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 شورای امنیت        مجمع عموم 
 چهارم هفتاد و  سال        سوم هفتاد و   جلسه 
  ۴۰ شمارهآجندا 

 وضعیت افغانستان  
   

ات آن بر صلح و امنیت جهان    وضعیت افغانستان و تاثبر
 

 گزارش رسمنس  
 

I.  مقدمه 
 

( شورای ۲۰۱۹سال  ) ۲۴۶۰ شماره مجمع عموم و قطعنامه ۶۸/ ۱۱ شماره قطعنامهدر مطابقت با این گزارش   . ۱
در افغانستان گزارش  تحوالت مورد   تا هر سه ماه در بود  خواسته شده رسمنس  ملل متحدشده که یط آن از  ترتیبامنیت 
 . د بده
  
 ،سیایس تالش هایرا در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول  ی تازه معلوماتاین گزارش  . ۲

ی از زمان دوستانه، توسعوی و حقوق بش  -A/73/902) ارائه شده بود، ۲۰۱۹ جون۱۴گزارش قبیل که به تاری    خ   صدور  بش 
S/2019/493)  .فراهم م نماید 

 

II.  مرتبط   تحوالت 
 

سپتمبر  ۲۸زارشدیه، مبارزات انتخابان  برای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است بتاری    خ گدر جریان این دوره   . ۳
 ردید و آماد گزارش شود، آغاز  گبر 

 
و های خود با گفتگایاالت متحده امریکا  زاری این انتخابات نبر  ادامه یافت. گ ها برای بر گ

ردید که هدف آن دستیانر به حل و فصل منازعه از گزار  گطالبان را ادامه داد و یک کنفرانس صلح بتر  االفغان  در دوحه بر 
ردید. گاکستان در یک فضای مثبت برقرار  و بود. تماس ها در سطح مقامات عایل رتبه بتر  دولت های افغانستان و پگفتگطریق  

ق  گو جن هوضعیت امنیت  شکننده باق  ماند ق  و جنوب رس  ، رس  به شدت ادامه یافت. در ، به خصوص در مناطق جنونر
ک نظارت و انسجام، نمایند  ان و سازمان ملل متحد روی دستاورد ها تحت گان دولت افغانستان، تمویل کنند گنشست بورد مشب 
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فت کند مبارزه علیه فساد اداری چارچوب حس ابدیه متقابل ژنو و نبر  چالش ها در برنامه اصالحان  حکومت، به خصوص پیش 
ی کماکان وخیم باق  مانده است.  بحث و تبادل نظر نمودند.   وضعیت بش 

 

 تحوالت سیایس . أ 
 کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخابات آماد  . ۴

 
زاری انتخابات ریاست جمهوری بتاری    خ گ ها برای بر گ

 موازی با این آماد سپتمبر را ادامه دادند.  ۲۸
 
 ها، برخ  شخصیت های سیایس، از جمله رئیس جمهور سابق، حامد کرزی، و گ

بعض  کاندیدان ریاست جمهوری استدالل داشتند که رسیدن به یک توافق صلح با طالبان باید نسبت به انتخابات اولویت داده 
 ود. ش

 
ان را در رسارس کشور تجدید نمود که در گجون، کمیسیون مستقل انتخابات فهرست رای دهند  ۲۹ایل  ۸از تاری    خ  . ۵

، به تعداد   افزون   درصد آنان را زنان شکیل م دهند.   ۳۶رای دهنده جدید ثبت نام نمودند که    ۵۷۳۷۲۱جریان ثبت نام تقویت 
زاری انتخابات پارلمان  گن  انجام شد؛ در این والیت، تنش های سیایس و نا امت  مانع بر ان در غزگبر آن، ثبت نام کامل رای دهند 

جهت تمدید روند ثبت نام در این والیت به مدت  ۲۷ردیده بود. تصمیم کمیسیون مستقل انتخابات بتاری    خ گ  ۲۰۱۸در سال 
ان گ، سبب تأخبر در نهانی سازی فهرست رای دهند ر، توأم با چالش های امنیت  در انتقال مواد ثبت نام به مرکز گیک هفته دی
 میلیون نفر اعالم کرد.  ۹.۸ در مجموع را  ثبت نام کنندگانجوالی، کمیسیون آمار مقدمان     ۲۵شد. بتاری    خ 

 
 در پاسخ به خواست های احزاب سیایس و برخ  کاندیدان ریاست جمهوری، کمیسیون آماد  . ۶

 
 ها برای معرق  نمودن گ

یک رای دهند سیستم   کت ان و انتقال نتایج در روز انتخابات بطور برق  را ادامه داد.  گتشخیص بایومب  حکومت قراردادی را با رس 
ات برق  عقد نموده است.  گتکنالوژی درملو   برای عرضه نرم افزار و سایر تجهبر 

 
برریس مجدد پالن امنیت  جلسه دفاع  مرکز رای دیه در ماه جوالی، وزارت ۵۳۸۸بدنبال ارزیانر نهاد های امنیت  از  . ۷

بان  کرد که در آن وزارت امور داخله، کمیسیون مستقل انتخابات و سایر ادارات دولت  و نبر  ماموریت حمایت  ،انتخابات را مبر 
 نبر  تطبیق  

اک نمودند. تداببر امنیت  برای دوره مبارزات انتخابان  ه شامل اقدامات ردید کگقاطع پیمان اتالنتیک شمایل )ناتو( اشب 
ان ناشناس حمله پیچیده ای را باالی دفب  گحمله کنند جوالی، در شهر کابل،  ۲۸برای محافظت از کاندیدان م شد. بتاری    خ 

ف غت  انجام دادند. در این حمله، در مجموع،  فرد ملیک کشته  ۲۱امرهللا صالح معاون اول تکت انتخابان  رئیس جمهور ارس 
  حت برداشتند. ر جراگتن دی ۵۰شدند و 

 
 آماد  . ۸

 
 نبر  ادامه یافت. بتاری    خ گ

جوالی، رئیس  ۳۰ ها برای نظارت از روند انتخابات و حل و فصل منازعات انتخابان 
ردیده بود، منظور گکمیشب  کمیسیون شکایات انتخابان  را که از سوی کمیسیون شکایات انتخابان  پیشنهاد    ۱۱۲جمهور تعیینات  

ان، نظر به حکم قان  ۳۴نمود که  ون انتخابات، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان معرق  شده تن این کمیشب 
ان والیت  جدیدالتقرر بتاری    خ بودند.   ست، کمیسیون شکایات انتخابان  گآ ۱۵. ایل تاری    خ تحلیف بجای آوردند ست گ آ ۳کمیشب 

یت آن شکای ۱۸ ات مربوط به ادعاها در مورد سوء شکایت در مورد مبارزات انتخابان  در پنج والیت دریافت نموده بود که اکبر
استفاده از منابع امنیت  برای مقاصد انتخابان  م شد. عالوه بر آن، کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان دفاتر والیت  خود 

ان  در مورد نقض حقوق سیایس در جریان دوره مبارزات انتخابتا شکایات خود    ه استذاشتگان و کاندیدان باز گرا بروی رای دهند 
ت   گمیل در امور بتر  الملیل که یک نهاد غبر دولت  مستقر در واشن  کد، و انستییوت دیموکراتیانتخابات را ثبت نماین  در جریان  ویا 

 در نظر دارد  اعالم نمود کهو  هدی یس است آموزش نهاد های جامعه مدن  افغانستان در مورد نظارت از انتخابات را آغاز کرد 
در بسیاری از نام کرده اند را نبر  برای انتخابات آموزش دهد. اما، تعداد ناظرین انتخابات که تاکنون ثبت ان کاندیدان گنمایند 
 است. باق  مانده  در سطح پائتر  والیات 
 

میلیون دالر آن را حکومت پرداخت م کند و  ۹۰ردیده است که گمیلیون دالر نهانی   ۱۴۹بودجه انتخابات بالغ بر  . ۹
ان از طریق پروژه حمایت از انتخابات سازمان ملل متحد که از سوی برنامه انکشاق  گمیلیون دالر آن را تمویل کنند  ۵۹متباق  

ری شده گست، نهاد های مدیریت کننده انتخابات و ملل متحد سند بازنگآ ۱بتاری    خ ملل متحد اداره م شود، کمک م کنند. 
 م باشد.  ۲۰۱۹ات در روند و بودجه انتخابات سال پروژه را امضاء نمودند که بازتاب دهنده تغیبر 
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به قوت خود باق  ماند.   ران  ها در مورد استفاده از منابع دولت  برای مقاصد انتخابان  گن  ،زارشدیهگدر طول این دوره   . ۱۰

 جون، شورای کاندیدان ریاست جمهوری که از هشت تکت انتخابان  نمایند   ۲۵بتاری    خ  
 
را در غازی استدیوم  م کند، تظاهران   گ

ی کند گه  و از رئیس جمهور خواست که از مقامش کنار  براه انداخته  ادارهو اجازه دهد که یک حکومت رسپرست انتخابات را  بر
، شورای متذکره بطور دوامدار در مورد ادعاها مبت  بر مداخله رئیس جمهور در پروسه نماید.   بدنبال آغاز دوره کمپاین انتخابان 

فت که شورای گاز کاندیدان ریاست جمهوری، به رسانه ها    تن  ی، شهاب حکییم، یکجوال  ۲۹ران  کرد. بتاری    خ  گابراز ن  انتخابات
کاندیدان ریاست جمهوری هنوز روی موقف خود در مورد انتخابات بحث و تبادل نظر م کند و برخ  کاندیدان تهدید کردند 

 ران  های آنها رسید گکه در صورتیکه به ن
 
جوالی،  ۱۳جدا از این شورا، بتاری    خ  نشود، آنان انتخابات را تحریم خواهند کرد. گ

لبدین حکمتیار، مؤسس گعبدهللا عبدهللا، رئیس اجرائیه، حنیف اتمر، مشاور اسبق امنیت میل و    –سه کاندید ریاست جمهوری  
م  ایجاد   برای کار در راستایاعالم کردند که آنها ائتالق  را    –حزب اسالم   ی از سوء گشفافیت به منظور جلو بیشب     های مکانبر  بر

 شفاف انتخابات د جوالی، محمد نعیم ایوب زاده، رئیس بنیا ۳۰بتاری    خ استفاده از منابع دولت  در انتخابات تشکیل داده اند. 
اک م فت که تعداد زیادی از مقامات دولت  در کمپاین های انتخابان  با استفاده گافغانستان به رسانه ها   از منابع دولت  اشب 

در پاسخ به شکایات رسیم، نمایند و هشدار داد که این اعمال م تواند سبب از بتر  رفت   اعتماد نسبت به انتخابات شود. 
، از گآ ۱بتاری    خ  ست، کمیسیون شکایات انتخابان  به رئیس جمهور و رئیس اجرائیه به سبب نقض مقررات کمپاین انتخابان 

 هشدار داد. جمله استفاده  
ً
، کتبا ، در    از امکانات و منابع مایل دولت  برای مبارزات انتخابان   هشداریهکمیسیون شکایات انتخابان 

ات حکومت در فعالیت های کمپایت  و نبر  حضور مقامات عایل ربته دولت  در همایش  خود، به استفاده از وسایط دولت  و تجهبر 
   های انتخابان  اشاره نمود. 

 
روه حمایت از انتخابات که ریاست آن را هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما( بر گجوالی،   ۱۹بتاری    خ  . ۱۱

ران  های مردم در مورد حفظ  گان کلیدی انتخابات است اعالمیه ی صادر نموده و از نگعهده دارد و متشکل از تمویل کنند 
ایط برابر رقابت برای تمام کاندیدان و نهاد های روه از تعهد اعالم شده رئیس جمهور گذیدخل انتخابان  یاد آوری نمود. این   رس 

و رئیس اجرائیه نسبت به انتخابات معتبر استقبال نموده و از هر دو رهبر خواست تا مطابق به قانون انتخابات و الیحه طرز 
جوالی، ریاست مستقل   ۲۱بتاری    خ  وده باشند.  سلوک انتخابان  رفتار نمایند تا استقاللیت کمیسیون های انتخابات را تضمتر  نم

زاری انتخابات ریاست جمهوری به گان های محل با صدور دو امریه، استخدام بست های متوسط و عایل ربته را تا بعد از بر گار 
، کمیسیون مستقتعویق انداخته و به مقامات دستور داد که از مداخله در امور انتخابات خودداری نمایند. 

ً
ل اصالحات متعاقبا

جوالی، کارمندان خدمات ملیک را متوجه مکلفیت های شان  ۲۷اداری و خدمات ملیک با صدور اعالمیه مطبوعان  بتاری    خ 
مطابق به مقرره طرزسلوک آنان نموده و از آنان خواست که از کمپاین در جریان ساعات کاری و از استفاده از منابع دولت  به 

ر کاندیدان خود در عتر  تاری    خ، نهاد های مدیریت کننده انتخابات با صدور اعالمیه مطبوعان  از تمام   داری ورزند. نفع ویا به ض 
اشخاص و نهاد های ذیدخل انتخابان  به خصوص از کاندیدان و طرفداران شان خواست که از قانون، منجمله طرزالعمل ها و 

وی نمایند.  ، پبر
 مقرره های مربوط به کمپاین های انتخابان 

 
ردید. در همان روز، رئیس جمهور گجوالی نر رمق آغاز    ۲۸دوره رسیم کمپاین های انتخابان  ریاست جمهوری بتاری    خ   . ۱۲

 کمپاین های انتخابان  خود را آغاز کردند.  مردم گو رئیس اجرائیه، با راه اندازی همایش های بزر 
ً
به تعقیب آن،  در کابل، رسما

 آغاز کردند؛ عنایت هللا حافظ کمپاین انتخابان  خود را بتاری    خ سایر کاندیدان ریاست جمهوری نبر  م
ً
بارزات انتخابان  خود را رسما

ست و سید گآ ۳ست، رحمت هللا نبیل، رئیس سابق ریاست امنیت میل، بتاری    خ گآ ۱لبدین حکمتیار بتاری    خ گجوالی،   ۲۸
سایر کاندیدان آغاز کمپاین های انتخابان  خود را به تعویق انداختند و دلیل عمده آغاز نمودند.    ست  گآ  ۴نورهللا جلییل بتاری    خ  

ات پروسه صلح روی انتخابات بیان  ایط برابر برای کمپاین های انتخابان  و عدم اطمینان به سبب تاثبر آن را عدم موجودیت رس 
کاندیداتوری خویش انرصاف داده و حمایت خود را از کاندیدان ریاست جمهوری از    ت   ست، زلیم رسول، یکگآ  ۶بتاری    خ  کردند.  

زارش ها در مورد اختالفات درون  در میان اعضای گست، در بهبوهه  گآ ۸بتاری    خ از تکیت انتخابان  رئیس جمهور اعالم کرد. 
هور در امور ارشد تکیت انتخابان  حنیف اتمر، او تعلیق مبارزات انتخابان  اش را اعالم کرد و دلیل آن را مداخله رئیس جم

 استدالل نمود که نر ثبان  سیایس مرتبط به انتخابات م تواند پروسه صلح را به مخاطره اندازد. 
 انتخابات بیان داشته و نبر 

 
به لطف تالش های داخیل و بتر  الملیل  گحرکت به سوی دست یانر به تفاهم سیایس جهت پایان بخشیدن به جن . ۱۳

جون، زلیم خلیلزاد، نماینده خاص ایاالت  ۲۵رفت. به دنبال سفر مایک پامپئو وزیر خارجه امریکا به کابل بتاری    خ گرسعت  
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اکرات جوالی، با دو روز وقفه در مذ  ۹جون ایل    ۲۹متحده برای مصالحه در افغانستان، مذاکرات با طالبان را در دوحه از تاری    خ  
بان  م شد، نمایند گبه سبب کنفرانس بتر  االفغان  صلح، بر   از سوی قطر و آلمان مبر 

ً
کا ان گزار کرد. در این کنفرانس که مشب 

اک نمودند.  ، اشب   و طالبان، با توافق تمام طرفتر 
اک حکومت افغانستان به نیابت از خود، احزاب سیایس، جامعه مدن  اشب 

ان این کنفران  در پایان کنفرانس قطعنامه دو صفحه ی منتش  کردند که در آن از تمام طرف ها خواسته شده بود که گکنند 
آنان همچنان خواستار رهانی   وهای همه شمول را بر آورده سازند. گفتگخواست های مردم افغانستان برای تأمتر  صلح از طریق  

دارای یک نظام  گش تلفات ملیک شده و بیان داشتند که افغانستان پس از جنظت از زیربناهای عامه، و کاهفحامزندانیان، 
 حقوق  اسالم خواهد بود و حقوق زنان در امور سیایس، اجتمایع، اقتصادی، آموزیس  و فرهن
 

 در چارچوب ارزش های اسالم گ
وهای خود را در گفتگیلزاد و طالبان  آقای خلردید. گروه های قوم مساوات برقرار خواهد  گتأمتر  خواهد شد و در میان تمام  

 ست به پایان رسید. گآ ۱۱رفتند و این دور مذاکرات بتاری    خ گست از رس  گآ ۳دوحه بتاری    خ 
 
جوالی،  ۱۱و  ۱۰تالش ها برای ایجاد اجماع بتر  الملیل در حمایت از پروسه صلح افغانستان ادامه یافت. بتاری    خ  . ۱۴

، دین گپروسه صلح افغانستان در بیجین سومتر  نشست مشورن  سه جانبه در مورد  اک نماینده ويژه چتر 
ژیجون،  گبه اشب 

ی ردید. گزار  گبر  نماینده رئیس جمهور فدراتیف روسیه، ضمبر کابلوف، و آقای خلیلزاد  این نشست مشورن  در فارمت وسیعب 
اک نمود. گبر  در اعالمیه ای، این چهار کشور از نشست های بتر  االفغان  در دوحه و مسکو  زار شد و در آن پاکستان نبر  اشب 

 بتر  طالبان، حکومت و سایر افغانها  گفتگآغاز فوری  و  استقبال نموده و خوهان کاهش خشونت ها  
 ردیدند. گوهای بتر  االفغان 

 
 تنظیم کرد. حکومت ترتیبات نهادی خود را در حمایت از پرُوسه  . ۱۵

ً
جون، رئیس جمهور سالم  ۲۹بتاری    خ صلح مجددا

جوالی، رئیس جمهور با صدور فرمان    ۲۷رحییم رئیس اسبق دفب  خود را به عنوان وزیر دولت در امور صلح تعیتر  کرد. بتاری    خ  
نفری مذاکره کننده  ۱۵جوالی، حکومت اعالم کرد که یک هیت  ۳۱نمود و بتاری    خ  منحلداراالنشاء شورای عایل صلح را 

 وی های آینده با طالبان نمایند گفتگاست که از کشور در   مودهن تشکیل
 
   نام اعضای این تیم اعالن نشده است.  خواهد کرد. گ

 
، معاون رسمنس  ملل متحد همراه با نائب رسمنس  ملل متحد در امور سیایس و صلح ۲۰۱۹جوالی    ۲۱و    ۲۰بتاری    خ   . ۱۶

 –زنان سازی و رؤسای اجرائیه صندوق جمعیت ملل متحد و نهاد ملل متحد برای تساوی جندر و توانمند سازی زنان )دفب  
سفر روی موضوعات مربوط به زنان، صلح و امنیت تمرکز داشتند.  ( به افغانستان سفری داشتند که در جریان اینملل متحد

فت های قابل مالحظه یط  حقوق زنان، بر لزوم  زمینه تأمتر  ذشته در گسال   ۱۸این مقامات عایل رتبه ضمن قدردان  از پیش 
آنها بر اهمیت همه ند. مشارکت با مفهوم زنان در حیات سیایس و اجتمایع، از جمله در پروسه صلح و انتخابات تاکید ورزید

 شمول بودن پروسه صلح و رسید 
 
، قوم و مذهتر نبر  تاکید نمودند. این هیئت با  گ روه متنویع از گ به موارد تبعیض جنسیت 

 بانوی اول، روال غت  نبر  دیدار نمود و 
بان  ، زنان در کابل به مبر  و در آنجا با طیف وسییع  هبه والیت بامیان سفر نمودهمچنتر 

 و نمود. گفتگرفته اند، دیدار و  گ، منجمله زنان  که کار ماین پایک را بر عهده  محلان گیند از نما
 
معاون رسمنس  ملل متحد، در دیدار با رئیس جمهور و رئیس اجرائیه، بر اهمیت همه شمول بودن پروسه صلح، اعتماد . ۱۷

 سازی و رسید 
 
، قوم و مذهتر تأکید ورزید. گ   به تبعیض جنسیت 

 
ان طالبان در خصوص مسائل مربوط گطبق ماموریت اش در زمینه مسایع جمیله، یوناما تماس های خود را با نمایند  . ۱۸

دوستانه ادامه داد.   یس برای نهاد های بش  نماینده ویژه من برای افغانستان به پروسه صلح، محافظت از افراد ملیک و تأمتر  دسب 
فت ها در راستای    ۲۸لبان در دوحه بتاری    خ ان تحریک طاگو رئیس یوناما با نمایند  وهای گفتگجوالی مالقات نمود تا روی پیش 

بتر  االفغان  بحث نموده، بر اهمیت مشارکت زنان در پروسه صلح، و نبر  لزوم اعتماد سازی از طریق کاهش خشونت ها و 
ی، یوناما نشست  را در بیشکک با مشارکت جوال ۳و  ۲بتاری    خ تطبیق سایر تداببر جهت محافظت از مردمان ملیک تاکید نماید. 

بان  کرد. بحث ها در این نشست که نمایند  ، و مقامات پیشتر  از کشور های منطقه مبر 
ان مرکز منطقوی گعلماء، جامعه مدن 

انه در ملل متحد برای دیموکرایس  اک ورزیده بودند، بر نقش کشور های منطقه در پرو  پیشگبر سه آسیای مرکزی نبر  در آن اشب 
اک کنندگان بر اهمیت متمرکز بود. صلح افغانستان و احتمال همکاری های منطقوی برای افغانستان بعد از ایجاد صلح  اشب 

  صلح نقش مرکزی ایفا نماید. آینده و از ملل متحد خواستند که در پروسه های  ند اجماع منطقوی روی صلح تاکید ورزید
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اجتماعات محیل و مقامات محیل در حمایت از حل و فصل منازعات و مصالحه ادامه داد. تاکنون یوناما به کار خود با   . ۱۹
ر، گ، یوناما تطبیق هفت پروژه جدید ابتکار محیل صلح را آغاز کرده است ضمن اینکه به تطبیق هشت پروژه دی۲۰۱۹در سال  

م های محیل حل و فصل منازعات و ح یت آن ها تقویت مکانبر  مایت از روش های پایدار صلح سازی محیل م که هدف اکبر
، یوناما مشورت ها بتر  دو قبیله را زمینه سازی کرد که منتج به بر باشد، ادامه داده است.  

ه گزاری جر گدر پروژه ای در والیت کب 
اک ه هر دو طرف منازعه و سایر اشخاص ذیدخل محیل و مقامات حکومت محیل گردید؛ در این جر گصلح در میان آنان   اشب 

بود، موفقانه حل   به درازا کشیدهمنازعه زمتر  را که چندین دهه  یک  ه  گنمودند که یک چهارم آنان را زنان تشکیل م داد؛ این جر 
ده یافت که بزر گاین توافق صلح در رسانه های محیل چنان بازتاب   و فصل نمود.  ر تشویق گان سایر محالت در والیات دیگسب 

 نمایند.  خود ای همکاری در حل و فصل منازعات محیل شدند که از یوناما تقاض 
  

 امنیت   . ب 
 
ست، گ آ ۸م ایل  ۱۰از تاری    خ وضعیت امنیت  با رقم بلندی از رویداد های امنیت  کماکان شکننده باق  مانده است.  . ۲۰

 
ً
فیصد افزایش را نشان م  ۱ذشته، گرویداد امنیت  را ثبت کرده است که نسبت به عتر  دوره در سال   ۵۸۵۶یوناما مجموعا

ق قرار م  دهد.  ق و جنوب رس  د و این گبلندترین رقم رویداد های امنیت  در حوزه جنوب رخ داد که بدنبال آن، حوزه های رس  بر
 ۳۲۹۴جریان های مالحظه شده بدون تغیبر باق  مانده است؛  ا به خود اختصاص داده اند.  درصد کل رویداد ها ر   ۶۳سه حوزه  

ی مسلحانه  گدر  ی های مسلحانه کاهش  گدر حالیکه در رقم در   ،درصد کل رویداد ها را تشکیل م دهد   ۵۶بر درصدی نسبت   ۷بر
 السابق دومتر  ثبت شده است. رویداد های مربوط به استفاده از مو  ۲۰۱۸به عتر  دوره در سال 

اد انفجاری تعبیه شده کماق 
وهای   ۴۴درصدی بوده است. حمالت انتحاری ایل    ۱۷وری رویداد ها بوده و شاهد افزایش  گبلندترین کت درصد کاهش یافت. نبر

ده هوانی خود ادامه دادند که در جریان این دوره  گقوای هوای افغانستان و نظامیان بتر  الملیل کماکان به حمالت   حمله   ۵۰۶سب 
 را نشان م دهد.  ۲۰۱۸درصدی نسبت به عتر  دوره در سال  ۵۷که افزایش   ،هوانی ثبت شده است

 
ادامه یافت. البته یک استثناء در جریان ایام عید  زیادیزارشدیه بطور ثابت در حد گها در جریان این دوره   گجن . ۲۱

م کند زیرا هم  یبا روال قدییم برابر  موضوع ها بطور قابل مالحظه ای فروکش کرد و این گفطر به ثبت رسید که سطح جن
وهای طرفدار دولت و هم عناض مخالف دولت عملیات های تهاجیم خود را در این مدت کاهش دادند.  شدت برعکس، در   نبر

ی نیامد   گجن چنانچه عناض مخالف دولت چندین حمله انتحاری انجام دادند و هر   ،ها در طول ماه مبارک رمضان هیچ تغیبر
وهای   نظامدو طرف منازعه بطور علت  اعالم کردند که آنها تحرکات   وهای نظام افغانستان و نبر خود را ادامه خواهند داد. نبر

یت  بر حمالت هوانی علیه عناض مخالف دولت داشتند؛ حمالت هوانی گ، اتکاء سنگشهر های بزر بتر  الملیل در دفاع از مراکز  
وهای میل دفایع  و امنیت  .  داده استزارشدیه را تشکیل  گدرصد کل حمالت هوانی در این دوره    ۴۷در والیات هلمند و غزن    نبر

شاهراه های عمده در رسارس افغانستان، به خصوص در والیات افغانستان منابع قابل توجیه را نبر  ضف بهبود امنیت در مسبر  
، زابل، بلخ و جوزجان، نمودند.   غزن 

 
وهای طرفدار دولت و نه عناض مخالف دولت اراض  قابل توجیه را در جریان این دوره   . ۲۲ زارشدیه تسخبر گنه نبر

ی ها در والیت قندهار بود که هلمند و گفعال ترین ساحه در نکردند.  د. گرهار بعد از آن قرار م  گننبر وهای میل دفایع و بر نبر
امنیت  افغانستان مرکز اداری سه ولسوایل، یعت  ولسوایل های ده یک و خواجه عمری در والیت غزن  و ولسوایل بل چراغ در 

طالبان ولسوایل قوش تیپه در والیت جوزجان و ولسوالی کران و منجان در  را دوباره به ترصف خود در آوردند.  والیت فاریاب
ولسوایل شمالزی در والیت زابل، ولسوایل معروف در والیت قندهار و یعت  والیت بدخشان را ترصف کردند و سه ولسوایل، 

 تسخبر نمودند. ا  تولسوایل دیله در والی
ً
ول دولت بر مراکز والیات وجود رچه تهدید قابل توجیه علیه کنگپکتیا را موقتا ب 

 زارش شده است. گتحرکات زیاد طالبان در نزدیگ های مراکز والیات فراه، قندز و غزن   نداشت، اما 
 
حمله انتحاری بوقوع   ۲۲زارشدیه،  گحمالت برجسته از سوی عناض مخالف دولت ادامه یافت، در جریان این دوره   . ۲۳

ده حمله زارشدیه. گحمله در دوره قبیل   ۸و  ۲۰۱۸زارشدیه در سال گحاری در عتر  دوره  حمله انت ۳۹پیوست در مقایسه با 
اه لوژیستیگ وزارت دفاع گجوالی علیه قرار  ۱رویه پیچیده، یگ بتاری    خ گردید منجمله سه حمله گزارش گ در شهر کابل 

ست علیه گآ ۷به آقای صالح و یگ بتاری    خ جوالی علیه دفب  مرکزی روند سبر  افغانستان متعلق  ۲۸افغانستان، یگ بتاری    خ 
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م علیه قومندان  امنیه ولسوایل شهید   ۳۰ر یگ بتاری    خ  گحمالت انتحاری عمده دیبوقوع پیوست.    حوزه ششم امنیت  شهر کابل
رفت. طالبان مسئولیت هردو گجوالی علیه قومندان  امنیه والیت قندهار صورت    ۱۸ری بتاری    خ  گان و دیگحساس در والیت ارز 

 رفتند. گحمله را بر عهده  
 
وهای نظام بتر  الملیل و  . ۲۴ شاخه والیت خراسان دولت اسالم عراق و شام )داعش( مقاوم باق  مانده است. نبر

رهار و کب  را حفظ کردند که منجر به آسیب گروه در والیات ننگاه های این  گافغانستان شدت عملیات های نظام خود علیه پای
ی داعش در این مناطق   ق با طالبان رقابت م کند و قابلیت گردید ویل با آن هم، این  گ قسیم به ساختار رهبر روه در حوزه رس 

رویداد به شاخه والیت خراسان  ۱۸۳زارشدیه، گدر جریان این دوره  عملیان  خود در داخل شهر کابل را حفظ کرده است. 
حمله انتحاری به   ۶. داعش مسئولیت  ۲۰۱۸زارشدیه در سال  گرویداد در عتر  دوره    ۹۳داعش نسبت داده شد، در مقایسه با  

، ۲۰۱۸رفت؛ در عتر  دوره در سال گزارشدیه بر عهده  گرهار را در جریان این دوره  گحمله در نن ۴شمول دو حمله در کابل و 
رفته بود. تمام این حمالت انتحاری توسط حمله کننده انتحاری انفرادی که گحمله انتحاری را بدوش   ۱۵ولیت داعش مسئ

 مواد انفجاری را بر بدن خود بسته نموده بود انجام شد. 
 
ارعاب، زارشدیه، هشت رویداد علیه پرسونل ملل متحد اتفاق افتاد، از جمله سه رویداد تهدید و  گدر جریان این دوره   . ۲۵

ی مسلحانه؛ هیچ رویداد اختطاف در این دوره اتفاق نیفتاد. گدو رویداد جنانی و یک در   بر
 

 همکاری های منطقوی    . ت 
 
جون، این دو کشور اولتر   ۱۰روابط دوجانبه بتر  افغانستان و پاکستان عالییم از بهبود را نشان م دهد. بتاری    خ  .  ۲۶

 و همبست برای صلح  پاکستان  –نشست برریس پالن عمل افغانستان  
 

جون،   ۲۸و    ۲۷بتاری    خ    زار کردند. گ را در سطح تخنیگ بر گ
رئیس جمهور به پاکستان سفر کرد و در آنجا با عمران خان، نخست وزیر و شاه محمود قریش، زیر خارجه مالقات نمود. در 

دفب  نخست وزیر همکاری عبور نمایند.    سوی  جریان این دیدار، رئیس جمهور ابراز امیدواری کرد که این دو کشور از اختالف به
اشته شده بود که هر دو جانب توافق نمودند تا فصل جدیدی از دوست  و همکاری گپاکستان اعالمیه ای صادر کرد که در آن ن

د که از  باز کنندرا    وها بتر  ایاالت متحده و طالبان کماکان پشتیبان  نماید. گفتگد. در عتر  حال، پاکستان وعده سبر
 
 ۱۴و  ۱۳بتاری    خ افغانستان به تماس های خود با کشور های منطقه از طریق نشست های چند جانبه ادامه داد.  . ۲۷

ورت گجون، رئیس جمهور در نشست رسان سازمان همکاری های شان اک نموده و در آنجا بر ض  های در شهر بیشکک اشب 
م  را برای تقویت همکاری های منطقوی در زمینه منافع دوجانبه اجماع منطقوی در مورد صلح تاکید نمود و چندین مکانبر 

ردید. این نشست گزار  گاستانبول در شهر انقره بر -جون، نشست مقامات عایل رتبه پروسه قلب آسیا ۲۵پیشنهاد کرد. بتاری    خ 
، هیئت افغانستان جوالی  ۲۲استانبول تمرکز داشت. بتاری    خ  -روی تطبیق تداببر اعتماد سازی تحت چارچوب پروسه قلب آسیا

اک نمود.  ک منطقوی در مورد مبارزه با تروریزم و مبارزه با مواد مخدر تحت عتر  چارچوب اشب  اک در کنفرانس مشب  اشب 
ی منطقوی جهت مقابله با تجارت غبر قانون  مواد مخدر به عنون بخس  از تالش ها گکنند  اتبر  ورت ایجاد یک اسب  ان روی ض 

ان کشور های قزاقستان، تاجیکیستان، ترکمنستان، و ازبکستان در گآ ۶تاکید نمودند. بتاری    خ برای مبارزه با تروریزم  ست، سفبر
گ پشتیبان  خود  ی افغانها اعالم کرده و تاکید را کابل با صدور اعالمیه مشب  که   ورزیدند از پروسه صلح تحت مالکیت و رهبر

 نطقه م باشد. صلح و ثبات در افغانستان به معت  صلح و ثبات در کل م
 
ان کشور های افغانستان و گدر اقدام که نشان از توسعه روابط اقتصادی بتر  این دو کشور همسایه م دهد، نمایند  . ۲۸

دو تفاهمنامه بتر  جون در شهر هرات با هم دیدار نموده و روی تجارت و اتصال کشور ها  بحث نمودند.    ۱۷ترکمنستان بتاری    خ  
جوالی، عبدهللا  ۱هرات به امضاء رسید. بتاری    خ  –ادارات راه آهن افغانستان و ترکمنستان در مورد پروژه راه آهن تورغندی 

این هیئت در مورد اعمار لتر  برق رسخان نخست وزیر ازبکستان با رئیس اجرائیه افغانستان در والیت بلخ دیداد نمود.    اریپوف،
ازبکستان برای  –. اولتر  نشست کمیسیون بتر  الحکومت  افغانستان د بلخمری بتر  ازبکستان و افغانستان به توافق رسی –

 ردید. گزار  گی در شهر تاشکند بر جوال ۱۷ی های تجارن  و اقتصادی بتاری    خ ر همکا
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III.   حقوق بش 
 
خود در مورد محافظت از افراد ملیک در منازعات  ۲۰۱۹زارش شش ماه نخست سال گجوالی، یوناما   ۳۰بتاری    خ  . ۲۹

ثبت  ۲۰۱۹مجروح( را در شش ماه نخست سال  ۲۴۴۶کشته و   ۱۳۶۶مورد تلفات ملیک ) ۳۸۱۲مسلحانه را نش  کرد. یوناما 
کیل تلفات ملیک کاهش در رقم  دلیل کاهش  درصدی را نشان م دهد.  ۲۷کرد که در مقایسه با عتر  دوره در سال قبیل، کاهش 

ی های زمیت  بوده است، در حالیکه تلفات ملیک گتلفات ملیک برخاسته از حمالت انتحاری توسط عناض مخالف دولت و در  بر
وی های طرفدار دولت کماکان سبر صعودی داشته است.  بدست نایس  از عملیات های هوانی و تالیس   شبیه آنچه که در نبر

وهای طرفدار  ۲۰۱۹رب  ع اول سال  یت تلفات ملیک به عناض مخالف دولت نسبت داده م شود در حالیکه نبر ثبت شد، اکبر
درصد تلفات ملیک را به عناض مخالف   ۵۲افراد ملیک بیشب  نسبت به عناض مخالف دولت بوده اند. یوناما    گدولت مسئول مر 

درصد به عناض نامشخص  ۳الیت خراسان داعش، و درصد به شاخه و  ۱۱درصد به طالبان،  ۳۳دولت نسبت داده است )
درصد تلفات   ۳۷حدود  است.    بودهمخالف دولت( که بیشب  از نصف این تلفات برخاسته از هدف قراردادن عمدی افراد ملیک  

وهای طرفدار دولت نسبت داده شده است ) وهای میل دفایع و امنیت  افغانستان،  ۱۸ملیک به نبر  درصد به ۱۲درصد به نبر
وهای نظام بتر  الملیل،  وهای مختلف طرفدار دولت که عامل گدرصد به   ۲نبر روه های مسلح طرفدار دولت و بقیه به نبر

هر دو طرف   که مسئولیت آن به  ه استاز جمله آتش متقابل بود  ،نایس  از رویداد ها مشخص نشد(. بقیه تلفات ملیک    آن  اصیل
وهای طرفداگدر  ی، عناض مخالف دولت و نبر  ر دولت، نسبت داده شده است. بر
 
ی های زمیت  نسبت به شش ماه اول سال گدرصدی در رقم تلفات ملیک برخاسته از در  ۱۶یوناما کاهش  . ۳۰ را  ۲۰۱۸بر

ی های زمیت  هنوز هم عامل درجه اول تلفات ملیک بوده و در جریان نیمه اول سال گثبت نمود. باوجود این، در  ، یک  ۲۰۱۹بر
درصد کل   ۲۸سوم کل تلفات ملیک را سبب شده است. استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده در حمالت انتحاری و غبر انتحاری  

 ۷۹الت انتحاری با استفاده از مواد انفجاری تعبیه شده تلفات ملیک را بوجود آورده است، هرچند تلفات ملیک برخاسته از حم
درصدی  ۳۹، افزایش ۲۰۱۸عتر  دوره در سال  هتلفات ملیک از اثر عملیات های هوانی نسبت بدرصد کاهش داشته است. 

افزایش  درصد  ۷۹درصد کل تلفات ملیک را تشکیل میدهد در حالیکه تلفات ملیک نایس  از عملیات های تالیس  ایل  ۱۴داشته و 
ین آسیب جن ۶یافته و  درصد  ۴۲را متحمل شده و  گدرصد کل تلفات ملیک را سبب شده است. زنان و کودکان کماکان بیشب 

 مجموع تلفات ملیک را تشکیل م دهند. 
 
وع تخلفات جدی علیه اطفال در منازعات مسلحانه وقاز  زارشدیه  گتیم کاری نظارت و  جون،    ۳۰اپریل ایل    ۱از تاری    خ   . ۳۱

این کاهش زیادی نسبت به رب  ع قبیل را نشان رفتند. گهفت رویداد را تایید کرد که در آن، مکاتب و پرسونل آن مورد حمله قرار  
مورد به داعش و یک مورد به  ۱مورد به طالبان،  ۵رویداد،  ۷از جمله این رویداد تایید شده بود.  ۱۸میدهد که در جریان آن 

رفتند، در یک مورد دو مکتب گدر سه مورد، مکاتب بطور عمدی مورد حمله قرار  داده شده است.    اردوی میل افغانستان نسبت
ر که در آن گردیدند و یک مورد خساره تصادق  به یک مکتب و دو رویداد دیگاز اثر یک حمله بدون تفکیک هدف، خسارمند  

 ردان تهدید شدند، ثبت شده است. گمعلمتر  و شا 
 
رویداد علیه شفاخانه ها و پرسونل محافظت شده را ثبت کرد؛ رقم این رویداد ها در رب  ع  ۱۲تیم کاری فوق الذکر  . ۳۲
، پولیس میل افغانستان، نهشت رویداد به طالبان و یک یک رویداد به هر کدام از اردوی میل افغانستامورد بود.  ۲۶ذشته گ

وهای نظام بتر  الملیل و یک   این رویداد ها شامل سه مورد ه است. شخص مخالف دولت نسبت داده شدروه مسلح نام گنبر
قتل یا مجروحیت عمدی پرسونل صیح، سه مورد اختطاف، یک مورد حمله بدون تفکیک، سه مورد خساره جانتر و دو مورد 

 ردیدند. گپرسونل صیح از این رویداد ها متأثر   ۲۰مرکز صیح و  ۳۱در مجموع، تهدید م شود. 
 
پش خرد سال را ثبت و تایید کرد؛ در رب  ع قبیل، دو رویداد که در آن   ۱۹م کاری هشت رویداد استخدام و استفاده از  تی . ۳۳

شش مورد از این رویداد ها به طالبان نسبت داده شده است که در آن به  ردیده بود. گچهار پش استخدام شده بودند، تایید  
به پولیس   پش خردسالیک رویداد استخدام و استفاده از یک  .  ماشته شده بودند گوظایف محاربوی  به  پش خردسال    ۱۷تعداد  

ر از سوی فرماندهان پولیس محیل افغانستان و ملیشه های طرفدار دولت گیک پش دیمیل افغانستان نسبت داده شده است.  
و تایید کرد که در جریان آن دو پش  تیم کاری دو رویداد اختطاف توسط طالبان را ثبت  برای مقاصد جنس استخدام شده بود.  
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 رها  گردیدند که یگ از آنها کشته شد و دیگخردسال اختطاف  
ً
ردید. در رب  ع قبل دو مورد اختطاف ثبت شده بود که گری بعدا

تیم کاری دو رویداد خشونت جنس را نبر  ثبت و تایید نموده است که ردیده بودند. عالوه بر آن، گدر آن چهار پش اختطاف  
رفتند و یک پش از سوی فرماندهان پولیس محیل افغانستان گ در جریان آن، دو دخب  از سوی طالبان مورد تجاوز جنس قرار  

که   رفته شده بود؛ در رب  ع قبیل، دو رویداد این چنیت  گو ملیشه های طرفدار دولت برای مقاصد جنس )بچه بازی( در خدمت  
  د. ردیده بو گدر آن دو پش شامل بود، ثبت  

 
جون، کمیته تقنیت  وزارت امور زنان روند برریس  ۲۵دولت به تروی    ج و محافظت از حقوق زنان ادامه داد. بتاری    خ  . ۳۴

وجوه اضطراری برای قربانیان خشونت علیه زنان را آغاز کرد؛ هدف از وضع این مقرره این است تخصیص پیش نویس مقرره 
م شفاف برای مدیریت این وجوه ایجاد  عادی  که وجوه مایل در بودجه   برریس قانون ردد.  گمیل تخصیص داده شود و یک مکانبر 

ی وزارت امور زنان در جریان است. وزارت   در حال حاض  از سوی یک تیم تخنیگ  ۲۰۰۹منع خشونت علیه زنان مورخ   به رهبر
امور زنان، به همکاری برنامه حمایت از سکتور عدیل و قضانی افغانستان که از سوی دولت ایاالت متحده امریکا تمویل م شود، 

 ونگارزیانر چ
 

ن را به کابینه تقدیم  را انجام داده و آ  ۲۰۱۷  –  ۲۰۰۷ تطبیق پالن کاری میل زنان، صلح و امنیت برای سال های  گ
 نمود. 

 
  ۱۱اتخاذ نمود. بتاری    خ  نبر   دولت اقدامان  را برای مبارزه با معافیت از مجازات در قبال بدرفتاری جنس و آزار و اذیت   . ۳۵

قانون منع خشونت علیه زنان به  به احکام جوالی، قضیه اتهامات آزار و اذیت جنس زنان بازیکن فوتبال افغانستان مطابق
ر به تجاوز جنس، آزار و اذیت جنس، سوء گرئیس سابق فدراسیون فوتبال افغانستان همراه با پنج تن دیردید. گکمه راجع  مح

 رها استند.    کتماناستفاده از صالحیت وظیفوی و  
ً
جوالی، در یک کنفرانس   ۱۷بتاری    خ  جرم متهم شدند؛ تمام این مظنونتر  فعال

 میل چهار روزه در مورد هماهن
 

ن ادارات دخیل در محو خشونت علیه زنان، لوی سارنوال ایجاد ریاست ویژه ای را جهت  میاگ
رئیس جمهور با صدور حکیم سکرتریت ویژه ای در جوالی،  ۲۵مبارزه با آزار و اذیت زنان در محیط کار اعالم کرد. بتاری    خ 

 اخبر آزار و اذیت زنان در ادارات دولت  ایجاد نمود. تشکیل کمیسیون مستقل حقوق بش  افغانستان به منظور تحقیق اتهامات 
 
روه کاری  گ( از سوی  A/HRC/WG.6/32/AFG/1زارش میل در مورد دوره سوم برریس دوره ای جهان  افغانستان )گ . ۳۶

یجه  زارش نتگروه کاری، در  گاین  رفت. گمورد مداقه قرار   ۲۰۱۹برریس دوره ای جهان  شورای حقوق بش  در ماه جنوری سال 
ی خود )گ در نشست چهل و یکم شورای حقوق بش  در ماه جوالی، حکومت پیشنهاد را توصیه نمود.    A/HRC/41/5)  ،۲۵۸بر

 پذیرفت. گ قرار داد و یک مورد دی د نظر مورد را م ۲۲مورد از این پیشنهادات را پذیرفت،  ۲۳۵افغانستان 
ً
پیشنهادان  ر را قسما

ی و   که دولت افغانستان مد نظر قرار داد مربوط به تعلیق ویا لغو مجازات اعدام و پیوست   افغانستان به معاهدات حقوق بش 
 سایر معاهدان  که تا اکنون افغانستان عضویت آن را کسب نکرده است، م شد. 

 
ستقل حقوق بش  افغانستان تعیتر  کرد که از این جوالی، رئیس جمهور نه کمیشب  جدید برای کمیسیون م ۱۷بتاری    خ  . ۳۷

 . ریاست  ۲۰۰۲سیما سمر که از بدو تاسیس کمیسیون در سال میان چهار تن آنان زن هستند، منجمله رئیس آن، شهرزاد اکبر
ط به عنوان نماینده خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور حقوق بش  و رواباز سوی رئیس جمهور آن را بر دوش داشت، 

ک جامعه مدن  با نش  اعالمیه ای از روند  گجوالی،    ۱۹ماشته شد. بتاری    خ  گبتر  الملل   ان به سبب گروه کاری مشب  زینش کمیشب 
 عدم رعایت اصول مربوط به وضعیت ادارات میل )اصول پاریس( انتقاد نمود. 

 
ن . ۳۸ زارشدیه، گمنازعه مواجه بوده اند. در جریان این دوره    هاران و کارکنان رسانه ها کماکان با خشونت های مرتبط بگخبر

ن ییوناما پنج رویداد نگرا ثبت کرد که منجر به مجروحیت دو خبر ر منجمله یک زن، و نبر  تهدید گار دیگار ذکور، تهدید سه خبر
، منجمله    ردید. گ یک ایستیشن رادیونی و یک استیشن تلویزیون   سه زن، به سبب فعالیت افزون بر این، چهار فعال جامعه مدن 
جون،    ۲۴رفتند. تمام این رویداد ها به طالبان نسبت داده شده است. بتاری    خ  گ های شان در بخش حقوق بش  مورد تهدید قرار  

طالبان با نش  اعالمیه ای، به رسانه ها هشدار دادند که از نش  تبلیغات ضد جهاد که پول آن از سوی حکومت پرداخته م 
ک حکومت ند در غبر آن اهداف نظام محسوب خواهند شد.  شود خودداری کن در جریان بیست و ششمتر  نشست کمیته مشب 

و رسانه ها که ریاست آن را رسور دانش معاون دوم رئیس جمهور بر عهده دارد، حکومت رسانه ها را ترغیب نمود که به برنامه 
د که تداببر امن نورمالهای خود بطور  زارشدیه، یوناما گ در جریان این دوره  یت  را افزایش خواهد داد. ادامه دهند و وعده سبر
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اک    را   ردهمانی گهشت   اک کننده، به شمول    ۵۲۸به اشب  ، جلو   ۱۵۰اشب  یس گزن، در مورد تروی    ج حقوق بش  ی از منازعه، دسب  بر
  زار نمود. گبر  یانبه اطالعات و آزادی ب

 

IV.  هماهن 
 

  مساعدت های انکشاق   گ
 
  ۲۲بتاری    خ  . ۳۹

ً
کا ک نظارت و انسجام را مشب  جوالی دولت افغانستان و ملل متحد بیست و دومتر  نشست بورد مشب 

ک آن را محمد همایون قیوم، وزیر مالیه افغانستان و نماینده خاص من بر عهده داشتند. گبر  این زار نمودند که ریاست مشب 
فت ها  ها  ب حسابدیه متقابل ژنو، بحثنشست به سه جلسه تقسیم شده بود. در جلسه اول، در مورد چارچو  بر محور پیش 

فت ها گدر تحقق شاخص های مبارزه علیه فساد اداری و معیار های حسابدیه متمرکز بود. تمویل کنند  ان از یک سلسله پیش 
یس به اطالعا  ه ساالریدر اصالحات، منجمله استخدام کارمندان خدمات ملیک بر اساس شایست ت تقدیر و ایجاد کمیسیون دسب 

زارشدیه گه در قضایای فساد اداری و  بنمودند ویل خواهان تالش های بیشب  برای مبارزه با معافیت از مجازات مقامات عایل رت
ی مبارزه گدولت  بهب  در مورد معیار های مبازه علیه فساد اداری شدند.  اتبر  زارش داد که یک معیار چارچوب را با تجدید اسب 

ی تنها مدت ایل ۲۰۱۸خود در اواخر سال  ۲۰۱۷علیه فساد اداری سال  اتبر   اسب 
 بدست آورده است. اما، دوره زمان 

ً
، رسما

ی بعدی هنوز فعال نشده است. تأخبر ها در تطبیق قانون    ۲۰۱۹دسمبر   اتبر  م برای تهیه و ترتیب اسب  را شامل م شود و مکانبر 
در عرصه مبارزه علیه فساد  کیل  علیه فساد اداری نبر  اصالحاتایجاد کمیسیون مبارزه  صمبارزه علیه فساد اداری، به خصو 

 است.  بیط ساخته ادرای را 
 
ی    ح کرده و  را های اقتصادی  هدر جلسه دوم، در مورد رشد، توسعه و صلح، حکومت پالن های خود برای محرک . ۴۰ تش 

ورت کاهش وابستان گذاری شهری و زیربناهای برق تمرکز نمود. تمویل کنند گروی زراعت، پالن  بر ض 
 

 به کمک ها خارخر و گ
وع تاکید ورزیدند.    جلسه سوم، در مورد هماهنمبارزه علیه اقتصاد نا مش 

 
 سکتوری، روی سکتور های معارف و صحت تمرکز گ

 داشت و بر بهبود هماهن
 

ک نظارت و انسجام، دولت و جامعه بتر  الملیل  کمک ها تاکید ورزید. گ در ختم نشست بورد مشب 
م های قوی تر   ک جهت تهیه مکانبر  زارشدیه برای چارچوب حسابدیه متقابل ژنو به توافق گروی انجام یک ارزیانر مشب 

 رسیدند. 
 
جون، رئیس جمهور شورای عایل ولسواالن را  ۱۰دولت به تطبیق پالیس حکومتداری محیل خود ادامه داد. بتاری    خ  . ۴۱

ی خود ایجاد نمود تا اطمینان حاص  ی بر عهده م  تحت رهبر ند.  گل شود که ولسوایل ها در توسعه محیل مسئولیت بیشب  ایل بر
ردیده بود، گتصویب   ۲۰۱۹مارچ  ۵ان های محیل قانون شوراهای محیل را که بتاری    خ گجوالی، ریاست مستقل ار  ۲۴تاری    خ 
ایه آنان در مورد قانون را افزایش داد و گجامعه مدن  پنج والیت معرق  کرده و آ انگنمایند  و  مقامات حکومتد محیلبرای 

ان های محل تفاهم نامه ای را گجوالی، ریاست ار  ۲۸نمود. بتاری    خ  بیانرهنمود تطبیق قانون متذکره را برای مسئولتر  مذکور 
 با نهاد های جامعه مدن  به هدف تقویت همکاری ها در حکومتداری و انکشاف محیل امضاء نمود. 

 
فت داشت. بتاری    خ اصالحات در خد . ۴۲ جون، کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک  ۲۰مات ملیک نبر  پیش 

بر اساس کارمند خدمات ملیک در بست های ورودی   ۶۵۰۰نفر را در بست های تدریس و  ۱۱۵۰۰تکمیل موفقانه استخدام 
تن از  ۵۵افزون بر این، به تعداد ارش داد. ز گ  ۲۰۱۸را در مرکز و والیات از زمان آغاز این پروسه در سال شایسته ساالری 

ی انستیتوت خدمات ملیک را موفقانه به پایان رسانیدند؛ این برنامه  ولسواالن و رؤسای سکتوری والیات برنامه دو هفته ای رهبر
 جون به هدف آموزش مسئولتر  عایل رتبه خدمات ملیک در سطح والیات معرق  شد.  ۲۲بتاری    خ 

 
در زارشدیه افت نمود.  گتر  فساد اداری در جریان این دوره  گدستاورد های مرکز عدیل و قضانی مبارزه علیه جرایم سن . ۴۳

 ماه های جون و جوالی، محکمه ابتدائیه این مرکز دو قضیه را به اتهامیت شش نفر، مورد رسید 
 
 قرار داد، یک قضیه در یک گ

این محکمه با صدور قرار های قضانی ردید. گر از متهمتر   گمیت پنج تن دیماه، که منجر به برائت یک نفر متهم و محکو 
 مسئولیت رسید 
 
محکمه استیناف مرکز عدیل و رفت. گرا نبر  بر دوش   ۲۰۱۸ به دو قضیه مرتبط به انتخابات پارلمان  سال گ

از وزرای سابق علیه محکومیت اش و مجازات حبس سه  قضانی یک قضیه را استماع نمود که مربوط به استیناف طلتر یگ
ران  گمسئولتر  سکتور عدیل و قضانی کماکان مایه ن مصئونیت ردیده بود، م شد. گکه از سوی محکمه ابتدائیه صادر    او  ساله
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ب   ۶است. بتاری    خ   در مسبر راه به سمت خانه اش، به ض 
شته شد. یک لوله ک گجوالی، یگ از سارنواالن مرکز عدیل و قضانی

رفتاری و گحکم   ۱۲۷لوله بسته شد ویل از این حمله جان بدر برد. از لست گکارمند اداری که با این سارنوال سفر م کرد نبر  به  
مورد در خارج از افغانستان   ۵حکم جلب )  ۸۲مورد آن در خارج از افغانستان است( و    ۲۲رفتاری )گحکم    ۷۱حکم جلب،    ۱۲۸

ر برائت گو دو تن دی  است، در حالیکه ضف یک نفر شامل لست در فیصله نهانی محکوم شناخته شد   است( هنوز اجراء نشده
متهم م شد از زمان تاسیس اش در  ۲۲۹قضیه را که شامل  ۵۹، مرکز عدیل و قضانی به تعداد ۲۰۱۹ست گرفتند. ایل ماه آگ

 تا اکنون مورد رسید  ۲۰۱۶سال 
 
 نفر را برائت داده است.  ۴۴کوم دانسته و نفر را مح ۱۸۳ قرار داده به تعداد گ

زارش نیمه ساله خود گجوالی، بانک جهان    ۲۱اقتصاد افغانستان کماکان با چالش های جدی مواجه است. بتاری    خ  . ۴۴
زارش داد که گ  ۲۰۱۸در صد در سال  ۱.۸در مورد توسعه افغانستان را نش  کرد که در آن، رشد ساالنه تولید ناخالص داخیل را 

بانک جهان  علت این زوال را کاهش محصوالت زراعت  در درصد بود، نازل تر شده است.  ۲.۷که   ۲۰۱۷از نرخ رشد در سال 
جاری، نر ثبان  سیایس   گ، و نبر  بدتر شدن اعتبار کسب و کار در نتیجه جن۲۰۱۸و    ۲۰۱۷نتیجه خشک سایل های سال های  

ان گبانک جهان   وسه صلح دانسته است. به سبب انتخابات و عدم اطمینان برخاسته از پر  زارش داد که تخمتر  م شود که مبر 
بانک جهان  افزایش یافته باشد که علت آن کاهش درآمد رسانه، به خصوص در مناطق روستانی م باشد.  ۲۰۱۸فقر در سال 

ان مرصف   ۰.۷از  تعبار  ۲۰۱۸یاد آوری نمود که مدیریت مایل قوی باق  مانده است و مازاد کیل مایل در سال  درصد بود و مبر 
 ، بهبود یافته است. ۲۰۱۷درصد در سال  ۸۳درصد، در مقایسه به  ۹۲جه با بود
 

V.  دوستانه   کمک های  بش 
 

 طوالن  کماکان رنج جسیم و روخ شدیدی بر مردم وارد کرده سبب آوار  گجن . ۴۵
 
 رقم بلند آنان شده است که این گ

این عوامل هان  طبییع، عدم امنیت غذانی و فقر وخیم تر شده است.  گوضعیت از اثر نر ثبان  سیایس، خشک سایل، حوادث نا 
ی از مردم از مناطق مسکون  خود بیجا شوند. از تاری    خ  جوالی، به تعداد  ۲۹اپریل ایل  ۱۶سبب شده است که شمار کثبر

و از اول سال    نفر م رسد   ۲۰۶۰۰۰ان داخیل قبیل که تعداد آنها بالغ بر  گده اند؛ این تعداد مردم به بیجاشد بیجا شنفر    ۴۸۰۰۰
 سال تشکیل م دهد.   ۱۸درصد( را زنان و کودکان زیر سن    ۵۸پیوسته اند که بیش از نییم از آنها )  تا اکنون بیجا شد اند،  ۲۰۱۹
 آوار 
 
، دو درصد افزایش یافته است و بسیاری از خانواده های آواره ۲۰۱۸نسبت به عتر  دوره در سال  گ های نایس  از جنگ
در کمپ های موقت ساکن شده اند کماق   ان داخیل کهگشت فوری به مناطق منشاء خود ندارند. بیجاشد گامیدی برای بر هیچ 

وری، به جز از کمک های بش  دوستانه، مواجه اند.  ایط دشواری، از جمله نبود خدمات اولیه ض   السابق با رس 
 
و های طرفدار دولت و عناض مخا  گبه سبب جن . ۴۶ نفر از ولسوایل های بهارک،   ۲۸۹۸۲لف دولت، به تعداد  ها بتر  نبر

دوستانه برای خانوار های نمک آب، و اشکمش والیت تخار به طالقان مرکز این والیت آواره شده اند.  دولت و موسسات بش 
وری اضطراری، از جمله رسپناه و مواد امتدادی اضطراری فراهم کردند.   آواره کمک های ض 

 
دوستانه به مردمان بیجا شده از اثر خشک سایل در ماه جون به پایان رسید؛ از طریق این برنامه  . ۴۷ برنامه کمک های بش 

دوستانه فراهم    ۵.۲برای   ، مواد زراعت  و سایر کمک های بش   ۱۰۰۰۰۰ردید. با وجود این، حدود  گمیلیون نفر کمک های غذانی
 به مراکز شهری آواره شده بودند، هنوز هم در آوار  ۲۰۱۸غیس و هرات در سال نفر که از اثر خشک سایل ها در والیات باد

 
 گ
ر ساخت. دولت و همکاران  دوامدار بش م برند. سیالب های اوایل فصل از ماه جنوری تا م، هزاران خانواده را مترص 

دوستانه آن برای بیش از  ر شده بودند، کمک های ا ۲۶۵۳۰۰بش   ضطراری فراهم نمودند. نفر که از سیالب ها مترص 
 
والیت در سطح باالتر از شاخص سوء تغذیه   ۲۲والیت    ۳۴آخرین رسوی تغذیه در افغانستان نشان داد که از مجموع   . ۴۸

تن  ۳۶۲سازمان ملل متحد و موسسات همکار آن، به مقدار م تاکنون،  ۱۶زارش قرار دارند. از تاری    خ گحاد در زمان تهیه این  
کودک زیر   ۹۹۰۰۰را به مراکز صیح در رسارس کشور توزی    ع کرده اند که از این مواد، به تعداد  ی تخصضمواد غذانی تغذیو 
ده که از سوء تغذیه بسیار حاد رنج م بردند، مستفید شده اند.  ۴۶۷۰۰سن پنج سال و   زن باردار و شبر

 
ود که حاصالن  که از زراعت بردا . ۴۹ شته م شود وضعیت تغذی را بهبود بخشد، در طول ماه های تابستان، انتظار مبر
ان بارند انتظار م رود که  رچه مسائل مزمن ناامت  غذانی در بسیاری از بخش های کشور به قوت خود باق  خواهد ماند.  گا   مبر 

 
  گ
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ایط بهب  علفچر ها،   ات مثبت  روی امنیت غذانی بسیاری گ  و بهبود در تولید در حد متوسط یا باالتر از حد متوسط، رس  ندم تاثبر
نشان م دهد   ۲۰۱۸عتر  دوره در سال    ا درصد افزایش در تولید را در مقایسه ب  ۴۰ارزیانر های اخبر    ذارد. گباز خانوار ها برجای  
ات، بیماری ها، ضایعات بعد از حاصل برداری   موایس  به مالحظه م رسد.   متقی  و نبر  افزایش اندگ در  ات مخرب حش  اما، تأثبر

 و سیالب های اخبر تا هنوز معلوم نیست. 
 
، تا بیشب  از یک ۲۰۱۸در حالیکه عودت افغان های فاقد اسناد از جمهوری اسالم ایران و پاکستان نسبت به سال  . ۵۰

جوالی  ۲۰اپریل ایل  ۱۶از تاری    خ است.  یافته شت م کنند، افزایشگر افغان هانی که از ترکیه بر سوم کاهش یافته است، شما
عودت کننده   ۱۰۹۵۴۳شخص فاقد اسناد و مهاجرین عودت کننده به افغانستان آمدند که شامل    ۲۶۸۰۷۶، به تعداد  ۲۰۱۹

(، نفر اخراج شدند ۶۳۵۴۸شتند و گفر به میل خود بر ن ۴۵۹۹۵از این میان، به تعداد فاقد اسناد از جمهوری اسالم ایران )
نفر از کشور های  ۱۵۲۴و نفر اخراج شدند(  ۶۱۴و  ند شتگنفر به میل خود بر  ۴۱۲۳)از این میان، نفر از پاکستان  ۴۷۳۷

نفر که از ترکیه اخراج   ۸۹۳نفر اخراج شدند به شمول    ۱۱۵۲شتند و  گنفر بطور داوطلبانه بر   ۳۷۲)از این میان،  اروپانی و ترکیه  
یت آنها از   ۴۰۸۱در جریان همتر  مدت، به تعداد  م شود.  شده بودند(   مهاجر راجسب  شده نبر  به کشور عودت نمودند که اکبر

ن عودت نمودند نسبت به جمهوری اسالم ایران و پاکستان عودت نمودند. تعداد مهاجرین راجسب  شده ی که به افغانستا
در پاکستان، توزی    ع کارت شهروند افغانستان برای افغان   ( درصد کمب  بوده است. ۵۸، پنجاه و هشت )۲۰۱۸عتر  دوره در سال  

افغان فاقد اسناد که برای اخذ این کارت ها ثبت نام نموده   ۸۷۹۰۰۰جوالی، از مجموع    ۴های فاقد اسناد ادامه دارد. ایل تاری    خ  
  ۲۰۱۹اکتوبر    ۳۱ان این کارت ها اجازه دارند که ایل تاری    خ  گدارند   تن آنها کارت دریافت نموده بودند.   ۵۴۶۵۱۱به تعداد بودند،  

     در پاکستان اقامت داشته باشند؛ تمدید بیشب  این تاری    خ اقامت هنوز مورد بحث قرار دارد. 
 
قضیه   ۲۴۲۳۲ست، به تعداد  گآ  ۱۶م ایل    ۱۶کماق  السابق نیاز شدید به خدمات تروما بوجود آورد. از تاری    خ    گجن . ۵۱

ورت به مراقبت های تروما   ۲۰۱۸درصدی نسبت به عتر  دوره در سال    ۱۲ردید که افزایش  گتروما معالجه   را نشان م دهد. ض 
 در والیات نن

ً
ی ها تلفات زیادی را سبب شده و گدر این والیات در  ؛غزن  بیشب  بود  رهار، قندهار، هلمند، زابل و گمخصوصا بر

یس به مراقبت های صیح را   موسسه همکار از کلسب  صیح، برای  ۱۵زارشدیه، گکاهش داده است. در جریان این دوره  دسب 
ان تشکیل م د ۶۱نفر که   ۴۸۹۲۳  ، مشورت های صیح ارائه کردند. ند دادرصد آنان را زنان و دخب 

 
در   مورد   ۵مورد در قندهار،    ۲زارش داد شد،  گتایید شده پولیو    واقعه  ۱۲، در مجموع  ۲۰۱۹در جریان نیمه اول سال   . ۵۲

یس که به سبب منع فعالیت های واکستر  پولیو از   در  ان و یک مورد گمورد در ارز  ۴هلمند،  . مسائل مرتبط به عدم دسب  کب 
رسایت پولیو در کشور است و، قابل توجه اینکه، تداوم است یگ از دالیل اصیل سوی طالبان در مناطق جنونر بوجود آمده 

این ممنوعیت،  به واقعه پولیو در ساحان  بوجود آمده است که تحت این ممنوعیت قرار دارند. با توجه ۱۲مورد از این  ۱۱
اطراف مناطق  در ، ایجاد حفاظ ردید که شامل واکستر  ساحه به ساحهگپالن احتیایط برای حفظ معافیت جمعیت تطبیق  
یس از طریق تیم های سیار داییم،   روی  تمرکز نجانیدن واکستر  پولیو در جریان کمپاین های واکستر  رسخکان و گغبر قابل دسب 

س م شود. فعالیت های واکسیناسیون متمم، از قبیل تیم های  تقویت نمودن واکستر  های روتتر  در مناطق غبر قابل دسب 
 که بتر  رسحدات در رفت و آمد هستند، کماکان هر ماه بیشب  از  سیار داییم

میلیون کودک را تحت  ۱و واکستر  نمودن کسان 
  پوشش قرار م دهد.  

 
کیلومب  مرب  ع اراض  را که آلوده به مواد   ۴.۷، سازمان ملل متحد و موسسات همکار آن، ۲۰۱۹ست گاز ماه م ایل آ . ۵۳

ان  که از گروستا از آن مستفید شده اند. به منظور تأمتر  مصئونیت عودت کنند   ۳۴پاکسازی نمودند که  انفجاری پرقدرت بود،  
زارشدیه، برنامه های تعلییم در مورد خطرات ماین برای گشته اند، در جراین این دوره  گجمهوری اسالم ایران و پاکستان بر 

 
ً
 رنامه ها از سوی سازمان ملل متحد تمویل شد. ردید که این بگنفر در افغانستان ارائه   ۱۱۴۷۲۹تخمینا

 
که توسط قربان    آن داوم استفاده عناض مخالف دولت از مواد انفجاری تعبیه شده نوع غبر قانون  و بدون تفکیک . ۵۴

بیشب  از ردید. گ  ۲۰۱۹مجروح( در جریان شش ماه اول سال  ۱۴۷کشته و   ۵۸مورد تلفات ملیک )  ۲۰۵ردد سبب گفعال م  
فیصد تلفات   ۵۰اه های انفجاری هنوز هم نزدیک به گونه دستگیم این تلفات در مناطق جنونر افغانستان اتفاق افتاد. این  نی

 مرتبط به ماین پایک در افغانستان را تشکیل میدهد. 
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ده، متر   گناامت    . ۵۵
یس موسسات بش  گسب  ذاری ها و اراض  صعب العبور کماق  السابق چالش های زیادی را فرا راه دسب 

امداد  ۲۴ست، گآ  ۸جنوری ایل  ۱از تاری    خ   دوستانه به ساحات و امنیت پرسونل موسسات بش  دوستانه بوجود آورده است. 
تن  ۸۷تن مجروح و  ۵۵امداد رسان کشته،  ۲۷، به تعداد ۲۰۱۸؛ در سال شدند تن اختطاف  ۳۰تن زخیم و  ۲۹رسان کشته، 

رویداد مرتبط به موسسات بش  دوستانه رخ  ۲۸۸، ، در مجموع ۲۰۱۹در جریان هفت ماه نخست سال بودند.  شدهاختطاف 
ر شد. در طول سال   دوستانه مترص   ۳۸۲، به تعداد  ۲۰۱۸داد که در آن امداد رسان ها، دارانی ها و فعالیت های موسسات بش 

و مجروحیت   گمالت عمدی باالی تاسیسات صیح و کارکنان صیح ادامه یافت و سبب مر حاد این چنیت  اتفاق افتاده بود.  روید
 ردید. گکارکنان و بسته شده تاسیسات صیح  

 
 در پالن رسید  . ۵۶

 
ی برای سال های گ دوستانه در  ۶.۳، به تعداد ۲۰۲۱ – ۲۰۱۸ بش  میلیون نفر نیازمند کمک های بش 

  مایل شناسانی شده بود و برای کمک ۲۰۱۹سال 
ً
میلیون نفر در  ۴.۵رفته بود تا به گمیلیون دالری تقاضا صورت   ۶۱۲تقریبا

د. طبق معلومات موسسه خدمات پیگجریان سال کمک صورت   ی مایل، ایل تاری    خ  گبر میلیون   ۱۶۳.۵، مبلغ  ۲۰۱۹جوالی    ۲۹بر
ی یا   دوستانه برای سال    ۲۶.۷دالر برای تمویل کمک های بش  ، دریافت شده ۲۰۱۹درصد مجموع پول مورد نیاز کمک های بش 

دوستانه موفق شدند که برای  ختم ماه مارچ میلیون نفر ایل  ۲.۷است. عیل الرغم کاست  ها در کمک های مایل، موسسات بش 
ی فراهم کنند.   کمک های بش 

  

VI.   مواد مخدر مبارزه با 
 
دوم رسوی  تجوالی، سازمان ملل متحد در همکاری با اداره میل احصائیه و معلومات افغانستان قسم ۲۹بتاری    خ  . ۵۷

زارش معلومات گن  افغانستان را تحت عنوان "چالش ها فراراه توسعه، صلح و امنیت پایدار" نش  کرد. ای ۲۰۱۸تریاک سال 
ان کشت تریاک، تولیدات بالقوه تریاک و وضعیت اجتمایع اقتصادی در ساحات روستانی ارائه  مفصل در مورد موقعیت و مبر 

ان بلند تولید و کشت تریاک در سال م دارد.   به دنبال قطع دوامدار بارش  ۲۰۱۷کاهش رسی    ع در کشت و تولید تریاک از مبر 
 جریان فصل بارند برف و باران در 

 
سکتور زراعت را به شدت  ،رفت و خشکسایل حاصل از آنگصورت   ۲۰۱۷/ ۱۸ سال گ

ین آسیب را دیدند تا نصف کاهش یافت.   عایداتفته م شود گآسیب زد که   کاهش در کشت در ساحات روستانی که بیشب 
  ۶۰۴به  ۲۰۱۷میلیارد دالر در سال  ۱.۴ردید و مبلغ آن از گدرصدی در عواید پویل در محل کشت   ۵۶تریاک سبب افت 

میلیون دالر از طریق اخذ مالیات غبر قانون  از عواید در  ۲۹کاهش یافت. تخمتر  م شود که مبلغ   ۲۰۱۸میلیون دالر در سال 
   محل کشت تریاک بدست آمده باشد که از این مبلغ،

ً
میلیون دالر آن توسط عناض مخالف دولت، به شمول طالبان   ۲۱  تخمینا

 ۲.۲و  ۱.۲زارش تخمتر  زده شده است که ارزش ناخالص اقتصاد تریاک در افغانستان بتر  گ در این  معاوری شده است. ج
درصد  ۱۱تا  ۶بتر   هم را نشان میدهد ویل هنوز  ۲۰۱۷سال  هدرصدی نسبت ب ۵۱تا  ۲۷میلیارد دالر بوده باشد که کاهش 

 تولیدات ناخالص داخیل را تشکیل میدهد. 
 
عملیات مبارزه با مواد مخدر انجام دادند که منتج به  ۷۷۳جوالی، مراجع تنفیذ قانون در مجموع  ۳۰جون ایل  ۱از  . ۵۸

، گکیلو  ۶۰۰ضبط  وئتر  ، گکیلو  ۵۰۰۰رام هبر رام گکیلو  ۳۰۰رام چرس، گکیلو  ۴۰۴۰رام تریاک، گکلیو  ۲۳۱۳۰رام مورفتر 
 ، لیب   ۷۵۲۵۰رام مواد کیمیاوی جامد پیش ساز، گکیلو   ۱۱۱۵۰۰، میتایلیندیوکسیمیتافیتامتر   ۳.۴تابلیت  ۱۳۹۰۰میتافیتامتر 

البراتوار   ۵۵البراتوار )  ۵۶در مجموع،  ردید.   گ  گرام بنگکیلو   ۳۵۸۰رام بذر خشخاش و  گکیلو   ۷۲۴۲۰مواد کیمیاوی پیش ساز،  
وئتر  و  ( تخریب   ۱هبر ه مواد مخدر از بتر  برده شد. در این عملیات ها، به تعداد گالبراتوار میتافیتامتر   ۸۷۹ردید و چهار ذخبر
ردید. هفت افش پولیس مبارزه علیه گاه مخابره ضبط  گمیل سالح و چهار دست ۶۱موتر،  ۱۲۰و  ردیدند گرفتار  گمظنون نبر   

 ر آنها جراحت برداشتند. گتنفیذ قانون کشته شدند و هشت تن دی عملیات جرایام اگمخدر هن مواد 
 

VII.  حمایت از ماموریت 
 
ان بست های خایل در یوناما  ۱۵ایل تاری    خ  . ۵۹  کارمنداندرصد برای   ۴درصد برای کارمندان بتر  الملیل،  ۶جوالی، مبر 

تیب  ۳مسکیل داخیل و  ان تصویب شده بالب   ۳درصد و  ۵درصد،  ۷درصد برای کارمندان عادی داخیل بود در مقایسه با مبر 
درصد رضا کاران   ۴۱درصد کارمندان بتر  الملیل،    ۳۵تناسب کارمندان زن هنوز هم در حد پائتر  به ترتیب ذیل قرار دارد:  درصد.   
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زارشدیه، یوناما به تطبیق گدرصد کارمندان عادی داخیل. در جریان این دوره    ۸داخیل و    درصد کارمندان مسلیک  ۱۳ملل متحد،  
ایط زن  برنامه داخیل خود تحت نام برنامه رضاکاران ملل متحد ادامه داد که هدف آن ایجاد مجموعه ای از کاندیدان واجد رس 

 ۲۰۱۹زن از طریق این برنامه در سال  ۳۰جموع، برای استخدام احتمایل در بست های کارمندان در آینده م باشد. در م
 انجام داد و نبر   ۱۴ماموریت جاده ای و  ۱۱۱جوالی، یوناما  ۱م ایل  ۱استخدام شدند. از 

برنامه تماس  ۵۷۹ماموریت هوانی
 ان ولسوایل ها از دفاتر ساحوی یوناما دیدن نمودند.  گزار نمود که در جریان آن، نمایند گمعکوس بر 

VIII.  مالحظات 
 
در یط ماه های آینده، شهروندان افغانستان با انتخاب های مهیم مواجه خواهند شد که م تواند آینده کشور را  . ۶۰

ی کشور به مرحله بعدی از سفرش   مدید   برای سال های آینده رقم بزند. برنده انتخابات ریاست جمهوری مسئولیت خطبر رهبر
ی یافت   راه حیل برای پایان دادن به جنگیبه سوی ثبات و خود کفانی و، مهمب  از همه، پ را بر  اتر از طریق مذاکر گویران گبر

و و نماینده مردم افغانستان دیده شود تا بتواند این گدولت افغانستان باید به عنوان یک دولت پاسخدوش خواهد داشت. 
 مسئولیت ها را بر آورده سازد. 

 
عیت سیایس در افغانستان شناخته م شود.  . ۶۱ برای انتخابات هنوز هم به عنوان پر طرفدار ترین راه برای کسب مش 

اینکه نتیجه انتخابات از سوی مردم پذیرفته شود، انتخابات مستلزم مشارکت مسئوالنه تمام اشخاص و نهاد های ذیدخل م 
وع باشد. انتخابات باید در فضای که همه کاندیدان از   ایط و امکانات یک سان برخوردار باشند بدون هیچ نوع طرفداری نامش  رس 

ی که از  های انتخابان   تعهدات علت  آقای غت  و آقای عبدهللا نسبت به رقابتزار شود. گاز یک کاندید، بر  منصفانه، و تداببر
در در این زمینه مورد استقبال است. شده است،  رفتهگجانب حکومت برای جداکردن وظایف دولت  از رقابت های انتخابان   

مانه زن  ها در مورد مداخالت در کار کمیسیون های انتخابات مایه گاتهامات در مورد سوء استفاده از منابع دولت  و  عتر  زمان، 
به روند ران  است. تمام اشخاص و نهاد های ذیدخل، منجمله کاندیدان و حامیان آنها، باید از قوانتر  و مقرره های مربوط گن

وی کنند، به تعهدان  که در الیحه طرز سلوک کاندیدان ترصی    ح شده است عمل کند و طوری عمل کنند  اعتماد   که  انتخابات پبر
 نسبت به روند و نتیجه انتخابات را افزایش دهند. 

 
ی  . ۶۲ ان میل و کاندیدان خواهش م کنم تا در رد تقلب از خود رهبر برای را  قاطیعدامات و اق نشان دادهمن از تمام رهبر
ی از آن اتخاذ نمایند. کسان  که مرتکب تقلب م شوند ویا سیع بر ارتکاب آن م کنند باید پاسخگجلو  و قرار داده شوند. اما، گبر

ان تقاضا م کنم که از مطرح کردن اتهامات نادرست ویا   ده بدون داشت   اسناد و مدارک خود داری گمن از رهبر . من نمایند سب 

تمام اشخاص دخیل را ترغیب م کنم که تمام اتهامات تقلب و تخلفات انتخابان  را مطابق به طرزالعمل های ایجاد شده به 
مراجع ذیربط بیاورند و من کمیسیون شکایات انتخابان  و سیستم محاکم را ترغیب م کنم که وظایف و صالحیت های خود را 

 . عمال نمایند بشکل مؤثر ا
 
 آماد  . ۶۳

 
، به خصوص ثبت نام تقویت  رای دهند  هگ ان، باید به شهروندان بیشب  افغانستان این فرصت را گای انتخابان 

. تعهد نر سابقه خواهند داد انتخابات ریاست جمهوری، رای بدهند، چه بسا از آنها که برای اولتر  بار رای  ر که د  میش سازد 

بدینسو، انتخابات  ۲۰۰۱که از سال   خواهد بود ت اولتر  موردی میلیون دالر برای تمویل انتخابا ۹۰دولت جهت تخصیص 
 از بودجه میل تمویل م شود. با توجه به خالء آشکار 

ً
ان و سایر اشخاص و نهاد گدر میان رای دهند  معلومان  افغانستان اساسا

ایه دیه گکه برنامه های آ  های ذیدخل از در مورد روند انتخابات، من نهاد های مدیریت کننده انتخابات را ترغیب م کنم
 عامه خود را هرچه بیشب  تقویت نمایند. 

 
 مایه ن . ۶۴

ً
ران  است، به خصوص تهدیدات مستقیم علیه پروسه انتخابات از جانب عناض گوضعیت شکننده امنیت  جدا

من از طالبان و سایر ران  است. گمخالف دولت که شاید باعث دلشدی بسیاری از افغانها از رای دیه شود، موضوع قابل ن
ان دست بردارند؛ از گروه های مسلح تقاضا م کنم که از تهدید و هدف قراردادن کارمندان انتخابات، کاندیدان، ویا رای دهند گ

تخریب محالت رای دیه ویا مختل کردن پروسه های انتخابان  خودداری نمایند؛ و به مردم افغانستان اجازه دهند که از حق 
ای خود در فضای امن و فارغ از ترس از خشونت، ارعاب یا انتقام جوی، استفاده نمایند. حمالت علیه مراکز رای دیه و ر 
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کت م کنند نقض قوانتر  بتر  الملیل است و عاملتر  آن باید پاسخ وی اعمال شان قرار گمردمان ملیک که در پروسه انتخابات رس 
 داده شوند. 

 
و ها بتر  ایاالت گفتگدوام  نر رحمانه بوده است و مسبر صلح پرچالش خواهد بود.  ن  و در افغانستان طوال گجن . ۶۵

وهای بتر  االفغان  در قطر و تقویت تالش ها برای ایجاد اجماع منطقوی موجب خوشبیت  های محتاطانه گفتگمتحده و طالبان،  
، اما، تنها زمان  پایدار خواهد بود که همه شمول چنتر  پروسه اینسبت به آغاز رسیم پروسه صلح در آینده نزدیک شده است.  

د. یک بار دیگمحافظت شود و بر اساس اجماع عموم شکل  در آن باشد؛ از حقوق اسایس تمام شهروندان افغانستان  ر، گبر
ها   و های مستقیم بتر  حکومت افغانستان و طالبان به هدف حل و فصل مسائل مهیم که تنها بوسیله افغانگفت گمن خواهان  

که از چنتر  پروسه صلیح به هر نحوی که بتواند، حمایت   ستو بتر  خودشان م تواند فیصله شود، م باشم. ملل متحد آماده ا
  کند.   

 
، پرداخته کشور شان را متاثر ساخته استذشته  گیط چهار دهه    که  ها   گدر جریان جنیت   گهزینه سن  زنان افغانستان . ۶۶
را در تمام عرصه های جامعه دوباره بدست آورند و نقش مرکزی   یشیق  خو حقاه گپاخاسته اند تا جایامروز، این زنان به اند. 

به در ایجاد جامعه صلح آمبر  و همه شمول ایفا م کنند چنانچه این نقش آنان در پالن عمل میل برای زنان، صلح و امنیت 
ان  گمعاون رسمنس  ملل متحد، هن. رسمیت شناخته شده است  اش به این شورا، از صدای رسای زنان افغان برای ام سخب 

 صلیح که حقوق آنها را که به سخت  بدست آمده است، تضمتر  کند و دستاورد های 
ً
اخبر را چند سال صلح یاد کرد؛ مشخصا

ر بر سخنان معاون رسمنس  ملل متحد تاکید م کنم که زنان افغانستان باید از مشارکت کامل  گ. من یکبار دیرداند گبه عقب بر ن
 ذارد، سهیم شوند. گو در تصامییم که بر آینده آنان تأثبر م   ند ردیدگو با مفهوم در تمام مراحل پروسه صلح برخوردار  

 
فت مستمر توسعه اقتصادی افغانستان باید با تعهدات موجود کمک های مایل  . ۶۷ از سوی همکاران بتر  الملیل و پیش 

ان کلیدی و سازمان ملل گدولت افغانستان به سمت خود کفانی پشتیبان  شود. بحث های سازنده ای بتر  حکومت، تمویل کنند 
ک نظارت و انسجام در ماه جوالی صورت   م های  گرفت و تعهد برای بازنگمتحد در نشست بورد مشب  زارشدیه گری مکانبر 

چارچوب حسابدیه متقابل ژنو قابل قدر است. طوریکه دولت افغانستان پذیرفته است، تأمتر  نمودن آینده اقتصادی  برای
ذاران و بهبود در اتصاالت تجارن  و زیر بنانی گافغانستان مستلزم انکشاف دوامدار سکتور خصوض آن، بهبود اعتماد رسمایه  

آن فاکتور ها افغانستان موفق خواهد شد که فرصت های شغیل برای صدها   کردن   مهار تنها با  با همکاران منطقوی خواهد بود.  
ایط برای رفاه پایدار را بوجود آورد.  وی کار م شوند فراهم کند و رس   هزار شهروند جوان افغانستان که همه ساله شامل نبر

 
فت، فساد اداری هنوز هم به عنوان یک چالش هولناک د . ۶۸ ر افغانستان باق  بوده و منابع موجود عیل الرغم اندگ پیش 

ورت است، منحرف نموده و اعتماد مردم نسبت به نهاد های دولت  را از بتر  برده است. روند کند  را از آنجانی به آن اشد ض 
ساد اصالحات در زمینه مبارزه علیه فساد اداری به خصوص در عرصه ثبت و تایید دارانی ها و تعقیب عدیل مقامات آلوده به ف

ران  است. من دولت را ترغیب م کنم که تالش های خود در آن عرصه ها را که در روند جاری مبارزه علیه معافیت از گمایه ن
 مجازات در قبال جرایم فساد ادری و ایجاد مساوات در برابر قانون اهمیت حیان  دارند، بیش از پیش افزایش دهد. 

 
ان  گکاهش یافت. اما، من کماکان ن  ۲۰۱۸، نسبت به عتر  دوره در سال  ۲۰۱۹تلفات ملیک در نیمه نخست سال   . ۶۹ ران مبر 

و مجروحیت آنان م شود، هستم. عناض مخالف  گبر مردمان ملیک وارد م کند و سبب مر  گبلند آسیتر که هنوز هم جن
و غبر انتحاری هدف قرار م دهند. من  دولت هنوز هم بطور عمدی افراد ملیک را با استفاده از مواد انفجاری به شکل انتحاری 

باید مکلفیت  گبر جنگخود را با افغانهانی که خواهان کاهش تلفات ملیک به صفر هستند، همصدا م دانم. تمام طرف های در 
ی از تلفات ملیک اتخاذ گهای خود تحت قوانتر  بتر  الملیل و قانون حقوق بش  را رعایت کرده و تداببر عاجل را جهت جلو  بر

 مایند. ن
  

یت پیشنهادان  که در جریان دوره سوم برریس دوره ای جهان  از سوی شورای حقوق بش   . ۷۰ اینکه دولت افغانستان اکبر
در ماه جوالی مطرح شد، منجمله پیشنهادات در مورد انجام تحقیقات فوری در مورد اتهامات توقیف های خودرسانه، شکنجه، 

 و نبر  تعقیب عدیل عاملتر  این جرایم را پذیرفت، مورد استقبال است. من دولت را ناپدید کردن اجباری و قتل های فر 
اقانون 

ترغیب م کنم که موضوع پیوست   به کنوانسیون بتر  الملیل محافظت از تمام اشخاص در برابر ناپدید شدن اجباری را مد نظر 
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د و اجرای مجازات اعدام را به حالت تعقلیق در آورد با این هدفگب  آنرا  در مطابقت با قطعنامه های مجمع عموم   بر
ً
که نهایتا

 لغو نماید. 
ً
ان امنیت  و منازعات، به شمول اطفال ایجاب توجه بیشب  را م کند، گبرخورد با توقیف شد سازمان ملل متحد کامال

 .  در زمینه رعایت طرزالعمل های محافظت 
ً
 مخصوصا

 
ی است؛ کارکنان  که هنافغانستان هنوز هم یگ از خطرناک تر  .  ۷۱ ام گین کشور های جهان  برای کارکنان موسسات بش 

انجام وظایف ارزشمندشان کماکان با خطرات غبر قابل قبول مواجه اند. افزایش حمالت علیه امداد رسان ها تا اکنون در سال 
ونه حمالت نقض قانون  گو  نبر  ادامه حمالت در سطوح بلند علیه تاسیسات صیح و معارف غبر قابل قبول است. این    ۲۰۱۹

دوستانه بتر  الملیل بوده و اجتماع ی محروم م سازد. من از تمام طرف های بش  یس به کمک های بش  ات آسیب پذیر را از دسب 
دوستانه خودداری نمایند و برای گدر  ی و از مختل کردن برنامه های بش  بر تقاضا م کنم که از حمله باالی کارکنان موسسات بش 

 نیازمند 
ً
یس مصؤن به محالن  که شدیدا ی امکان دسب  ی اند را فراهم کنند. من از تمویل   کارکنان موسسات بش  کمک های بش 

 ان نبر  تقاضا م کنم که کمک های مایل خود به پالن رسید گکنند 
 
دوستانه را که تا هنوز بطور نگ ران کننده ای با کمبود گ بش 

 وجوه مایل مواجه است، افزایش دهند. 
 
نماینده ویژه ام برای افغانستان و رئیس یوناما بخاطر . من از پرسونل ملل متحد در افغانستان و از تدامییحر یاماموتو ۷۱
ایط دشوار جهت انجام تعهدات مان در حمایت از مردم افغانستان، سپاستوامدار شا ذاری هایگخود   زاری م کنم. گن در رس 
 

                                                                                                                                
 
  
 


