیتی برای نخستین بار پس از  –وزیر دفاع و رئیس امنیت ملی  –دو پست کلیدی 
ایجاد ]حکومت وحدت ملی[ دو سال قبل، تکمیل شد. افغانستان توانست مساعدت مالی جامعه بین المللی برای تمویل نیروهای  

زمون ا طالبان وارد نیروهای امنیتی در سراسر کشور ب کسب کند.  ۲۰۲۰ملی امنیتی افغانستان را تا ختم سال 
 
درگیری شدند که ا

مار در سال 
 
توسط  ۲۰۰۹بزرگی برای شان بود و این درگیری های منجر به بلندترین میزان تلفات ملکی از زمان ثبت منظم این ا

د. دولت  کماکان محدود باقی ماندیدگاه ها برای روند احتمالی صلح با طالبان ملل متحد، و بیجائی های تازه شد. در عین زمان، 
مادگی برای کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان که قرار است در 

 
برگزار گردد، به شمول ترتیبات چارچوب  ۲۰۱۶اک توبر  ۵به ا

وردهای ملموس در عرصه تطبیق برنامه مبارزه با فساد اداری کسب شده است. 
 
 ملی صلح و انکشاف افغانستان ادامه داد. دستا

 سیاسی انکشافات الف 

گست،   ۱۱اختالفات در داخل دستگاه دولت در خالل مدت گزارشدهی، به گونه چشمگیری افزایش یافت. به تاریخ   . ۴
 
ا

نچه که عدم مشوره در تعیینات کلیدی توسط رئیس جمهور عنوان کرد، و تطبیق نامکمل توافقنامه ایجاد رئیس اجرائیه 
 
از ا

تصاب احمد یوست نورستانی، رئیس اسبق کمیسیون مستقل انتخابات به حکومت وحدت ملی انتقاد کرد. این تعیینات شامل ان
انتصاب نادر نادری، مشاور ارشد رئیس جمهور در امور ارتباطات استراتیژیک به عنوان رئیس  عنوان سفیر در هسپانیا، و 

گست می شود. رهب ۹جوالی و  ۹کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملکی بالترتیب به تاریخ 
 
ران حکومت به تاریخ ا

۱۷   
 
زار گر نیز بر گیرد. توقع می رود که نشست های دیگی صورت  گرانی های رئیس اجرائیه رسید گست باهم مالقات کردند تا به نگا

 ردد. گ

دولت از سوی رهبران اوپوزسیون سیاسی با چالش  قبل از بروز اختالفات سیاسی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه،  . ۵
نان ادعا می کردند که توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی در سپتامبر  

 
دو سال پس    –  ۲۰۱۶های فزاینده مواجه بود چنانچه ا

ن در  
 
زاری انتخابات پارلمانی و شورای ولسوالی و همچنان عدم  گات انتخاباتی، عدم بر و در نبود اصالح  ۲۰۱۴سپتامبر    ۲۱از عقد ا

خاتمه میابد. این رهبران شامل حامد کرزی رئیس جمهور اسبق و عمر داوودزی،   –ه برای تعدیل قانون اساسی گتدویر لویه جر 
 ه تاکید داشتند، می شود. گعضو برجسته شورای محافظت و ثبات افغانستان که روی نیاز برای تدویر لویه جر 

ن چهره های اپوزسیون نیز اشتراک   . ۶
 
در خالل مدت گزارشدهی، یک سلسله تظاهرات عمومی صورت گرفت که در ا

ن مظاهره کنند تن    ۷۰۰۰جوالی، یک مظاهره در والیت خوست با حضور تقریبًا    ۲۲کردند. به تاریخ  
 
ان خواهان گبرپا شد و در ا

جوالی، قوم هزاره در شهر کابل بر علیه   ۲۳ه برای تعیین ]رهبری[ جدید شدند. به تاریخ گزاری لویه جر گانحالل حکومت و بر 
ماج قرار  گامی که کاروان مظاهره کنند گمسیر پروژه برق مظاهره کردند. هن

 
رفت و باعث کشته گان توسط دو حمله کننده انتحاری ا

جوالی   ۲۵کرزی، رئیس جمهور اسبق و مقامات دولت قبلی به تاریخ  ر شد، حامد  گتن دی  ۲۹۳فرد ملکی و مجروحیت    ۷۳شدن  
ن مکان به محل تجمع مظاهره چیان علیه دولت مبدل شد. به تاریخ 

 
تدویر جوالی،  ۲۹در مراسم عزاداری اشتراک کردند. ا

ای شان پاسخ مثبت ر دولت به خواست هگجوالی قطعنامه ای را صادر کردند و تعهد سپردند که ا ۲۳ان مظاهره مورخ گکنند 
 ندهد، تظاهرات بیشر را برپا خواهند کرد.  
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  ۶جوالی الی  ۲۷از  . ۷
 
در پیوند به کم کاری دولت، رهار گوالیت های فاریاب، کندهار و ننست، تظاهرات متعدد در گا
   ۱زار شد. در  گنبود امنیت و تعیین مقامات بر 

 
سپتامبر   ۱برپا می کنند و در  ست، فعالین قوم تاجک هشدار دادند که تظاهرات را  گا

زار کردند. این فعالین مورد حمایت گبرای مدت اندک پادشاه بود، بر   ۱۹۲۹مراسم خاکسپاری مجدد رهبر تاجک ها را که در سال  
 رفتند.  گرئیس اجرائیه؛ ضرار احمد مقبل عثمانی، وزیر اسبق امور داخله؛ و عطا محمد نور، سرپرست والیت بلخ قرار 

فته می شود منسوب به مقامات دولت بوده و متعلق به شمال به ویژه احزاب سیاسی جنبش ملی گ های مسلح که  روه  گ .۸
جون، پس از اتهامات تخطی حقوق بشری در والیت   ۲۶و جمعیت اسالمی می باشد، کماکان در ناامنی سهم داشتند. به تاریخ 

مهور غنی فرمان تحقیقات را صادر کرد و به رهبر جنبش ملی، فاریاب توسط افراد مسلح وفادار به حزب جنبش ملی، رئیس ج
 ردد.  گهدایت داد تا عملیات نظامی را متوقف ساخته و به کابل بر  –معاون نخست رئیس جمهور  –عبدالرشید دوستم 

معصوم استانکزی  انتصاب ه گجون، ولسی جر  ۲۰رفت. در گدر عرصه تعیین مقامات بلند پایه، پیشرفت های صورت  .۹
نخستین بار تمام را تصویب کرد و بدین ترتیب برای منحیث رئیس عمومی امنیت ملی و عبدهللا خان حبیبی منحیث وزیر دفاع 

ان های محلی،  گپست های کلیدی به شمول وزیر معادن و پطرولیم، رئیس ریاست مستقل ار ردید.  گوزرای سک تور امنیت تکمیل  
 ورستان کماکان توسط سرپرست ها اداره می شود.  و والیان والیات بلخ و ن

جون، رئیس جمهور غنی فاروق  ۲۳در رئیس جمهور غنی در پاسخ به تعیینات جامعتر، چندین مشاور را گماشت.  .۱۰
جوالی، محمد الماس   ۲۸ماشت و در  گوردک، وزیر معارف حکومت رئیس جمهور کرزی را به عنوان مشاور ارشد در امور والیات  

  ۲زاهد، یک عضو پارلمان از والیت پروان را منحیث مشاور ارشد در امور تحکیم ملی تعیین کرد. به تاریخ 
 
ست، ابو حسین گا

، رهبر حزب سیاسی حرکت اسالمی مردمی را که یکی از متنفذین قوم هزار است، به سمت مشاور رئیس جمهور در امور یاسر
اه گماشت؛ و حمیدهللا فاروقی، وزیر ترانسپورت و هوانوردی ملکی حکومت رئیس جمهور کرزی را به صفت رئیس دانشگامنیتی 

  ۱۴کابل مقرر کرد. در 
 
مربوط شورای مصئونیت و ثبات افغانستان تحت رهبری عبدالرسول سیاف   ست، استاد عبدالحلیم کهگا

  ردید. گمی باشد، به عنوان مشاور رئیس جمهور بدر امور اقوام منصوب 

ینده در نظر گپیشرفت های چشم  .۱۱
 
رفت خواهد شد و مندرج تفاهمنامه گیری در اصالحات انتخاباتی که در انتخابات ا

نکه شورای ملی نتوانست اختالفات در مورد فرمان پیرامون نهاد های رونما شد. ایجاد حکومت وحدت ملی می باشد، 
 
بعد از ا

ه تصویب شد، را حل و گجون توسط مشرانو جر  ۲۸ه رد و در گجون توسط ولسی جر  ۱۳تنظیم کننده انتخابات را که به تاریخ 
جوالی به تعطیالت رفت. در حالیکه وضعیت فرمان فوق مورد پرسش قرار داشت، رئیس  ۲۱ید، قوه مقننه به تاریخ فصل نما

ر روی تعهد شان در مورد تطبیق گجوالی با اعضای جامعه جهانی مالقات کردند و یکبار دی ۱۴جمهور و رئیس اجرائیه به تاریخ 
جوالی، کمیسیون   ۳۱نی و شورای ولسوالی ها تاکید کردند. طی مک توب مورخ زاری انتخابات پارلماگاصالحات انتخاباتی و بر 

ن به شورای ملی در جریان 
 
مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی مشوره داد که حکومت می تواند فرمان جدیدی را بدون ارسال ا

د و این فرمان زمینه را برای تطبیق یک  دولت به کار روی تهیه مسوده فرمان کار می کنذشته، صادر نماید. گدوره تقنینی سال 
ماد 

 
 ی ها فراهم می سازد.  گسلسله اصالحات انتخاباتی و ا

زارش کماکان محدود باقی ماند چنانچه مال هیبت هللا  گوها میان دولت و طالبان در جریان دوره این گفتگ دامنه  .۱۲
خندزاده، رهبر جدید طالبان روی تالش ها برای تقویت صالحیت 

 
پس از تغییرات  ی تمرکز نمود. گهای خود و عملیاتی های جن ا
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نها گزارش داده نشد. طی سخنرانی مورخ  
 
جوالی به مناسبت ختم ماه   ۶در رهبری تحریک طالبان، اختالفات گسترده در صفوف ا

شتی بپیوندند. در  رمضان، رئیس جمهور  
 
مهور اظهار داشت وی رئیس جگجوالی، سخن  ۱۴از طالبان خواست تا به پروسه صلح و ا

ی در مورد روند صلح و مصالحه افغانستان که شامل کشور  گروه هماهنگزاری ششمین نشست چهارجانبه گکه هیچ پالنی برای بر 
رفته نشده است. در عین زمان، هیئت طالبان به گهای افغانستان، چین، پاکستان و ایاالت متحده امریکا می شود، در نظر 

 دوی چین سفر کردند. گبه چینجوالی  ۲۲و  ۲۱روز های 

فته می شود که اختالفات روی گ لبدین به بن بست رسید و گوهای صلح میان دولت افغانستان و حزب اسالمی گفتگ  .۱۳
مد. گیری این گجدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی و تضمین برای سهم

 
لبدین گروه در سک تور امنیت و سیاست به میان ا

جویان خود را هدایت داده تا در برابر نیروهای امنیتی گفت که جنگ جوالی     ۳، رهبر حزب اسالمی، در پیام عیدی مورخ  رحکمتیا
 افغانستان فقط به هدف دفاع از خود، اقدام نمایند. 

ن را در شورای عالی صلح  .۱۴
 
  ۱در زمینه طرح ساختار و استراتیژی جدید خود که ا

 
به کرد، ست به جامعه جهانی ارائه گا

مد
 
با نمایندگان جامعه مدنی به شمول  رایزنی ها در مورد مسوده استراتیژی صلح و مصالحه افغانستان . پیشرفت های نایل ا

( ۲۰۰۰)سال  ۱۳۲۵موسسات زنان روی دست گرفته شد تا میزان تطبیق پالن ملی افغانستان برای تطبیق قطعنامه شماره 
تا به پرداخت هزینه شورا الی ختم ماه  ان توافق کردند گ سترش یابد. تمویل کنند گنیت شورای امنیت در مورد زنان، صلح و ام

 سپتامبر ادامه دهند.  

در مورد حمایت از ردهمائی گزاری چند گزمینه بر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( زارشدهی، گدر دوره  .۱۵
نماینده از حکومت والیتی  ۲۲۵جوالی در شهر پلخمری والیت بغالن، حدود  ۲۰اقدامات محلی برای صلح را فراهم ساخت. در 

زار شده بود، گه صلح که توسط مقامات والیتی و با حمایت یوناما بر گو جامعه مدنی و همچنان علمای دینی ولسوالی ها در یک جر 
  ۹ن فعالیت می کنند. به تاریخ ان فیصله کردند که در راستای صلح در ولسوالی های شاگاشتراک کردند. اشتراک کنند 

 
ست، گا

ن نمایند 
 
ولسوالی والیات   ۴۰ان جوانان از گیوناما میزبان کنفرانس منطقوی در مورد نقش جوانان در روند صلح بود که در ا

ی را صادر و از دولت و جامعه جهانی خواستند ان قطعنامهگان، بلخ، سرپل و جوزجان شرکت کرده بودند. اشتراک کنند گسمن
 تا جوانان را در روند صلح دخیل ساخته و کنفرانس ملی جوانان را به منظور بحث روی برنامه های صلح، دایر نمایند. 

 امنیت ب 

نکه تحریک   ه استباقیماند  شکنندنهایت  همچنان    امنیتی  وضعیت . ۱۶
 
چنانچه حمالت شدید طالبان ادامه داشت. پس از ا

غاز کردند، در  ۱۲طالبان عملیات بهاری شان را در 
 
ونه مداوم در سطح بلند جریان داشت. در گیری های مسلحانه به گاپریل ا

بغالن، کندز و تخار عملیات های طالبان روی به چالش کشیدن کنترول دولت در ولسوالی های کلیدی والیات  زارشدهی،  گمدت  
ان در حوزه جنوب متمرکز بود گدر حوزه شمال شرق، والیات فاریاب و جوزجان در حوزه شمال، و والیات هلمند، کندهار و ارز 

 و این عملیات ها شامل تالش برای تصرف مراکز اداری ولسوالی ها و قطع مسیر های کلیدی تامینات می شود.   

درصد و نسبت به عین زمان در  ۱۴.۷ذشته، گیری های مسلحانه در مقایسه با سه ماه گر از می الی جوالی، تعداد د .۱۷
جوالی(، حمالت طالبان پس   ۶جون الی  ۷) پس از کاهش نسبی در جریان ماه رمضان درصد افزایش یافت.  ۲۴، ۲۰۱۵سال 
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ین )والیت هلمند(، قوش تیپه و قلعه زال گجوالی افزایش یافت که با تصرف موقت مراکز ولسوالی های خانشین و سن ۱۹از 
اه، مرکز والیت هلمند ، همراه بود. هرچند نیروهای ملی گ)والیت تخار( و ادامه فشار ها بر لشکر )والیت کندز( و خواجه غار 

وردند، مناطق مذکور به وی
 
ژه حوزه های  امنیتی و دفاعی افغانستان کنترول اک ثر مراکز ولسوالی ها را دوباره به تصرف شان در ا

 جنوب و شمال شرق تحت فشار شدید قرار داشت. 

  ۱۵می الی  ۲۰از  . ۱۸
 
را درصد افزایش  ۴.۷ر گ رویداد امنیتی را در سراسر کشور ثبت کرد که بیان ۵۹۹۶ست، ملل متحد گا

مار  نشان می دهد ۲۰۱۴درصد کاهش را نسبت به عین زمان در سال  ۳.۶و  ۲۰۱۵در مقایسه با عین زمان در سال 
 
. همانند ا

ن مواد منفجره تعبیه شده   –درصد    ۶۲.۶  –یری های مسلحانه باعث بیشترین  گذشته، در گ
 
رویداد های امنیتی شد که به تعقیب ا

قرار دارد. حوزه های جنوب، جنوب شرق و شرق کشور کماکان شاهد بیشترین میزان وقایع امنیتی در کشور   –درصد  ۱۷.۳ –
به حمالت زارشدهی، ]در این حوزه ها[ اتفاق افتاد. عناصر مخالف دولت  گدرصد مجموع رویدادها در جریان    ۶۸.۱بود چنانچه  

دم 
 
  ۱۵می الی  ۲۰از بیشتر سازند. در مجموع،  ربائی، ارعاب و ترورنابرابر شان ادامه دادند تا نفوذ شان را از طریق ا

 
ست، گا

می   ۲۰۱۵درصد کاهش در مقایسه با عین زمان در سال    ۶.۲ر  گردید که بیانگتالش ناموفق ثبت    ۴۰رویداد ترور به شمول    ۲۶۸
ن، در مدت 

 
روهی،  گرویداد اختطاف  ۱۵ مورد اختطاف در سراسر کشور به شمول ۱۰۹زارشدهی به تعداد گباشد. افزون بر ا

رویداد کاهش یافت. حمالت برجسته در  ۱۷مورد به  ۲۶، از ۲۰۱۵در مقایسه با عین زمان در سال ثبت شد. حمالت انتحاری 
ن را دولت اسالمی عراقی و شام گجوالی باالی مظاهره کنند  ۲۳کابل به شمول حمله مورخ 

 
شاخه   – ان هزاره که مسئولیت ا

ن حمله را نکوهش کردند. در گخراسان به عهده 
 
  ۱رفت، ادامه یافت. طالبان ا

 
، طالبان مسئولیت حمله پیچیده باالی ستگا

رفتند. سه حمله کننده و یک منسوب پولیس ]در این گمحوطه بین المللی که محل رهایش قراردادی های خارجی بود، را به عهده  
  حمله[ کشته شد. 

اعضای ناتو و جوالی،  ۹و  ۸به روز های وارساو پایتخت لهستان نشست سازمان پیمان اتالنتیک شمالی )ناتو( در  در . ۱۹
را به رسمیت  ۲۰۱۶کشور های عضو  ماموریت حمایت قاطع توافقنامه حضور دوامدار این ماموریت در افغانستان پس از سال 

تعهد سپردند که دولت مسئولیت مالی نیروهای امنیتی را بعد از سال  شناختند. در این نشست، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه
رفته و به تطبیق برنامه اصالحات به شمول مبارزه با فساد و محافظت افراد ملکی، ادامه می دهد. اعضای ناتو، گبه عهده    ۲۰۲۴

ادامه می   ۲۰۲۰فاعی افغانستان الی ختم  جاپان و جمهوری کوریا تعهد سپردند که به مساعدت مالی برای نیروهای ملی امنیتی و د
باراک اوباما، رئیس جمهور  جوالی،  ۶به تاریخ رفت. گدهند. نتایج این نشست مورد استقبال رهبران سیاسی افغانستان قرار 

را اعالن کرد. این تصمیم   ۲۰۱۷عسکر امریکائی در افغانستان الی جنوری  ۸۴۰۰ایاالت متحده تصمیم خود مبنی بر حفظ 
ری گردید. در جون، رئیس جمهور اوباما قواعد بازنگ  ۲۰۱۶تن الی ختم    ۵۵۰۰قبلی مبنی بر کاهش این عساکر الی  پالن  جاگزین  
یری را تصویب کرد و این قواعد به عساکر امریکائی اجازه داد تا حمایت های بیشتر مستقیم را به نیروهای امنیتی  گشده در 

 سترش دهند. گفاده از حمالت هوائی به شمول ]حمالت هوائی[ علیه طالبان را افغانستان فراهم ساخته و میزان است

در عرصه افزایش بیشتر توانائی های هوائی شان، به یک سلسله پیشرفت ها دست یافتند و نیروهای امنیتی افغانستان   . ۲۰
مالحظه در ساحات سوق و اداره، رهبری    می باشد هرچند خالهای قابلعملیات ها در کندز بیانگر انعطاف پذیری بیشتر تاک تیکی  

و لوژستیک به مشاهده می رسد. گزارش ها نشاندهنده میزان بلند تلفات نیروهای امنیتی از ماه جون بدینسو به ویژه از بین رفتن 
ار نیروها[  این نیروها در میادین جنگ می باشد. با توجه به کاهش فزاینده در تعداد این نیروها، پرسش ها در مورد ادامه ]ک
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کماکان وجود دارد. جلب و جذب همچنان ادامه داشته ولی سطح شمولیت و حفظ نیروها پائین بوده و نیاز است که افزایش 
داده شود تا کمبود ناشی از تلفات و فرار از صفوف را جبران نماید. در ماه جوالی، تعداد عساکر اردوی ملی افغانستان و نیروهای 

درصد تعداد مورد نظر را تکمیل کرده بود. به رغم تالش های دوامدار برای  ۹۴درصد و  ۸۶.۶بالترتیب  پولیس ملی افغانستان
السابق به نیروهای های ویژه و نیروهای  کمافیبرای تقویت تقویت ظرفیت عملیاتی نیروهای امنیتی افغانستان، نیروهای مذکور 

 وابسته بودند. نظامی بین المللی 

روه های مسلح مخالف حکومت در داخل گیری با سایر  گیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان، در گدر عالوه بر    .۲۱
خرین گزارش من، نیروهای امنیتی افغان شاخه خراسان ادامه داشت.  –کشور به شمول دولت اسالمی عراق و شام 

 
پس از ا

حمایت می شد، در والیت ننگرهار علیه دولت اسالمی عراق لمللی  عملیات های زمینی و هوائی را که توسط نیروهای نظامی بین ا
  – . طبق گزارش ها، این عملیات باعث تلفات زیاد جنگجویان دولت اسالمی عراق و شام افزایش دادندشاخه خراسان  – و شام 

رهار شده گروه در والیت ننگجوالی و کاهش حضور این  ۲۶شاخه خراسان به شمول قتل حافظ سعید خان، رهبر این گروه در 
 است. 

خندزاده،  . ۲۲
 
درگیری های مسلحانه در ولسوالی شیندند والیت هرات در اوایل باتوجه به تحکیم رهبر طالبان هیبت هللا ا

خندزاده و مال رسول از سر گرفته شد و طبق گزارشات، باعث قتل تعداد زیاد از طالبان   جوالی میان دو فرمانده محلی مربوط
 
به ا

گست ادامه پیدا کرد. 
 
 گردید و این درگیری ها تا اوایل ماه ا

مورد تلفات ملکی برخاسته از حمله مستقیم یا غیرمستقیم باالی ملل متحد  ۱۴زارشدهی، به تعداد گدر جریان مدت  .۲۳
 این حمالت شامل شش مورد ارعاب و هفت رویداد جنائی می شود که اک ثرًا کارمندان افغان را متاثر ساخت.  .ثبت شد

 ی ومنطق یها همکاری  ج 

گ فتگوهای محدود صلح با طالبان، وضعیت مهاجرین افغانستان در پاکستان و اختالف زارش قبلی من تا اکنون، گاز  .۲۴
مرزی کماکان روابط میان افغانستان و پاکستان را متاثر ساخت. مقامات پاکستانی به اجرای پالن شان در محل عبور و مرور در 

جون، نیروهای    ۱۴الی    ۱۲د که ویزه در دست داشتند. از  جون تنها به افغان های  ی اجازه عبور دادن  ۱مرز تورخم ادامه دادند و الی  
تش برداختند که پاکستان به نصب دروازه در محلی که دو کشور قلمرو خود می دانند، 

 
ن در تورخم به تبادل ا

 
دو طرف مرز پس از ا

غاز کرد. در مجموع، چهار کارمند مرزی کشته و 
 
و های گفتگ د. بعد از ر مجروح شدند و محل عبور و مرور بسته شگتن دی ۴۰ا

تش بس کردند و به تاریخ  ۱۵دیپلوماتیک، هر دو کشور به تاریخ 
 
ی در  گجون توافق کردند تا میکانیزم هماهن ۲۴جون اعالن ا

ورند؛ این مقامات به تاریخ گجلو یری های مرزی گدر ایجاد کردند تا از سطح بلند 
 
جوالی در کابل باهم مالقات  ۲۶یری به عمل ا

  ۱امی که کشور پاکستان اعمار ]دروازه[ در محل عبور و مرور تورخم را در گکردند. هن
 
ست تکمیل کرد، دولت افغانستان این گا

  ۱۹یک بار دیگر هنگامی در تنش ها این کار را تقبیح کرد. 
 
ست افزایش پیدا کرد که مقامات پاکستانی مرز چمن در والیت گا

نستان نتوانسته بودند مانع تظاهرات افغان ها برضد اعمار دروازه شوند، را بستند. در عین  کندهار، جائیکه نیروهای مرزی افغا
ان فشار ها باالی دولت افغانستان در پیوند به پالیسی این کشور در قبال گزمان، چهره های اپوزسیون سیاسی و مظاهره کنند 

 پاکستان را افزایش دادند. 
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جون، رئیس  ۴زارشدهی ادامه یافت. در گتنش های منطقوی در رابطه به پروژه های زیرساختی و ارتباطات در دوره  .۲۵
ن توسط هندوستان تمویل شد، افتتاح کردند و تعهد 

 
جمهور غنی و نریندرا مودی، نخست وزیر هندوستان بند سلما را که اعمار ا

رشید مرادوف، وزیر امور خارجه ترکمنستان از افغانستان طقوی مبدل می سازند. مرکز ترانسپورت منسپردند که شهر هرات را به 
هن هرات 

 
قینه  –دیداد کرد تا پالن خط ا

 
هن ا

 
  ۳و  ۲در اندخوی را اعالن نماید.  –تورغندی را به بحث گرفته و تمویل خط ا

ل سعود و معاون جوالی، رئیس جمهور افغانستان به کشور شاهی عربستان سعود سفر کرد و با شاه سل
 
مان بن عبدالعزیز ا

ن کشور مالقات کرد.  
 
ل سعود، وزیر دفاع ا

 
 ولیعهد و محمد بن سلمان ا

 ۲۳زارشدهی، روابط افغانستان و جمهوری اسالمی ایران پس از امضای توافقنامه سه جانبه به تاریخ گدر خالل مدت  .۲۶
جوالی، جمهوری اسالمی ایران  ۲۶و  ۲۵می با هندوستان که روی بندر چاه بهار ایران متمرکز بود، افزایش یافت. به روز های 

و روی امنیت و فرصت های تجارتی در بندر چاه  ان در مشهد  بود میزبان نشست والیان مرزی افغانستان و جمهوری اسالمی ایر 
  ۳به تاریخ رفت. گبهار، بحث صورت 

 
ست، حکمت کرزی معین وزارت امور خارجه به منظور بحث روی تجارت، زیرساخت گا

   ۷و    ۶ی در  ها و حضور شهروندان افغانستان در جمهوری اسالمی ایران، به تهران سفر کرد. حنیف اتمر، مشاور امنیت مل
 
ست گا

دیدن کرد تا روی امنیت مرزها و مبارزه با خشونت های افراطیت بحث نماید. پس از وقفه چهار ساله، پنجمین کمیسیون از ایران  
  ۱۰جمهوری اسالمی ایران در  –مشترک اقتصادی افغانستان  

 
 ست در تهران ایجاد شد.  گا

سیای مرکزی، چین و فدراتیف روسیه وها میاگفتگ همکاری های امنیتی و اقتصادی شامل  .۲۷
 
ن افغانستان، کشورهای ا

جون، سران کشور ها روی اهمیت صلح و ثبات افغانستان   ۲۴و    ۲۳های در تاشکند در  گبود. در نشست سازمان همکاری های شان
رئیس جمهور غنی از کشور های منطقه خواست تا در امر مبارزه علیه تروریزم با افغانستان یکجا شده و  در منطقه تاکید کردند. 

جوالی، مشاور امنیت ملی به فدراتیف روسیه سفر کرد تا روی  ۲۷الی  ۲۵از روی میکانیزم های همکاری منطقوی توافق نمایند. 
   ۱۲و    ۱۰ی بحث نماید. موصوف در  همکاری ها در خصوص تهدید تروریزم و همکاری های امنیت

 
ست به تاجکستان و قرغیزستان گا

 نیز سفر کرد تا روی مسایل مربوط به امنیت بحث نماید. 

ن افغانستان، پاکستان و تاجکستان چین   .۲۸
 
میکانیزم سه جانبه همکاری و هماهنگی مبارزه با تروریزم را ایجاد کرد که در ا

   ۳به تاریخ    کهحضور داشتند. در جلسه افتتاحیه  
 
ی و تشریک گزار شد، کشور ها توافق کردند تا هماهنگست به میزبانی چین بر گا

 اطالعات شان به شمول معلومات در مورد مدیریت سرحدات را افزایش بخشند. 

 حقوق بشر  ۳

را پیرامون محافظت افراد ملکی در جریان درگیری های مسلحانه  خود هجوالی، یوناما گزارش شش ماه ۲۵ بتاریخ  .  ۲۹
موریت یوناما  .می گیردجون را در بر  ۲۰جنوری الی  ۱ای که دوره منتشر ساخت

 
کشته و  ۱۶۰۱تلفات ملکی ) مورد  ۵۱۶۶ما

مار بلند ترین  ۲۰۱۵مقایسه با عین زمان در سال را در درصد افزایش  ۴که  مجروح( را ثبت نمود ۳۵۶۵
 
را نشان می دهد. این ا

مار تلفات شده است. گزارش شش ماه ثبت توسط یوناما در بدینسو  ۲۰۰۹میزان ]تلفات ملکی[ را نشان می دهد که از سال 
 
ا

را در مقایسه با عین زمان در   درصد کاهش ۱۱مجروح( می باشد که  ۳۷۷کشته و  ۱۳۰مورد تلفات زنان ) ۵۰۷ملکی دربرگیرنده 
ن به  ۱۸نشان می دهد. تلفات اطفال به ګونه چشمګیر الی  ۲۰۱۵سال 

 
کشته  ۳۸۸مورد ) ۱۵۰۹درصد افزایش یافت و تعداد ا
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نها در نتیجه درګیری های زمینی و مواد منفجر ناشده به وقوع پیوسته است. یوناما  ۱۱۲۱و 
 
درصد  ۶۰مجروح( می رسد که اک ثر ا

درصد را به  ۲۰درصد را به نیروهای طرفدار حکومت )که از جمله،  ۲۳تلفات افراد ملکی را به عناصر مخالف دولت، مجموع 
درصد را به نیروهای نظامی بین المللی(   ۱درصد را به ګروه های مسلح طرفدار دولت و    ۲نیروهای ملی امنیتی و دفاعی افغانستان،  

تش میان عناصر م  ۱۳و  
 
ن را به هیچ جناحی منسوب کرد،  درصد را تبادل ا

 
خالف دولت و نیروهای طرفدار حکومت که نمی توان ا

نسبت داده است. چهار درصد تلفات افراد ملکی به بقایای مواد منفجره از دوران جنګ نسبت داده شد. درګیری های زمینی 
مجروح( شد که   ۱۴۲۳کشته و    ۴۵۹ملکی )  مورد تلفات  ۱۹۷۲بزرګ ترین عامل تلفات ملکی باقی ماند چنانچه این تاک تیک باعث  

ن حمالت ګروهی و انتحاری و مواد منفجره تعبیه شده قرار دارند. در پاسخ به ګزارش مذکور، مقام ریاست جمهوری  
 
به تعقیب ا

ن روی تعهد خود مبنی بر محافظت افراد ملکی تاکید نمود و اظهار داشت که دولت پاعالمیه
 
الیسی ملی ای را به نشر رسانید و در ا

 پیرامون کاهش تلفات ملکی را که به زودی وضع خواهد شد، نهائی کرده است. 

حمالت گستردۀ طالبان و عناصر مخالف حکومت در ساحات پرجمیعت ملکی و حمالت مستقیم علیۀ افراد ملکی ادامه  ۳۰
حامل افراد قراردادی یک شرکت  نقلیۀ، طالبان مسئوولیت یک حملۀ انتحاری در برابر یک واسطۀ جون ۲۰پیدا کرد. بتاریخ 

گر گردید، بعهده گرفت. بتاریخ تن دی  ۱۷فرد ملکی و مجروج شدن    ۱۵خصوصی امنیتی را در شهر کابل که منجر به کشته شدن  
فرد  ۳۴کشته شدن ، یک حملۀ انتحاری در برابر یک کاروان حامل افسران پولیس ملی افغانستان در شهر کابل باعث جون ۳۰

 گر گردید. طالبان مسئوولیت این حمله را بعهده گرفتند. تن دی ۷۹ملکی و مجروح شدن 

رویداد را که منجر به کشته  ۳۹۹، گروپ کاری نظارت و گزارشدهی کشوری به تعداد جون ۳۰بین تاریخ اول اپریل و  ۳۱
دختر  ۲۰۳پسر،  ۳۹۵گر )طفل دی ۶۰۰دختر و  سه طفل نامشخص(  و مجروح شدن  ۶۰پسر،  ۱۵۰طفل ) ۲۱۳شدن تعداد 

وردن و سه طفل نامشخص
 
( گردید، ثبت و تثبیت نمود. درگیری های زمینی عمده ترین عامل تلفات اطفال بوده که باعث وارد ا

گردید. پس از درگیری های زمینی، اشیای انفجاری تعبیه شده دومین   درصد مجموع تلفات(    ۵۴ت اطفال یا ) نفر تلفا  ۴۳۶تعداد  
گردید. اشیای انفجاری باقیمانده از   درصد مجموع تلفات(  ۱۵نفر تلفات اطفال یا )  ۱۲۳عامل تلفات اطفال بوده که باعث تعداد  

گردید.  درصد مجموع تلفات اطفال( ۱۲نفر تلفات اطفال یا ) ۹۵عداد جنگ سومین عامل مکرر تلفات اطفال بوده که باعث ت
ن به نیروهای اردوی   ۴۲گردید که درصد مجموع تلفات اطفال(  ۶یا ) نفر تلفات اطفال ۵۱حمالت هوای  ی باعث تعداد 

 
درصد ا

ن به نیروهای نظامی بین المللی نسبت داده شد  ۹ملی افغانستان و  
 
 ۱۰۸کشوری تعداد    گزارشدهی  نظارت و  . گروپ کاری درصد ا

گر از تاک تیک ها، منجمله قتل های هدفمندانه، حمالت انتحاری و حمالت پیچیده نفر تلفات باقیمانده اطفال را به یک تعداد دی
 یا گروهی نسبت داد. 

نفر  ۲۱۲شامل درصد( را که  ۳۹گروپ کاری نظارت و گزارشدهی کشوری بیشترین تعداد تلفات ملکی اطفال یعنی ) ۳۲
درصد تلفات اطفال( را به نیروهای طرفداری حکومت  ۳۶تلفات اطفال است به طالبان و عناصر مخالف حکومت و همچنان )

نسوی مرز از سوی نیروهای نظامی پاکستان نسبت داده شد. نسبت داد
 
. به تعداد چهار نفر تلفات اطفال به شلیک موشک از ا

از مجموع تخطی های باقیمانده،  ۀ اطفال به هیچ یک از طرف های درگیر نسبت داده نشد. ندنفر تلفات باقیما ۲۰۳به تعداد 
یک روید اختطاف یک پسر ملل متحد هفت رویداد هدف قرار گرفتن مراکز تعلیمی، هشت رویداد هدف قرار گرفتن مراکز صحی،  

ۀ این گزارش، ملل متحد گزارشات مبنی بر استفادۀ در جریان تهیو چهار رویداد منع دسترسی به کمکهای بشری را تثبیت نمود. 
ورد. در نتیجه، تعداد صد الی یک صدو بیست خانواده 

 
وسیع اطفال در جنگ از سوی طالبان در والیت بدخشان را بدست ا
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نرا ترس از استخدام
 
گست، وز  محل را ترک نمودند و علت ا

 
نها از سوی طالبان عنوان کردند. از ماه جون الی ا

 
ارت امور اطفال ا

داخله به تعداد شش واحد جدید محافظت از اطفال را در مراکز جلب و جذب پولیس در والیت های بامیان، سرپل، جوزجان، 
 . واحد در سراسر کشور میرسد ۱۳سمنگان، کنر و لغمان ایجاد نمود که اکنون تعداد این واحد ها به 

در جریان تهیۀ این گزارش، وزارت های امور داخله، معارف و ریاست عمومی امنیت ملی دایرک تیف های  ی را مبنی بر  ۳۳
وزارت امور داخله دایرک تیفی را صادر نمود که پخش هویت اطفالی را که  ،  جون  ۱۸تقویت محافظت اطفال صادر نمودند. بتاریخ  

، وزرات معارف دو جوالی ۴جون و  ۴ند در رسانه ها ممنوع قرار داد. بتاریخ در پیوند به اتهامات امنیت ملی دستگیر میگرد
دایرک تیف را به همه وزارت های امنیتی صادر نمود و طی این دایرک تیف ها روی تعهد حکومت نسبت به اعالم مکاتب بعنوان 

کید نمود و از همه نیروهای امنیتی تقاضا نمود تا استفاد
 
بتاریخ   ب به مقاصد نظامی را متوقف سازند. مکات ه ازمکان های امن تا

، ریاست عمومی امنیت ملی دایرک تیفی را در مورد توقف انتقال اطفال به مراکز بازداشت بزرگساالن و همچنان سهل جوالی ۲
زاد سازی اطفال از این مراکز، بشمول مرکز توقیف در والیت پروان نزدیک به شهر کابل را صادر نمود.

 
  ساختن زمینۀ ا

، جون ۱۱حکومت افغانستان به تالشهای اش جهت رسیده گی به خشونت علیۀ زنان و دختران ادامه داد. بتاریخ  ۳۴
، جوالی ۲۶به تصویب رسانید. بتاریخ  ۲۰۲۰ -۲۰۱۶حکومت استراتیژی و پالن عمل منع خشونت علیۀ زنان را برای سالهای 

 رئیس ریاست امور زنان والیت غزنی از سوی مهاجمان ناشناس مورد حمله قرار گرفت. 

، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گزارش ساالنه اش پیرامون ازدواج اطفال یا ازدواج از قبل جوالی  ۱۷بتاریخ   ۳۵
. این رقم ثبت نمود ۲۰۱۶و ماه مارچ  ۲۰۱۵مورد ازدواج دختران بین ماه مارچ  ۲۳۵وقت را منتشر ساخت که در این گزارش 

میدهد. گزارش یک سلسله اقدامات اصالحی را در مطابقت با چهار درصد افزایش را در مقایسه با عین زمان در سال قبل نشان 
 چهارچوب قانونی موجود جهت محافظت دختران پیشنهاد مینماید. 

ۀ این گزارش، یوناما اعدام دو زن به اتهام "جرایم اخالقی" از سوی عناصر مخالف در والیت های سمنگان در جریان تهی ۳۶
گست را ثبت نمود. در ماه جون در والیت تخار،  جوالی و اول  ۱۶یخ های  و سرپل در صفحات شمال افغانستان  بتار

 
تطبیق   از  ا

غاز سال  از سوی عناصر مخالف حکومت حکم سنگسار باالی یک زن 
 
مد. از ا

 
 ۲۰۱۶پس از مداخلۀ بزرگان جلوگیری بعمل ا

ن چهار زن   از سوی عناصر مخالف حکومت  ، یوناما هفت مورد مجازات عدلی موازی بدیسنو
 
اعدام و سه زن دیگر    را که در نتیجۀ ا

   مورد مجازات فزیکی قرار گرفتند، ثبت نمود. 

گاهی حقوق زنان ادامه داد و خدمات حمایتی مستقیم را برای زنان فراهم  ۳۷
 
ملل متحد به تالش های اش جهت بلند بردن ا

گ  ۱۰جوالی الی    ۲۰  نمود. از تاریخ 
 
ست، ملل متحد میز های مدور را پیرامون حقوق زنان در والیت های بغالن، هرات، خوست، ا

گرفت. ملل زن و مباحث تلویزیونی را در بر  ۱۸۰تن زنان افغان، بشمول  ۳۰۰پک تیکا و زابل دایر نمود که به تعداد بیشتر از 
نواده برای قربانیان خشونت خانواده گی در سیزده والیت مرکز محافظت زنان  پنج مرکز راهنمای خامتحد به حمایت اش از یازده  

ادامه داد. معاون سرمنشی ملل متحد و رئیس اجرائیوی ادارۀ تساوی جنسیت و توانمند سازی زنان ملل متحد، خانم فومزایل 
 کشور مالقات نمود.  رئیس جمهور و رئیس اجرائیه ماه جوالی از شهر کابل دیدن نمود و با  ۲۱الی  ۱۸نیگوکا بتاریخ -میالبو
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 سپتامبر رئیس جمهور در مورد بازداشت ۲، مجلس سنای شورای ملی افغانستان رد فرمان مؤرخ جون ۱۵بتاریخ  ۳۸
ئید حقی است که در قانون اساسی تسجیل    جلوگیری کننده

 
ئید نمود و اظهار داشت که رد و یا تا

 
از سوی مجلس نماینده گان را تا

یافته است. سایر موارد فرمان رئیس جمهور، بشمول احکام در مورد تمدید زمان توقیف قبل از محاکمه افراد که در پیوند به 
  تخلفات امنیتی بازداشت میگردند، تصویب گردید.

در پاسخ به درخواست وزارت عدلیه، یوناما ارزیابی از مراکز اصالح و تربیت اطفال در سراسر کشور را مطابق به قوانین  ۳۹
زادی که به "قوانین هاوانا" مسمی است، تکمیل نمود. در حالیکه پیشرفت  

 
ملل متحد در مورد محافظت اطفال محروم از حق ا

نیاز به پیشرفت های بیشتر مانند افزایش تعداد مراکز تربیت و  ه است، در گزارش رویهای  ی در جریان دهۀ گذشته صورت گرفت
مد. 

 
کید بعمل ا

 
 اصالح اطفال تا

 

 تطبیق پروسۀ کابل و انسجام کمکهای انکشافی  ۴

پیوسته مواجه بود. در  ۲۰۱۴افغانستان به چالشهای ناشی از انتقال مسئوولیت ها و رشد بطی اقتصادی در سال  ۴۰
نشست فوق الذکر ناتو که در ماه جوالی در وارسا برگزار گردید، مراجع تمویل کننده تعهد شانرا برای کمک به سک تور امنیتی 

کید نموده است که بدینسو  ۲۰۱۲و صندوق بین المللی پول از سال   تجدید نمودند، اما تحلیل و ارزیابی بانک جهانی
 
پیوسته تا

عواید داخلی از رشد اقتصادی و تثبیت مصارف، به ویژه در سک تور امنیتی با  مصارف امنیتی افغانستان به دلیل عدم افزایش 
 گذشت زمان ناثابت خواهند گردید. 

یک دورۀ سه   ملیون دالر را برای  ۴۵، هیئت اجرائیۀ صندوق بین المللی پول سهولت قرضۀ به ارزش  جوالی  ۲۰بتاریخ   ۴۱
مراجع تمویل کمک های بیشتر سهولت اینست تا در جلب  . هدف برنامۀ اقتصادی تحت اینه برای افغانستان منظور نمودسال

جون از سوی    ۲۲توشیح پیمان الحاق بتاریخ    از  ود. پسکننده جهت حمایت از پالیسی های ملی برای رشد اقتصادی ممد واقع ش
 .  ماه جوالی کسب نمود ۲۹پارلمان، افغانستان عضویت کامل سازمان تجارت بین المللی را در 

ماده گی های حکومت برای کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان با تهیۀ مسودۀ دوم چهارچوب صلح و انکشاف ملی  ۴۲
 
ا

، ادامه یافت. پیشنهادات روی مسایل چون پروژه  جوالی ۳۰نظریات از سوی شرکای انکشافی بتاریخ  افغانستان جهت دریافت
متمرکز  های بزرگ اقتصادی، اولویت های سک توری و اهمیت رسیده گی به مردمان بیجا شده در برنامه های انکشافی حکومت

ملی افغانستان را طی یک نشست ویژۀ بورد مشترک  بود. حکومت متهد گردید تا مسودۀ تکمیل شدۀ چهارچوب صلح و انکشاف
 پتامبر مورد بحث قرار دهد. س ۴نظارت و انسجام بتاریخ 

گست، حکومت ارایۀ برنامه های انکشافی به نماینده گان مراجع تمویل کننده، بشمول مودل میثاق شهروندی   ۴۳
 
در ماه ا

غاز نمود. برای ارائه خدمات، زراعت، انکشاف شهری، توانمند  
 
سازی اقتصادی زنان و زیربنا را قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل ا

  بحث ها پیرامون پیشنهادات حکومت برای تازه ساختن برنامه های قابل
 
تحت پروسۀ خودک فای  ی از طریق چهارچوب  اجرا

غاز گردیدمیان حکومت و شرکای انکشافی      ۲۰۱۸    –  ۲۰۱۷  برای سالهای  حسابدهی متقابل
 
ن  نیز ا

 
این بود تا اطمینان   و هدف ا

 در مطابقت به چهارچوب صلح  و انکشاف ملی افغانستان عملی گردند. بتاریخ  
 
 واضیحا

 
 ۳۱حاصل شود که برنامه های قابل اجرا
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وری نگرانی ها و تهیۀ یک سند موضع  جوالی
 
، شبکه های جامعۀ مدنی یک سلسله نظرخواهی های ملی و والیتی را جهت جمع ا

 کنفرانس بروکسل راه اندازی نمودند.  گیری برای

، حکومت یک جون ۳۰حکومت تالشهای خود را جهت تطبیق برنامۀ مبارزه علیۀ فساد اداری افزایش داد. بتاریخ  ۴۴
فرمان ریاست جمهوری را صادر نمود که طی این فرمان یک محکمۀ خاص پیگیری قضایای فساد اداری، یعنی مرکز عدلی و قضای  ی  

نشست شورای عالی حکومتداری و مبارزه علیۀ  ، رئیس جمهور نخستین جوالی ۲۸مبارزه علیۀ فساد اداری را ایجاد نمود. بتاریخ 
ود. در این نشست، شورای عالی پیشنهادات ستره محکمه را در خصوص حیطۀ صالحیت ملی محاکم  فساد اداری را رهبری نم

این مرکز که شامل پیگیری قضایای جرایم سنگین فساد اداری در همه والیات که در برگیرندۀ مقامات ارشد و یا مبلغ پنج ملیون  
 رسانید.  است را به تصویب  دالر امریکای  ی( ۷۳۰۰۰افغانی معادل به )حدود 

جوالی، رئیس اجرائیۀ ادارۀ ملی اراضی ۱۲پیشرفت ها در راستای پروسۀ اصالحات اراضی گزارش داده شد. بتاریخ  ۴۵
مراحل    ۹مراحل اداری به    ۵۲افغانستان اعالم نمود که پروسۀ تصویب اجارۀ زمین های دولتی توسط سرمایه گذاران خصوصی از  

روسۀ طی مراحل اداری از چندین ماه به چندین هفته تقلیل یافته و عواید ناشی از اجارۀ . در نتیجه، پاداری کاهش یافته است
زمین از یکصدو چهل هزار دالر امریکای  ی به سه ملیون و چهارصد هزار دالر امریکای  ی افزایش پیدا کرد. گزارش یوناما تحت نام  

ب برای زراعت" که در برگیرن
 
ب: ارزیابی چهارچوب قانونی ا

 
دۀ پیشنهادات برای میکانیزم های حل و فصل منازعات است،  "حقوق ا

ب و زراعت،
 
بیاری و مالداری شریک ساخته شد.  با وزرات های انرژی و ا

 
 ا

بازنگری پالیسی حکومتداری والیتی که یکی از تعهدات کوتاه مدت حکومت تحت پروسۀ خودک فای  ی از طریق چهارچوب  ۴۶
حسابدهی متقابل بشمار میرود، ادامه یافت. در جریان تهیۀ این گزارش، ادارۀ مستقل ارگانهای محل یک سلسله مشوره خواهی 

. این مباحث با وزارت های  والیت راه اندازی نمود ۳۰حکومتداری والیتی در والیتی را در مورد مسودۀ تجدید نظر شدۀ پالیسی 
زیربط، جامعۀ مدنی و شرکای بین المللی تا قبل از ارائه مسودۀ تجدید نظر شده به رئیس جمهور و کابینه برای تصویب، ادامه 

گست، رئیس جمهور به تعداد شش  پیدا میکند. حکومت نیز به تطبیق برنامۀ اصالحات در خدمات عامه اش ادامه داد.
 
در ماه ا

زاد تعیین نمود که تعداد مجموعی شهرداران که از طریق پروسۀ رقابت ازاد 
 
 ۲۱تقرر یافتند به شهردار را از طریق پروسۀ رقابت ا

 . تن رسید ۱۵۴تقرر یافتند و یا  ۲۰۱۶تن که در سال  ۳۳تن از جمع 

ولیس ملی افغانستان ادامه داد. در جریان تهیۀ این گزارش، مقامات حکومت به تالش های اش جهت مسلکی سازی پ ۴۷
، جوالی ۳۱وزارت امور داخله با حمایت جامعۀ جهانی، منجمله یوناما روی تقویت پالن استراتیژیک وزارت کار نمودند. بتاریخ 

گی به خالهای کلیدی در بخش بورد بین المللی هماهنگی پولیس یک طرح را برای ایجاد یک پالن عمل تفصیلی جهت رسیده 
موزش، فرماندهی و کنترول، نظارت و ارزیابی از تطبیق برنامه تصویب نمود. ملل متحد به حمایت های  پولیس های رهبری 

 
، ا
ترویج یک پروسۀ اصالحات حساس در مقابل جندر در سک تور امنیتی ادامه داد. در ماه می و جون، یوناما  تخنیکی خویش جهت  

نفر پولیس ملی اناثیه که از ده درصد پولیس اناثیه نماینده گی میکردند و همچنان با مقامات پولیس ملی افغانستان    ۳۱۴با تعداد  
پیشرفت در این راستا را ارزیابی نماید. خال ها در بخش محافظت از افسران پولیس اناثیه، والیت کشور مالقات نمود تا  ۱۹در 

زار در مح
 
، جوالی ۱۱ل کار و تطبیق پالیسی های جندر در سطح ولسوالی شناسای  ی گردیدند. بتاریخ به ویژه در عرصۀ اذیت و ا

زار جنسی در برابر پولیس اناثیه ایجاد  وزارت امور داخله 
 
یک میکانیزم سمع شکایات را جهت جلوگیری و رسیده گی به اذیت و ا
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موز 
 
پولیس اناثیه را در کشور ترکیه فراهم  تن از  ۹۱ش برای نمود. بمنظور افزایش تعداد افسران پولیس اناثیه، وزارت زمینۀ ا

 ساخت.  

 

       کمکهای بشری  ۵

م با تعداد قابل مالحظه ای بیجاشده گان داخلی ناشی از درگیری موجب نگرانی باقیمانده و با چالش   ۴۸
 
وضیعت بشری توا

سیب پذیری مردمان روستای  ی با بیجاشده گان مداوم، سطح بلند سوء تغذی و دسترسی   های دوامدار دسترسی
 
وخیم تر گردید. ا

 به مراقبت های صحی شدید تر گردید. محدود 

  ۱۴از تاریخ  ۴۹
 
بدینسو در  ۲۰۱۶از ماه جنوری   نفر بیجاشدۀ داخلی جدید را ۲۱۱۲۴۶گست، ملل متحد به تعداد ماه ا

نشان میدهد. دست کم به تعداد  ۲۰۱۵در مقایسه با عین زمان در سال  درصد کاهش را  ۶. ۶ود کهوالیت ثبت نموده ب ۲۹
 بیجا شده اند ۴۸۰۶۸

 
بیشتر از نصف این تعداد بیجاشده گان جدید در والیت های . نفر از شروع ماه جون بدینسو جدیدا

نفر در نتیجۀ تشدید عملیات های هوای  ی از  ۳۳۰۶بدخشان، هلمند  و تخار گزارش داده شدند. در والیت ننگرهار، به تعداد 
الیت هلمند، افزایش والیت خراسان در دو ماه اخیر بیجا گردیده اند. در و –سوی نیروهای حکومتی و بین المللی علیۀ داعش 

نفر گردیده است. ملل متحد و مؤسسات غیردولتی   ۱۵۰۰۰درگیری ها در اطراف شهر لشکرگاه تاکنون باعث بیجاشدن بیشتر از 
ها برای دسترسی و   یتبرای بیجاشده گان کمک های بشری، بشمول پول نقد، مواد غذای  ی و غیرغذای  ی را فراهم نمودند. محدود

 و پاسخ بشری را پیوسته به مشکل مواجه ساخته است.  دقیق بیجاشده گان مشکالت شمارش تعداد

سیب پذیر باقی مانده اند. عدم  ۵۰
 
 ا
 
 بیجا گردیدند، شدیدا

 
نهای  ی که برای مدت طوالنی و یا مکررا

 
مردمان بیجاشده، به ویژه ا

ب کافی 
 
و بهداشت نگرانی های صحی و  مصئونیت غذای  ی، دسترسی محدود به خدمات اساسی، به ویژه مراقبت های صحی، ا

سوء تغذی را هر چه بیشتر تشدید میبخشد. ارزیابی وضیعت بیجاشده گان داخلی در سراسر افغانستان سطح بلند و عاجل 
نجا بلندترین  واقعات سوء تغذی در میان اطفال زیر سن پنج سال را دریافت. بعضی

 
والیت ها، منجمله هلمند و ارزگان که در ا

طفل را که بنابر پوشش محدود   ۱۷۰۰۰۰گان داخلی گزارش شده است، قبال مشکالت رسیده گی به نیازمندیهای  سطح بیجاشده  
 خدمات سوء تغذی شناسای  ی گردیده و نیازمند تداوی اند، تجربه نموده است. 

تعداد مهاجرین عودت کننده از طریق پس از پائین بودن تعداد مهاجرین عودت کننده بین ماه های جنوری و جون،  ۵۱
ر قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است. در ماه جون، به تعداد ۀ بازگشت داوطلبانۀ ملل متحد از ماه جوالی بدینسو بطو برنام

از اول   ، به کشور عودت داده شدند.نفر از جمهوری اسالمی ایران  ۸۵۲کشور پاکستان و  از    ۶۸۷۵، بشمول  نفر مهاجرین  ۷۸۰۴
افزایش یافته  ۀ نخستهفتدرصد در شش  ۴۵۰ارقام عودت کننده گان، به ویژه از کشور پاکستان، الی  ،نسویبد یماه جوال

گست، به تعداد مجموعی 
 
 ۲۰۰۲پاکستان تحت برنامۀ عودت دواطلبانه از سال  افغان از کشور  نفر۴۲۴۷۲است. الی ماه ا

نفر از سایر کشور ها   ۱۰۰نفر از جمهوری اسالمی ایران و به تعداد  ۱۵۶۰. این در حالیست که به تعداد بدینسو عودت نمودند
بلندبردن حمایت های ادغام مجدد توسط ملل متحد، بشمول یک  افزایش در میزان عودت مهاجرین به . اینعودت نمودند

دالر امریکای  ی و همچنان عدم اطمینان در مورد  ۳۵۰دالر امریکای  ی به  ۱۵۰افزایش در پرداخت کمک های نقدی به افراد از 
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یزان پذیرش توسط جوامع میزبان و مقامات محلی  ش مو کاه ۲۰۱۶پاکستان پس از ختم سال سرنوشت مهاجرین افغان در 
 نسبت داده شده است. 

گشت افغان های فاقد مدرک از کشور پاکستان نیز از اول ماه جوالی بدینسو در مقایسه با شش ماه نخست اخراج و باز  ۵۲
این روند از جمهوری اسالمی ایران ثابت باقی مانده بود. این به تعقیب  امابطور قابل مالحظه ای افزایش پیدا کرده است،  سال
گشت افغانهای فاقد مدرک از کشور پاکستان و جمهوری اسالمی ایران بین تاریخ اول جنوری درصد کاهش در میزان اخراج و باز   ۲۵
انهای فاقد مدرک شامل تعداد نفر افغ ۲۵۳۰۴۱تعداد   گرفت.صورت  ۲۰۱۵جون در مقایسه با عین زمان در سال  ۳۰و 

 ۱۱۴۲۷۳پاکستان( و تعداد  نفر از ګشور    ۲۲۶۴۵نفر از جمهوری اسالمی ایران و    ۱۱۶۱۲۳  گشت خود بخودی )نفر باز   ۱۳۸۷۶۸
پاکستان( بود. ارقام از ماه جوالی بدینسو افزایش نفر از کشور    ۱۴۶۲۴نفر از جمهوری اسالمی ایران و    ۹۹۶۴۹نفر اخراج شونده )

  پیدا
 
گشت کننده و اخراج شونده از کشور پاکستان در ماه جوالی و به تعداد نفر باز  ۲۹۱۳۵کرده است که به تعداد مجموعا

گست صورت گرفته است. عودت کننده گان دالیل برگشت شان از کشور پاکستان  نفر  ۳۵۰۰۰
 
افزایش   را  در دو هفتۀ نخست ماه ا

زار از سوی پولیس و عدم اطمینان از 
 
 سرنوشت شان در پاکستان و همچنان اخراج اجباری عنوان کردند.  اذیت و ا

، یعنی یک روز ۲۰۱۶، حکومت پاکستان معیاد کارت های ثبت نام مهاجرین افغان را الی اخیر سال  جون  ۲۹بتاریخ   ۵۳
باد بتاریخ  

 
نها تمدید نمود. در نشست کمیسیون سه جانبه در اسالم ا

 
، حکومات افغانستان  جوالی  ۱۹قبل از تکمیل شدن معیاد ا

 
 
و پاکستان و ملل متحد توافقنامۀ سه جانبه پیرامون بازگشت شهروندان افغان مقیم پاکستان را تمدید نمودند. هر سه طرف مجددا

و حمایت شانرا از بازگشت  ه راه های حل پایدار را برای مهاجرین افغان مقیم پاکستان جستجو خواهند کردتعهد سپردند ک
نها ابراز نمودند. 

 
 دواطلبانه، مصئون و باعزت ا

غاز سال بدینسو، به تعداد بطی باقی ماند ۲۰۱۵مهاجرت افغانها بسوی اروپا در مقایسه با سال  ۵۴
 
نفر  ۴۴۶۹۹. از ا

درصد از ماه جون بدینسو نشان   ۲۱درصد کاهش را در مقایسه با  ۱۷پا رسیدند که این رقم هاجر از طریق بحر به ارو افغانهای م
نان را مردان تشکیل میداد ۷۹گشت داوطلبانه را که باز  ۴۵۲۷. سازمان بین المللی مهاجرت به تعداد میدهد

 
، از اروپا درصد ا

 نصف این تعداد مهاجرین کمک نمود.  ، ۲۰۱۵۵نفر در عین زمان در سال  ۷۶۴بین ماه جنوری و جوالی، در مقایسه با 
 
تقریبا

لمان بودند، اگرچه تعداد روبه افزایش مهاجرین از کشور های یونان و ترکیه نیز گزارش داده شده بود. 
 
بازگشت کننده از کشور ا

ازگشت نمودند. تعداد بازگشت کننده گان در اک ثریت این عودت کننده گان به والیت های هرات و بلخ و همچنان شهر کابل ب 
، پیوسته نفر در جریان ربع اول سال ۱۴۰۰گشت کنندۀ کمک شده، در مقایسه با باز  ۲۶۳۹جریان ربع دوم سال با تعداد 

 افزایش پیدا کرد. 

ن افغانستان موجود است، به چالشهای تازۀ امنیتی و  ۵۵
 
ن در ا

 
تالشها جهت امحای مرض پولیو که تا هنوز  واقعات ا

دسترسی به ساحات مواجه گردید.  در جریان تهیۀ این گزارش، یک واقعۀ جدید مرض پولیو یا فلج اطفال در والیت کنر تثبیت 
. تعداد اطفالی که در به شش واقعه رسید ۲۰۱۶در افغانستان در سال  گردید که تعداد مجموعی  واقعات جدید مرض پولیو

در دورۀ قبل بلندتر گردید.  ۲۰۰۰۰۰افزایش پیداکرد که از تعداد  ۳۲۰۰۰۰واکسین شده نتوانستند به این گزارش جریان تهیۀ 
نجا عمال در   طفل  نفر  ۱۵۷۸۵۷شامل تعداد تخمینی    رقم  این

 
 ۷۶۲۸۴ادامه دارد و همچنان تعداد  گیری ها  در والیت کندز که در ا

نجا گردیدند. نظارت با کیفیت از کمپاین نفر طفل  
 
نجا عناصر مخالف حکومت مانع دسترسی به ا

 
در والیت ننگرهار میباشد که در ا
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نع راه های واکسیناسیون در والیت های فراه، هلمند و کندهار بنابر دالیل امنیتی محدود باقی ماند. این درحالیست که تهدید م
 اندازی کمپاین های واکسیناسیون در چندین والیت های کلیدی، منجمله والیت کندهار و هلمند پیوسته وجود داشت. 

 ناشی از نا امنی در بخش   ۵۶
 
محدودیت های دسترسی به کمکهای بشری تحت چهارچوب نظارت جهانی ملل متحد، عمدتا

ۀ مؤسسات غیردولتی، ملل متحد و رویداد علی ۴۵در مجموع به تعداد  های شرقی، جنوبی و شمال کشور پیوسته ثبت گردید. 
، ثبت رویداد در جریان چهار ماه نخست سال ۷۵، در مقایسه با الیجو ۳۱سایر مؤسسات بین المللی بین تاریخ اول ماه می و 

مدد رسانی در مقایسه با پنج کشته و   انکارمند رویداد کشته و پنج رویداد مجروح شدن گردید. در جریان تهیۀ این گزارش، پنج 
م با تعداد ت ۲۰۱۵بلی، به وقوع پیوست. اختطاف ها همانند سال ده تن مجروج در جریان ارائه گزارش ق

 
رویداد اختطاف  ۹۳وا

شاهد یک کاهش قابل مالحظه ای ماه جوالی  ۳۱. مدت زمان بین تاریخ اول ماه می و نیز ادامه یافت  ۲۰۱۶در جریان سال 
رویداد اختطاف  ۸۱در مقایسه با  ،رویداد اختطاف کارمندان مدد رسانی ۱۲رویداد های اختطاف بود که در این مدت به تعداد 

 ،  اتفاق افتاد. ۲۰۱۶ان چهار ماه نخست سال در جری

ۀ کشتزار ماین، یک ساحۀ جنگ و سه محل انداخت ساح  ۳۹ماین در هماهنگی با ملل متحد به تعداد  شرکای عملیات   ۵۷
ن به تعداد دوازده محل یا قریه عاری از ماین ماه جوالی    ۳۱بین تاریخ او ل ماه می الی    را  سالح ها

 
پاکسازی نمودند که در نتیجۀ ا

حۀ انداخت سالح ها تا هنوز  سا  ۶۲ۀ جنگ و  ساح  ۳۳۰ۀ کشتزار ماین،  ساح  ۴۰۰۵اعالن گردیدند. تخمین میشود که به تعداد  
ثر ساخته و موجودیت ماین هقریه را  ۱۵۸۹هم پاک ناشده باقی مانده که به تعداد 

 
نها را متا

 
ای تعبیه شدۀ دارای پلیت فشاری ا

 پیوسته مورد تهدید قرار میدهد. 

گست، وجوۀ مجموعی کمکهای بشری برای افغانستان مبلغ  ۵۸
 
ملیون دالر امریکای  ی بوده که از این  ۲۲۷الی دهم ماه ا

ملیون دالر امریکای  ی   ۱۵۰د و  پاسخ بشری ملل متح  ۲۰۱۶پالن  در    شاململیون دالر امریکای  ی به فعالیت های    ۱۲۲جمله مبلغ  
گست، پالن  کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ و هالل احمر تخصیص داده  برای  

 
درصد    ۳۱پاسخ بشری    ۲۰۱۶شدند. الی دهم ماه ا

 ۲۰۱۶را  در سال  ملیون دالر امریکای  ی ۲.۴۴صندوق وجهی مشترک کمکهای بشری در افغانستان تاکنون مبلغ گردید. تمویل 
ورده استبدست  
 
که این وجوه مالی به کمکهای عاجل مراقبت های صحی، کمک به خانواده های بیجاشده و ارزیابی نیازمندیهای    ا

، تیم کشوری کمکهای بشری ملل متحد اهداف استراتیژیک را که از سوی جوالی ۳۰بشری تخصیص داده شده است. بتاریخ 
 ای حداک ثر مسیردهی جندر تهیه گردیده بود، به تصویب رسانید.  بخش جندر  گروپ کاری عملیات بشری پیرامون معیاره

 

 ۀ مواد مخدر مبارزه علی ۶

وری حاصالت تابستانی خشخاش پایان یافت که نشانه های اولیه حاکی از یک  ۵۹
 
در جریان تهیۀ این گزارش، جمع ا

وری حاصالت خشخاش بطور  اعم افزایش
 
در تعداد ساحات کشت و تولید تریاک میباشد. نبرد ها در والیت هلمند پس از جمع ا

خشخاش قابل مالحظه ای افزایش یافت. تریاک نیز بعنوان یک منبع با ارزش تمویل شورشیان باقی ماند. تالشهای امحای کشتزار  
ابر  چالشهای امنیتی، به ویژه در والیت هلمند کمرنگ گزارش داده شد.  در جریان فصل کشت در افغانستان در دهۀ گذشته بن
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نها 
 
در جریان فعالیت های امحای کشتزار خشخاش، به تعداد هشت عضو نیروهای امنیتی افغانستان کشته و هفت تن دیگر ا

 مجروح گردیدند. 

گست، مقامات تنفیذ قانون افغانستان به تعد ۱۷ماه می و  ۲۴بین تاریخ  ۶۰
 
ۀ مواد مخدر را عملیات مبارزه علی ۳۲۵اد ا

کیلوگرام   ۴۱.۶کیلوگرام تریاک،  ۲۱۶۳گرام مورفین، کیلو   ۳۲۵گرام هیرویین، کیلو  ۳۷۵مقدار راه اندازی نمودند که در نتیجه 
کیلوگرام مواد کیمیاوی پیش تهیۀ  ۱۶۲۸کیلوگرام مواد کیمیاوی پیش تهیۀ مایع و  ۲۳۴۱، کیلوگزام چرس ۴۸۷میتافیتامین، 

سیت    ۵۶میل اسلحه و    ۵۳،  عراده وسایط  ۶۳بازداشت و به تعداد  مظنون    ۴۰۳به تعداد  مایع کشف و ضبط گردیدند. برعالوه،  
نها 

 
ی دفاعی و امنیتی افغانستان کشته و یک عضو گردید. در جریان این عملیات ها  یک عضو نیروها بط ظتیلفون همراه از نزد ا

ن مجروح گردید. 
 
 دیگر ا

یذ قانون از افغانستان، قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ازبیکستان، مرکز ، مقامات تنفجوالی  ۲۰الی    ۱۹از تاریخ   ۶۱
سیای میانه، بورد بین المللی کنترول مواد مخدر و ادارۀ کنترو 

 
ل مواد مخدر و جرایم ملل متحد در اطالعات و هماهنگی منطقوی ا

مدند تا تحوالت اخیر
 
 تاشکند برای نشست نهم گروپ هماهنگی اطالعات منطقه ای در مورد مواد کیمیاوی پیش ساخت گرد هم ا

ینده را مشخص سازند. اشتراک کننده گان
 
 پیرامون قاچاق مواد کیمیاوی  ی پیش ساخت را مورد بازنگری قرار داده و اقدامات برای ا

کید نمودند. همچنان اشتراک 
 
روی نیاز به تقویت بخشیدن تشریک اطالعات از طریق ادارات منطقه ای، بشمول مرکز هماهنگی تا

کننده گان در مورد توسعۀ عضویت به سایر ادارات منطقه ای، بشمول سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان همکاریهای 
نها همچنان 

 
روی اتخاذ تدابیر بیشتر به هدف تشخیص و متوقف ساختن محموله های قاچاق  شانگهای بحث و گ فتگو نمودند. ا

 مواد کیمیاوی جهت استفاده در تولید غیرقانونی هیرویین در منطقه توافق نمودند. 

 

موریت حمایت از  ۷
 
 ما

یوناما کار ساختمان محوطۀ جدید اش در والیت کندز، بشمول محل رهایشی و کار جهت اصول اطمینان از رعایت   ۶۲
گست   ۸معیارهای حداقل امنیتی برای فعالیت را تکمیل نمود. انتقال و جابجای  ی مجدد کارمندان بین المللی به شهر کندز بتاریخ  

 
ا

غاز گردید. بین تاریخ اول جون و 
 
موریت زمینی و  ۱۸۰، یوناما به تعداد جوالی ۳۱ا

 
موریت هوای  ی بازدید از ساحات و   ۱۴۰ما

 
ما

موریت بازدید مجدد از ساحات را انجام داد که در این جریان نماینده گان ولسوالی ها از دفاتر ساحوی یوناما   ۳۵۰همچنان 
 
ما

 نیز بازدید نمودند. 

 

 مشاهدات  ۸

در ماه های اخیر، حکومت تالشهای اش را جهت رسیده گی به چالشهای امنیتی و اقتصادی، بشمول برداشتن گامها  ۶۳
یندۀ بروکسل در مورد افغانستان متمرکز ساخت.  

 
ماده گی ها برای نشست ا

 
باوجود  در راستای مبارزه علیۀ فساد اداری و همچنان ا

نهم، کشیده گی های سیاسی در هفته های اخیر 
 
ثر ساخته است. رهبری متحد و قوی برای رسیده گی به ا

 
وحدت حکومت را متا



Page 16 of 17  16-14928 
 

ن مواجه است ضروری خواهد بود. من از
 
رهبران کشور میخواهم تا   چالشهای پیچیدۀ امنیتی، اقتصادی و انکشافی که ملت به ا

ینده و به سود مردم
 
 افغانستان ایجاد نمایند.  از خود روحیۀ همکاری نشان دهند و یک توافق با معنی را در راستای ا

نها را تشویق  ۶۴
 
یک تعداد از شخصیت های برجستۀ افغانستان نگرانی شانرا نسبت به رویکرد حکومت ابراز نموده اند. ا

سهمگیری سازنده تر ی را در این راستا اتخاذ نمایند تا در راستای بلند بردن ظرفیت حکومت جهت تطبیق مؤثر  مینمایم تا یک
 اختالفات سیاسی شانرا کنار گذاشته و به منافع ملت عمل نمایند.  کاری نمایند. از تمام رهبران میخواهم تا اصالحات هم

م با  ۶۵
 
در حالیکه نبرد ها در حال تشدید اند، رویکر سازنده یک امر مهم و ضروری است. اوضاع امنیتی در افغانستان توا

نرا جوالی در برابر  قوم هزاره که مس ۲۳سطح بلند نبردهای مسلحانه و حمالت انتحاری، منجمله حملۀ انتحاری مؤرخ 
 
ئوولیت ا

بدینسو  ۲۰۰۱والیت خراسان بعهده گرفت و یکی از مرگبارترین رویداد ها در افغانستان بوده که ملل متحد از سال  –داعش 
م با بیجاشدن مردم نمایانگر نقض ثبت نمود

 
، پیجیده باقی مانده است.  میزان روبه افزایش کشته و مجروح شدن افراد ملکی توا

زادی رفت و برگشت، است.  حقوق بشری زنان، مردان و اطفال، به ویژه
 
حق زنده گی و سالمت فزیکی، دسترسی به تعلیم و ا

ثیرات جنگ باالی مردم رویدست گیرند. طالبان 
 
من یکبار دیگر از تمام طرف های درگیر میخواهم تا اقداماتی را جهت کاهش تا
مورد کاهش تلفات افراد ملکی با پالن عمل، مهم   باید قانون بشردوستانۀ بین المللی را رعایت نمایند. پس از اعالن پالیسی ملی در

 است تا حکومت به تطبیق این پالن عمل اقدام نماید. 

وسعت و شدت نبرد و نیاز کلیدی برای توانمندسازی نیروهای امنیتی افغانستان در فیصله های که در نشست ناتو مبنی  ۶۶
موریت حمایت قاطع  و تمویل نیروهای دفاع 

 
نهای  ی   ی و امنیتی افغانستان صورت گرفت، مدنظر گرفته شد.بر تمدید حضور ما

ساختن تعیینات در وزارت های امنیتی یک انکشاف قابل استقبال است. تالشهای دوامدار جهت رسیده گی به پایدار نگهداشتن 
رانی خویش مبنی بر سک تور امنیتی و همچنان رسیده گی به مسایل ظرفیت، مورال و انسجام داخلی نیاز خواهد بود. من به نگ

سیب بیشتر گردیده و 
 
هرگونه اقدام برای کارگیری از نیروهای مسلح غیر منظم ادامه خواهم داد. عدم حسابدهی و نظارت باعث ا

 مشروعیت حکومت و حاکمیت قانون را تضعیف مینماید. 

راستای تقویت ادارات جهت مبارزه علیۀ قبل از برگزاری کنفرانس بروکسل در مورد افغانستان، حکومت اقداماتی را در  ۶۷
فساد اداری رویدست گرفته است که این اقدامات برای جلب اعتماد مردم افغانستان و مراجع تمویل کننده مهم و ضروری اند. 

داری نخستین نشست شورای عالی حکومتداری، عدالت و مبارزه علیۀ فساد اداری و ایجاد مرکز عدلی و قضای  ی مبارزه علیۀ فساد ا
نخستین گام های مهم در راستای حسابدهی بیشتر و افزایش اعتماد عامه بودند. این یک مسئوولیت سیستماتیک و پیچیده است 

ماده گی ها برای دور  که باید مطابق به پروسه پیگیری شود. در بخش انتخابات، نیاز است تا
 
پیشرفت در پروسۀ اصالحات و ا

 .  دیگر انتخابات تسریع بخشیده شود

ئیس جمهور ر  ۲۰۱۵پتامبر س ۲تصمیم مجلس سنای شورای ملی مبنی بر رد مادۀ حبس پیش گیرنده در فرمان مؤرخ  ۶۹
رزو برده میشود که حکومت نیز احکام مربوط به تمدید معیاد حبس قبل از محاکمه در فرمان 

 
یک انکشاف قابل استقبال است. ا

 ون حقوق مدنی و سیاسی پیروی صورت گیرد. را تعدیل نماید تا از قانون اساسی و کنوانسی
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امنیت و ثبات سیاسی یکی از پیش شرط ها برای رشد اقتصادی، به ویژه گسترش فرصت ها در سک تور زراعت خواهند  ۷۰
نیز به تطبیق یک چهارچوب حقوقی و مقرراتی بستگی خواهد داشت تا سرمایه گذاری، مشارکت سک تور  بود. رشد اقتصادی 

رسی به خدمات را تشویق نماید.  مشورت با جامعۀ مدنی و انکشاف پالن ها در مورد میثاق شهروندی قبل از خصوصی و دست 
مین نتایج انکشافی برگزاری کنفرانس بروکسل

 
مشارکت با معنی زنان تشویق کننده اند.  برای شناسای  ی نقش مهم مردم در تا

جندای کنفرانس بر 
 
ماده گی و تطبیق ا

 
ن ضروری خواهد بود.  افغانستان اعم در ا

 
 وکسل برای تحقق کامل ا

مردم در نتیجۀ نبرد ها بود. من در مورد ظرفیت حکومت افغانستان برای بیجاشدن بیشترین تعداد  شاهد    ۲۰۱۶سال   ۷۱
حصول اطمینان از مصئونیت و رفاه بیجاشده نگران هستم. اگر قرار باشد که نیازمندیهای بیجاشده گان بطور کامل مورد ارزیابی 

ر های منطقه و فراتر از منطقه میخواهم تا قرار گیرد، به دسترسی، امنیت و وجوه مالی بیشتر نیاز خواهد بود. من از تمام کشو 

 مظمین سازند که پروسۀ بازگشت مهاجرین افغان بطور دواطلبانه و عزتمندانه و با توجه به شرایط افغانستان صورت گیرد.  

در درازمدت، حمایت کشور های منطقه برای رشد اقتصادی در افغانستان و رسیده گی به مسایل صلح و امنیت ضروری   ۷۲
ینده  ت. اس

 
یندۀ تجارت و تبادل را تقویت و  منافع مشترک را در راستای رفای ا

 
ابتکارات متعدد زیربنای  ی که رویدست اند، ا

مین ثبات و پیشرفت گ فتگوها یک نقش مهم را بازی میکند.
 
این گزارش در  منعکس میسازد. چهارچوب های منطقه ای برای تا

ن پاکستان و افغانستان بوده است. من از رهبری هر دو کشور میخواهم تا برای زمان تهیه شاهد چالشهای خاص در روابط میا
سیا 

 
پروسۀ استانبول   –رسیده گی به مشکالت و ایجاد فضای اعتماد با همدیگر مشترکا کار نمایند. من از ابتکار تحت نام قلب ا

ن مستلزم یک
 
رویکرد هماهنگ منطقه ای است، حمایت  جهت ایجاد همکاری در راستای تهدید تروریزم فر ا ملی که شکست ا

 میکنم.  

سف میکنم که طالبان خواست رئیس جمهور در بیانیۀ ماه رمضان اش مبنی  ۷۳
 
صلح یک امر مهم باقی است. من ابراز تا

مادۀ حمایت است. ایجاد  بر پیوستن به پروسۀ صلح را قبول ننمودند. 
 
ملل متحد به تماس اش با همه جوانب ادامه داده و ا

شرایط مناسب برای صلح مستلزم یک رهبری متعهد و متحد در افغانستان است. من همه کشور های عضو را تشویق مینمایم تا  
مین ثبات در افغانستان، منجمله استفاده از نفوذ احتمالی شان باالی طالبان 

 
جهت زمینه سازی گ فتگوهای مستقیم با زمینۀ تا

 حکومت را مساعد سازند. 

من از همه پرسونل ملل متحد در افغانستان و نمایندۀ خاص ام، تدامیچی یماموتو، بخاطر از خود گذری شان تحت  ۷۴
     شرایط پرچالش برای عملی نمودن تعهدات ما جهت حمایت از مردم افغانستان سپاسگزاری مینمایم. 


