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 شورای امنیت       مجمع عمومی
 ومدهفتاد و سال       یکمنشست هفتاد و 

  ۳۶ شماره
 
  ی موقتجندآآ

 وضعیت افغانستان 
  

ن بر صلح و امنیت جهانی
 
 وضعیت افغانستان و تاثیرات ا

 
 عمومیگزارش سرمنشی 

 
I. مقدمه 

 
( شورآی آمنیت ۲۰۱۷سال  ) ۲۳۴۴ شماره مجمع عمومی و قطعنامه ۱۱/۶۸ شماره قطعنامهدر مطابقت با آین گزآرش   .۱

ن آز  ترتیب
 
 . مدر آفغانستان گزآرش بده مورد آنکشافات  تا هر سه ماه در بود خوآسته شدهمن شده که طی آ

 ،ی رآ در رآبطه به فعالیت های ملل متحد در آفغانستان به شمول آقدآمات سیاسیآ تازه معلوماتآین گزآرش  .۲
 مارچ ۳( که به تاریخ مرآجعه شود A/72/392-S/2017/783به زآرش قبلی من )بشردوستانه، توسعوی و حقوق بشری آز زمان گ

همچنین خالصه آی آز تحوالت مهم سیاسی و آمنیتی و رویدآدهای منطقه آی گزآرش آین آرآئه شده بود، فرآهم می نماید.  ۲۰۱۷
 و بین آلمللی مربوط به آفغانستان رآ آرآئه می دهد.

 
II. مرتبط انکشافات 

آنجام دآده  ح باالو سط در مالقات های  یآولویتدهی به آصالحات و همچنین  در رآبطه بارآ آقدآماتی حکومت وحدت ملی  .3
مادگی های آنتخابات آنجامکز رآی گیری آتصویب بسته آرزیابی مر با آست. مقامات آفغان 

 
 پیشرفت های  ی رآ در قسمت آ

دآدند. دوره گزآرش دهی تحت تاثیر بازگشت گلبدین حکمتیار به آفغانستان، رهبر حزب آسالمی )شاخه گلبدین( بود. 
ن ناشی آز آفزآیش 

 
 رقابتبازگشت حکمتیار در زمان سردرگمی در سیاست های آفغانستان آتفاق می آفتاد، كه بخشی آز آ

، عبدآلرشید ریاست جمهوری  آولآست. معاون  ۲۰۱۹ی آنتخابات ریاست جمهور  به خاطربین چهره های سیاسی 
ترکیه ترک کرد، حزب آو یعنی حزب  به مقصدگزآرش ها کشور رآ در آوآسط ماه می جهت تدآوی طبی  بنا بردوستم، 

، پیشرفت قابل زمان. در همین ه بودآعالن کرد رآ جمعیت آسالمیحزب  سرآنجنبش ملی مخالفت خود با دولت و 
چند جانبه آی در های توجهی در مذآکرآت صلح میان دولت و طالبان وجود ندآشت. با آین وجود، آفزآیش درگیری 
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برآی بهبود روآبط های  ی تالش با وجود درگیری های مرزی گاه و بیگاه سطح منطقه مشاهده شد. آفغانستان و پاکستان 
 ۲۰۱۶دث در پنج ماه آول سال نسبت به همین دوره زمانی در سال  . وضعیت آمنیتی با وجود آفزآیش حوآدآشتند

 کابل شاهد یک حمله آنتحاری بود که در  ۲۰۱۶سال می ماه  ۳۱بسیار ناپایدآر باقی مانده آست. در 
 
ن حدآقل طی آ

ثیر قرآر دآده و شدن مجروحنفر  ۳۰۰نفر کشته و بیشتر آز  ۶۵
 
د، آین حمله وضعیت سیاسی شکننده رآ بیشتر تحت تا

نها به خشونت کشیده شد. سطح باالی خشونت علیه آفرآد گردیدمنجر به چندین روز تظاهرآت عمومی 
 
، که بعضی آز آ

طول دوره  قابل توجه دآخلی آدآمه دآشت. رشد آقتصادی، در حالی که کمی بهبود یافته بود، در بیجائی هایملکی و 
 گزآرش دهی در سطح پایینی باقی ماند.

 الف. انکشافات سیاسی
باال آنجام دآدند  مالقات های  ی در سطوح بارئیس جمهور آشرف غنی، رئیس آجرآییه عبدهللا عبدهللا، پیشرفت های  ی رآ  .4

که قبال منبع تنش در حکومت وحدت ملی بود. بورد تعیینات آمنیتی به ریاست وزیر دولت برآی آصالحات در بخش 
سیس شد تا نیازهای تعیینات مبتنی بر شایستگی در بخش آمنیت رآ مورد بررسی قرآر دهد. در ماه مارچ آمنیتی 

 
تاریخ  بهتا

خالی بود.  ۲۰۱۵دسمبر آز صالحات آدآری و خدمات ملکی تعیین شد، بستی که کمیسیون مستقل آ مارچ، رئیس ۱۱
معادن و پترولیم، کار،  وزرآیکرد:  معرفیح باال آنجام دآد و چهار عضو کابینه رآ و بیشتری رآ در سط تعییناتدولت 

یندۀ شش آمور توریز در دولت در آمور پارلمانی و وزیر دولت وزیر آمور آجتماعی، شهدآ و معلولین، 
 
م. با آین حال، آ

گرفتند، هنوز نامعلوم آست، برخی آز نمایندگان پارلمان نرآی آعتماد پارلمان  آز ۲۰۱۶وزیر دیگر که در ماه نومبر سال 
 همچنان آز دولت می خوآهند تا نامزدهای جدیدی برآی آین وزآرتخانه ها معرفی کنند.

ئیس ریاست عمومی آمنیت ملی  رآ پس آز وقوع یک حمله ر و  دآخلهدفاع،  وزرآی، مجلس نمایندگان چمار  ۲۷به تاریخ  .5
نان مرگبار در یک شفاخانه نظامی در کابل در آوآیل ماه جاری، آستیضاح کرد. هیچ یک 

 
. با آین ترآی آعتماد نگرفآز آ

آپریل، که منجر به  ۲۱ستان در والیت بلخ در آفغانقول آردوی وجود، وزیر دفاع و رئیس ستاد آرتش پس آز حمله به 
جدآگانه، به طور رهبری آمنیتی کشور شد، آز مقام خود آستعفا دآدند.  هیئت مردم در برآبر شدید تلفات زیاد و وآکنش 

 کردند. مسدودمجلس رآ به دلیل غیرحاضری مکرر  عضو ۹مجلس نمایندگان معاش 
 یهای مختلف سیاسی منجر شد. تقسیمات درون دسته بندیبه  ۲۰۱۹نزدیک شدن آنتخابات ریاست جمهوری سال  .6

در یک نشست عمومی  مارچ ۱۳ به تاریخمحمد نور،  عطاوالیت بلخ  وآلیآفزآیش یافت. ت آسالمی یحزب سیاسی جمع
مشارکت همچنان و  دولتدآخل در  جمعیتهای کافی برآی آعضای  پست کسببه علت عدم  آز رئیس آجرآییه عبدهللا

، رئیس جمهور غنی، آپریل  ۱۶. به طور جدآگانه، در تاریخ ، آنتقاد کردبا رئیس جمهور غنی برآی رسیدن به آین هدف
حات و آصال ئیس جمهور در آمور فوق آلعاده ر به عنوآن نماینده ش رآ آز سمت رهبر جمعیت آسالمی آحمد ضیا مسعود،
 زپس آ آوبود،  ۲۰۱۴سال  ریاست جمهوری آنتخاباتی  کمپاینغنی در امی حکرد. مسعود  برکنارحکومتدآری خوب 

 رهبری آسالمی شورآی  جمعیتآبرآز کرد. در همین حال، حزب  پشتیبانیپشیمانی خود رآ نسبت به آین  برکنار شدن
 معرفی ۲۰۱۹ریاست جمهوری برآی آنتخابات  ی رآآعالم کرد که قصد دآرد نامزد میماه  ۲۳ ردو  هخود رآ گسترش دآد

 کند.
دم ربای  ی آتهام به ۲۰۱۶در ماه نومبر  دوستم ،ریاست جمهوری  آول معاون .7

 
تحت یک رقیب سیاسی  باالیو تجاوز  آ

تدآوی طبی عنوآن  رآسفرش به ترکیه  قصد ،بود محدودمی در خانه آش در کابل  تا آوآیل ماهکه  . ویقرآر گرفت تحقیق
 در خانه آش جمع شده و پسرش، باتور دوستم جنبش ملی شاخه دوستم، صدها تن آز طرفدآرآن حزب مارچ ۱۱. در کرد

 رغانبطرفدآرآن جنبش در شهر شتن آز  ۲۰۰۰حدود  آپریل، ۲۶به تاریخ . ندحزب آنتخاب کرد سرپرسترآ به عنوآن 
معاون آول رئیس به آخرآج آعترآض  دروالیت بلخ،  در مزآر شریفشهر در  ماه می ۵تاریخ  به جوزجان و والیتدر 

 .تجمع کردندغیر پشتون  آقوآمتعصب علیه ی آدعاو  آز دولت جمهور 
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یک در  آپریل ۲۹سال گذشته، در  ۲۰بیش آز طی (، گلبدین حکمتیار، برآی آولین بار در گلبدینرهبر حزب آسالمی ) .8
. بازگشت حکمتیار بخشی آز یک توآفقنامه صلح میان دولت و حزب آسالمی ظاهر شددر والیت لغمان فضای عمومی 
زآدی فرمان، رئیس جمهور غنی می ۱تاریخ  بهبود.  ۲۰۱۶در ماه سپتمبر 

 
آولین دسته زندآنیان وآبسته به حزب آسالمی  آ

زآدی )گلبدین( رآ صادر کرد و روز بعد
 
کاروآن مسلح  همرآهی یک با ، حکمتیارماه می ۴به تاریخ  زندآنی آعالم شد.  ۵۵ آ

سخنرآنی  مقامات دولتی و دیگر رهبرآن سیاسیمیان مخاطبان زیادی آز  رآیریاست جمهوری ب آرگو در  شدکابل وآرد 
حضور دآشتند، آما  نیز عبدهللا و رئیس جمهور پیشین حامد کرزی  آجرآییهرئیس جمهور غنی، رئیس در آین جلسه . کرد

غایب بودند. رئیس جمهور غنی آز بازگشت حکمتیار به عنوآن حزب رقیب جمعیت آسالمی برخی آز آعضای برجسته 
شتی آستقبال کرد. با آین یگام

 
بازگشت آز حال، مدآفعان حقوق بشر و گروه های جامعه مدنی  مهم در جهت صلح و آ

 ، سیاسی و مدنی پس آز فروپاشی رژیم طالبان شودی حقوق بشر  یمی توآند منجر به نابودی دستاوردهاکه حکمتیار 
ن در دولت حضور دآرند، یكه آعضا )آرغنديوآل( یحزب آسالم شاخه. حكمتيار با آبرآز نگرآنی کردند

 
 مذآکرهشروع به  آ

تبدیل به  توآنند( متحد شوند می آرغندیوآلحزب آسالمی )گلبدین( و )ز آینکه آگر . بازیگرآن سیاسی رقیب آکرده آست
 آبرآز نگرآنی کرده آند. شوندشور کبزرگ ترین حزب سیاسی 

بین آلمللی معرفی کرد. آین  به تمویل کنندگان سندی با آنتشار، دولت چشم آندآز خود رآ برآی صلح آپریل ۱تاریخ  به .9
پایان دآدن به مناقشه و تقویت نهادهای معتبر برآی هدآیت آختالفات  جهتیک فرآیند صلح فرآگیر  ضرورت بر سند،
ه پیشنهاد کرد رآ شورآی عالی صلحآختیارآت  کاهشهمچنین تغییرآت ساختاری و آین سند کرده آست.  تاکید سیاسی
ن، دولت آست

 
شتی رآ به  تمویل کننآسترتژیک صلح و برنامه مسوده ،یماه م ۱۸تاریخ  به. پس آز آ

 
بین آلمللی دگان آ

 رآ خالی بود ۲۰۱۶نومبر سال  ۱۹جدید دبیرخانه شورآی عالی صلح که آز  رئیس، آپریل ۱تاریخ  بهکرد. همچنین آرآئه 
رآ به عنوآن  ریاست جمهوری  ، آنتصاب کریم خلیلی معاون پیشینجون ۶ منصوب کرد. رئیس جمهور غنی در تاریخ

ت و در مذآکرآت صلح میان دول ی. با آین حال، هیچ پیشرفت قابل توجهآعالن کرد رئیس جدید شورآی عالی صلح
 به وجود نیامده آست.طالبان 

پروژۀ  ۹سازمان ملل متحد در آفغانستان )یوناما( آز  هیئت معاونت، آفغان ها مالکیتپروسه  ی آزوسیع تر چارچوب در  .10
، یوناما آبتکارآت. آز طریق آین حمایت کرده آست دهی مختلف در طول دوره گزآرش والیت ۹محلی صلح در  آبتکاری 

میز برآینهادهای آفغان حمایت آز جستیکی رآ برآی وو ل تخنیکیپشتیبانی 
 
آختالفات  حل و فصل پایدآر و غیر خشونت آ

 بهها و رآدیکالیزآسیون مذهبی هستند.  شاهرآهزمین، آمنیت  دعوآ دربارهشامل  آختالفات .ه آستآرآئه دآد و شکایات
 ۱۰۰یک کنفرآنس در مورد نقش زنان در روند صلح در والیت هرآت حمایت کرد که برگزآری ، یوناما آز پریلآ ۶تاریخ 
ن ولسوآلی ۱۳کننده آز  آشترآک

 
پالن عمل برآی آجرآی  جدیکنندگان خوآستار آقدآمات  آشترآکحضور دآشتند.  در آ

 ( شورآی آمنیت شدند. ۲۰۰۰) ۱۳۲۵قطعنامه  پیوند بهملی کشور در 
ماد  رآبطه با در آقدآماتی رآحکومت  .11

 
کمیسیون  آپریل. در ماه ه آستآنجام دآد در طی دوره گزآرش دهی آنتخاباتگی های آ

جه می یرآ تصویب کرد که شامل یک طرح عملیاتی، مرآحل و بود دهیمستقل آنتخابات یک بسته آرزیابی مرکز رآی 
، رئیس جمهور یک مارچ ۱تاریخ  بهآصالحات آنتخاباتی رآ آجرآ می کند.  کمیسیون ویژهوصیه های تآرزیابی بسته باشد. 
 خالی بود ۲۰۱۴جون  ماه سرپرست دبیرخانه کمیسیون مستقل آنتخابات، که آز به عنوآن رآ آرشد آنتخاباتی کارمند

آفزآیش حضور زنان در  هدفرآ با  جندر پالیسیمسوده . در همین حال، کمیسیون شکایات آنتخاباتی، کردمنصوب 
غاز کرد.

 
در حالی که دولت تعهد خود رآ نسبت به برگزآری آنتخابات در  کمیسیون رآ نوشته و روند آستخدآم خود رآ آ

کلیدی، آز جمله در  تصامیم، آبرآز کرده آستبه پایان می رسد،  ۲۰۱۸ مارچآفغانستان که در  در جریان سال جاری 
 آتخاذ نشده آست. جه، زمان بندی و شرآیط مالییمورد حوزه های آنتخاباتی، بود

ینده در نظر می ادولت و کمیسیون مستقل آنتخابات همچنان گزینه های  ی رآ برآی معرفی تکن .12
 
لوژی جدید برآی آنتخابات آ

در آرآئه کرد که تمویل کنندگان رآ به دولت و  تخنیکی بررسییک کمیسیون مستقل آنتخابات مارچ  ۱۱تاریخ  بهگیرند. 
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ن گ فته می شد 
 
کمیسیون مستقل آنتخابات  آپریلرآ آستفاده کرد و در ماه  یلوژی جدیداکه برآی آنتخابات بعدی باید تکنآ

. دولت و کمیسیون مستقل آنتخابات ویل کردتکنالوژی جدید رآ تم یک مطالعه آمکان سنجی برآی آرزیابی آمکان معرفی
 .آستفاده آز تکنولوژی جدید شرآیطبررسی  در حالهمچنان 

کی آز ی ها آین تذکرهلک ترونیکی رآ تصویب کرد. توزیع آ تذکرهطوالنی،  بن بستپس آز یک  حکومت، مارچدر ماه  .13
یک  حکومت، مارچ ۲۰وحدت ملی آست. در تاریخ  حکومتدر مورد آیجاد  ۲۰۱۴تعهدآت در توآفق سیاسی سال 

غاز و تصمیم  هطرح عملیاتی رآ تصویب کرد
 
ی ، رئیس جمهور غنی فرمانآپریل ۲۲خ . در تاریگرفت ها آین تذکرهتوزیع به آ

نتصویب شد ولسی جرگه توسط مجلس نمایندگان  یماه م ۸به تاریخ  بعدهاصادر کرد که 
 
آز آدآره ثبت  که در طی آ

ریاست  ی آز سویفرمان یمماه  ۱۳تاریخ  آحوآل نفوس خوآسته می شود تا قومیت و ملیت رآ در تذکره ها ثبت کنند. به
غاز ، آین میانجمهوری صادر شد که، در 

 
زمایشی آز آین طرح رآدرخوآست بر آ

 
 دآشت.  ۹۰ طی مدت یک مرحله آ

 ب. آمنیت
 های ماه در بین مورد حوآدث آمنیتی رآ ۵۶۸۷. یوناما ه آستناپایدآر باقی ماندوضعیت آمنیتی در آفغانستان به شدت  .14

ن در آفغانستان ثبت کرده آست، که باالترین میزآن  ، ۲۰۱۷جنوری تا پایان ماه مارچ 
 
 آزدوره آین در طول ثبت شده آ

ه رآ ثبت نمود یمنیتحوآدث آ ۶۲۲۵، سازمان ملل متحد یم ۳۱و  مارچ ۱ تاریخ هایبوده آست. بین  ۲۰۰۱سال 
تثبیت آست. با توجه به روند  بوده ۲۰۱۶مقایسه با مدت مشابه در سال در  صدیدر  ۲ آفزآیش که نشان دهنده آست

ن  ۶۴شده، درگیری های مسلحانه آک ثریت )
 
آین  درصد( ۱۶)موآد منفجره تعبیه شده درصد( حوآدث آمنیتی و پس آز آ

دم ربای  ی ها در مقایسه با مدت مشابه. می شوندشمرده حوآدث عامل آین 
 
کاهش  ۲۰۱۶سال  در کشتارهای هدفمند و آ

حوآدث درصدی  ۲۲آفزآیش  شاهد مناطق بی ثبات ترین به عنوآن شرق و جنوب حوزه هایآست. ی دآشته درصد ۴
 والیات خود رآ باالیبوده آست. طالبان حمالت  ۲۰۱۶سال  در شرق در مقایسه با مدت مشابه حوزهدر  آمنیتی

. حمالت طالبان متمرکز کرده آند آرزگانپل، زآبل و سربدخشان، بغالن، فرآه، فاریاب، هلمند، کنر، کندز، لغمان،
نکه  ولسوآلی هایدر آطرآف لشکرگاه و  نیروهای ملی دفاعی و آمنیتیعلیه 

 
ن در والیت هلمند پس آز آ

 
قطعه آطرآف آ

ند، دفع شدند. تعدآد وآقع شدپشتیبانی  موردبین آلمللی نظامی ملی آفغانستان آز طریق حمالت هوآی  ی  دویآر  خاص
 بود.  ۲۰۱۶سال  امقایسه بآز تعدآد حمالت مشابه در باالتر  درصد(  ۱۱۲)حمالت هوآی  ی به میزآن قابل توجهی

نها در  عملیات بهاری خود رآ با نام که ند، طالبان آعالم کردآپریل ۲۸به تاریخ  .15
 
غاز کرده آند. بیانیه آ

 
"عملیات منصوری" آ

و تمرکز بر  آفرآد ملکیبرآی کاهش تلفات  رهنمود شامل شامل آهدآف نظامی و سیاسی دآرآی دو رویکرد ۲۰۱۷سال 
نها هدف قرآر دآدن نیروهای خارجی در آفغانستان و

 
 . با آین حال، هیچ پیشرفت قابل توجهی دربود شرکای آفغان آ

مار تلفات  میزآن
 
رآ در  زیباکمهم  ولسوآلی، طالبان آین خبرنامه . در روز آعالنآست به میان نیامدهوجود  آفرآد ملکیآ

 حت تسلطت پیشچند هفته آین ولسوآلی . به تصرف خود درآوردندمرز با پاکستان آست، هم والیت بدخشان که 
ولسوآلی سنگین والیت هلمند، موقتا دوره گزآرش دهی، طالبان  طول. در درآمده بودآمنیتی آفغانستان ملی نیروهای 

  .رآ تحت تصرف خود درآورده بودندولسوآلی قلعه زآل والیت کندز و ولسوآلی خوآجه بهاء آلدین در والیت تخار 
نظامی در آفغانستان وآقع در کابل آنجام شد. دولت آسالمی عرآق  شفاخانهعلیه بزرگ ترین  پیچیدهیک حمله  مارچ ۸در  .16

ن  طی که دربر عهده گرفت حمله رآ آین ( مسئولیت ISIL-KPخرآسان ) -شامو 
 
نها  رنف ۵۰آ

 
 کارکنانکه تقریبا نیمی آز آ

ن آز مجروح شدند که تن دیگر  ۸۸و  کشتهبودند  خارج آز صحنه جنگ( آز پا آفتادگان) نظامی
 
تن  ۲۲جمله حدآقل آ

نان آ
 
والیت بلخ مزآر شریف  ۲۰۹ قول آردوی علیه رآ پیچیده، طالبان یک حمله آپریل ۲۱در روز  .بودند د ملکیآفر آ

ن حدآقل  در که ندآنجام دآد
 
 شدند.  دیگر مجروحتن  ۶۰آمنیتی کشته و ملی ی هانیرو تن آز  ۱۴۰ نتیجه آ

و آمنیتی آفغانستان، در  دفاعیملی نظامی توسط آیاالت متحده آمریکا و نیروهای  های با وجود آفزآیش عملیاتدآعش  .17
مادر . نیروهای نظامی بین آلمللی عملیات خود رآ آدآمه دآدند، آز جمله آستفاده آز آرندننگرهار حضور د والیتجنوب 
چین در تعدآد زیادی آز آعضای دآعشمنجر به کشته شدن  آپریل که بنا به گزآرش ها ۱۳تاریخ  به بمب ها

 
 ولسوآلی آ
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یید کردند که عبدآلحسی ی، مقامات نظامی دولتیدر آوآیل ماه م شد.والیت ننگرهار 
 
، رهبر دآعش، بو آیاالت متحده تا

مردم ملکی و حمالت خود رآ علیه  دآعش کشته شده آست. آپریل ۲۷به تاریخ  آیاالت متحد قطعه خاصحمله  طیدر 
یید نشده ه آستخارجی آدآمه دآد دولتی و نظامیآهدآف 

 
 نیروهای دآعش که تقویت ظهار دآشته آندآ آی و منابع محلی تا

نان سربازگیری و 
 
ملی تلویزیون  و رآدیو ساختمانبه  پیچیده آیمسئولیت حمله ی  دآعشهمچنان آدآمه دآرد. آ

باد در 
 
 رآ برعهده گرفت. یماه م ۱۷آفغانستان در جالل آ

در مرکز شهر کابل منفجر کرد. آین آنفجار الری مملو آز موآد آنفجاری رآ یک مهاجم آنتحاری یک  ،ماه می ۳۱به تاریخ  .18
نها  ۴۶۴شدن  مجروحنفر و  ۸باعث کشته شدن حدآقل 

 
یکی آز بمب که آین بودند.  آفرآد ملکینفر شد که بیشتر آ

آز جمله  محل حادثهساحات آطرآف ت قابل مالحظه آی به زیرساخت های آبزرگ ترین آنفجارها در کابل بود باعث خسار 
. آین حمله ساحه شدآین در برخی آز سفارتخانه ها  که باعث تخلیه کارکنانگردید  دیپلماتیک ساختمان هایتعدآدی آز 

آز جمله پسر یکی آز آعضای برخی آز معترضین ، که در آین آعترآضات آعترآض شدچندین روز برگزآری منجر به  متعاقبا
بنا   آین فرد آمنیتی کشته شدند. بمب گذآر آنتحاری در مرآسم تشییع جنازه ملی نیروهای پارلمان بنا بر گ فته ها توسط

 گردید.تن  ۸۷ شدن مجروح شهروند و ۶موجب کشته شدندر آین چرخه فزآینده خشونت گزآرش های آولیه  به
درصد آز  ۹۵.۱درصد و  ۹۰.۴به ترتیب آفغانستان ملی و پولیس ملی  آردویرسمی  کارکنانتعدآد ، آپریلدر آوآخر ماه  .19

 بود. فبروری درصد در ماه  ۹۴درصد و  ۸۶میزآن پیش بینی شده به ترتیب 
موآد منفجره حادثه مربوط به  ۱، تهدیدمورد  ۱، آز جمله گرفتاالی ملل متحد آنجام رویدآد ثبت شده ب ۱۱ امجموع .20

دم ربای  ی وجود ندآشت.گونه هیچ در آین میان ؛ جنای  یمورد حادثه  ۵و تعبیه شده 
 
 درگیری مسلحانه یا آ

 
 د. همکاری منطقوی

 تنش آزشدید هبود روآبط پس آز یک دوره گام های  ی برآی ب، دولت های آفغانستان و پاکستان دهیدر طول دوره گزآرش .21
ن آشاره شد،  ۲۰۱۷تا آوآیل سال  ۲۰۱۶آوآخر سال 

 
 ۲۱، در تاریخ بردآشتندهمانطور که در گزآرش قبلی من به آ

ده بود رآ دوباره بازگشای  ی بسته ش فبروری  ۱۷كه در تاریخ رآ  کو آسپین بولد تورخم  رسمی گذرگاه، پاکستان دو مارچ
، بریتانیا مارچ ۱۶و  ۱۵بسته بود. در روزهای  دهیدر طول دوره گزآرشمتناوب و گاها ، هرچند آین مرز به طور کرد

با حضور مشاور آمنیت ملی رئیس جمهور آفغانستان، حنیف آتمر و  میان مقامات بلند پایهمیزبان مذآکرآت دوجانبه 
آیجاد یک مکانیزم مرزی بین دو  جهتآعتماد  آفزآیش هدفبا  عزیز سرتاج مشاور نخست وزیر پاکستان در آمور خارجی

بخشی آز  در جهت کشیدن دیوآر درتالش های مدآوم پاکستان  مرتبط باتنش ها تا حدی  آینبا آین حال، بود.کشور 
 آعضای پارلمان شامل هیئت عالی رتبه. در یک پیشرفت مثبت، یک بوددرگیری های مرزی مرز با آفغانستان و همچنین 
ن کشور  پارلمانپاکستان به رهبری سخنگوی 

 
برآی دیدآر با همتایان خود وآرد کابل شد. آین هیئت  یم ۱تا  آپریل ۲۹آز  آ

ن، رئیس مه
 
 (ISI) پاکستانسازمان آطالعات نظامی چنین با رئیس جمهور غنی و سایر مقامات دیدآر کرد. آندکی پس آز آ

ن، تالش های  ی برآی  مالقاتو با رئیس جمهور غنی و دیگر مقامات عالی رتبه دولتی  هکابل دیدآر کرد آز
 
کرد. پس آز آ

مرزبانان دو کشور به تعقیب نفوس شماری آهالی دو قریه دور آفتاده وآقع در بعد  آینکه ماه  ۵بهبود روآبط دوجانبه در 
غاز شد.

 
تش بس به دنبال آعالن  زندگی آسپین بولدک کردند درگیر شدند، آ

 
و  متوقف شد درگیری مذآکرآت، جهت آ

 .یافت تالش ها برآی حل آختالف در سطح سیاسی آدآمه
، وزرآی آمور خارجه روسیه و تاجیکستان در مارچ ۱۶. در تاریخ دآردچند جانبه و دو جانبه آدآمه  یطرح های  آجرآی  .22

روسیه و  های بیشتر سیاسی در آفغانستان و چشم آندآز همکاری  -دوشنبه دیدآر کردند تا درباره وضعیت نظامیشهر 
سیا  ستانتاجیک

 
ن شرکت  شهر رد مارچ ۱۷به تاریخ بحث کنند. نشست رسمی مقامات قلب آ

 
باکو برگزآر شد، که در آ

سیا نشستکنندگان تعهدآت خود رآ برآی بهبود همکاری آقتصادی و آمنیتی آز طریق 
 
 دوباره آستانبولپروسه  -قلب آ

یید کردند. آزبکستان همچنان به آفزآیش مشارکت در آفغانستان
 
آز جمله با آنتصاب نماینده آی ویژه در آفغانستان در  تا
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، آپریل ۵و  ۴روسیه در روزهای  آز، طی دیدآر شوکت میرضیایف آدآمه می دهد. رئیس جمهور آزبکستان ماه می ۲۵
، قزآقستان دومین دور مذآکرآت آپریلآعالم کرد که صلح در آفغانستان باید آز طریق مذآکرآت آنجام شود. در ماه 

ستانه برگزآر کرد.  رآ اسی با آفغانستانسی
 
، روسیه میزبان کنفرآنسی درباره آفغانستان در مسکو آپریل ۱۴ تاریخ دردر آ

آیرآن، قزآقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و جمهوری آسالمی  چین، هند، ی آزبا حضور نمایندگان
کنندگان بر ضرورت مذآکرآت  آشترآکترکمنستان و آیاالت متحده بودند.  شده گاندیگر دعوت آز جمله آزبکستان بود. 

کید کردند. در پ ی آین کنفرآنس، در 
 
ت آمور سخنگوی وزآر  آپریل ۱۵تاریخ مستقیم بین دولت آفغانستان و طالبان تا

مادگی ها برآی  در حال در کابل دآرد و دولت رآ خارجه آفغانستان آعالم کرد که قصد میزبانی مذآکرآت بعدی
 
گرفتن آ

سازمان رآی خارجه . نشست وز می باشد جون ۶تاریخ آشترآک کنندگان، به  تعدآد بیشتری آز کنفرآنس با آینبرگزآری 
ستانه برگزآر شد که طی  آپریل ۲۱شانگهای در  های همکاری 

 
ن در آ

 
غاز گ فتگوی  بر کنندگان آشترآکآ

 
تعهد سازمان برآی آ

 کردند. اکیدتسیاسی میان طرفین درگیر در آفغانستان 
III. حقوق بشر 

ماری ، یوناما آپریل ۲۴تاریخ  به .23
 
منتشر  ۲۰۱۷رآ برآی سه ماهه آول سال  جنگمربوط به  آفرآد ملکیتلفات  درباره رآ آ

کشته و  ۷۱۵) ه آسترآ ثبت کردمورد آز تلفات آفرآد ملکی  ۲،۱۱۸۱، یوناما مارچ ۳۱و  جنوری  ۱کرد. بین ماه های 
کاهش بود که آین آمار شامل  ۲۰۱۶ مشابه در سال درصدی نسبت به دوره ۴(، که نشان دهنده کاهش مجروح ۱۴۶۶

رآ به عناصر  آفرآد ملکیدرصد آز تلفات  ۶۲بود. یوناما  آفرآد مجروحدرصدی  ۵و کاهش  آفرآد ملکی کشته هایدرصدی  ۲
ن عامل مظنون  رآ به درگیری های زمینیدرصد  ۹نیروهای طرفدآر دولت و  رآ به درصد ۲۱، حکومتیضد 

 
که در آ

بوط به چه مشخص نیست مرموآد منفجر ناشده که درصد باقیمانده به  ۸. آک ثریت نسبت می دهدشناسای  ی نمی شود 
، رآ در پ ی دآشته آستدرصد( ۳۵)آفرآد ملکیزمینی بیشترین تلفات  درگیری های. نسبت دآده شده آستگروهی آست، 

ن به دنبال
 
 . آزمسبب تلفات شده آنددرصد(  ۱۷پیچیده )و درصد( و حمالت آنتحاری  ۱۹)موآد منفجره تعبیه شده  آ

درصدی مرگ و میر  ۱۷( و آفزآیش مجروح ۱۸۵و  کشته ۸۸درصدی تلفات زنان ) ۲۴خاص، آفزآیش  های نگرآنی جمله
های آثر عملیات  برتلفات زنان و کودکان به طور عمده  آفزآیش بوده آست.( مجروحنفر  ۵۲۵نفر و  ۲۱۰کودکان )
 .بوده آستو حمالت آنتحاری و پیچیده  موآد منفجره تعبیه شدههوآی  ی، 

یوناما آز تعهد دولت  آز جنگ،بازمانده آنفجاری بر آثر موآد  آفرآد ملکیبه عنوآن یک آقدآم مشخص برآی کاهش تلفات  .24
کنوآنسیون منع یا محدودیت آستفاده آز برخی سالح های متعارف که ممکن آست موجب  Vپروتوکول برآی تصویب 

ثار بدون تبعیض باشد
 
ن و ، جرآحات مفرط یا دآرآی آ

 
، تشخیص آقدآم بهتا  خوآسته می شودر طرف های درگیآز تمام در آ

 ، آستقبال کرد.ترل خود کنندتحت کن سرزمین هایآنفجاری جنگ در آینگونه بقایای  ، زدآیش یا نابودسازی پاکسازی 
، عناصر ستانآمنیتی آفغان ملی با طرفین درگیر، آز جمله نیروهای دآدخوآهییوناما همچنان در حال برگزآری جلسات 

خاص  یآقدآمات آنجام و نیروهای نظامی بین آلمللی برآی ترویج آحترآم به قوآنین بین آلمللی بشردوستانه و حکومتیضد 
سیبآز  آفرآد ملکیبرآی محافظت آز 

 
  آست. آ

ثبت کرده حادثه رآ  ۳۸۴ وقوع ، یونامامارچ ۳۱تا  جنوری  ۱های  ماهکودکان به شدت آز خشونت رنج می برند. بین  .25
در مدت مشابه که آین رقم در مقایسه با می باشد، ( مجروح ۵۲۵کشته و  ۲۱۰کودک ) ۷۳۵موجب تلفات ه کآست 
 درگیری های. می دهندرآ تشکیل  آفرآد ملکیدرصد آز تلفات  ۳۴درصدی دآشته آست. کودکان  ۳آفزآیش  ۲۰۱۶سال 
ن حوآدث مربوط به هستندعامل آصلی تلفات کودکان کودک(  ۳۱۲) درصد ۴۲بازمینی 

 
موآد آنفجاری ، و پس آز آ

درصد( در سه ماهه آول سال  ۱۵،کودک ۱۱۴)موآد منفجره تعبیه شده درصد(  ۲۲کودک،  ۱۶۴جنگ )بازمانده آز 
 .آنده بود ناشدهموآد آنفجار  ناشی آزتلفات موآرد درصد آز  ۸۱ کودکان . در مجموعآندبوده عوآمل بعدی  ۲۰۱۷

 مورد توسط ۹پسر، آز جمله  ۱۳درگیر، یوناما آستخدآم  طرف هایبا توجه به آستخدآم و آستفاده آز کودکان توسط  .26
محلی  پولیستوسط مورد  ۱آفغانستان و سرحدی  پولیستوسط مورد  ۱لیس ملی آفغانستان، وتوسط پمورد  ۲طالبان، 



A/72/651 

S/2017/1056 

 

  7 

دو حادثه خشونت  وقوع و حکومتیتوسط عناصر ضد  پنج پسر شامل ربودن رویدآدسه  وقوع . یونامارآ تایید کرده آست
یید کرد رآ جنسی علیه دو پسر

 
آمنیت  آقدآمات علیهبا  آتهامکودک در  ۱۳۵، آپریل ۱۰تاریخ  بههمینطور . ه آستتا

 یآمنیت نظارت خانه هایملی، آز جمله آرتباط با گروه های مسلح غیر دولتی بازدآشت شده و در شرآیط نامساعد در 
موزشی، بین  صحی و اناتکآم کارکنان و . با توجه به حفاظت آزدر بند هستند پروآن، والیتبزرگساالن 

 
و  جنوری  ۱آ

ثیر می گذآر معارف حادثه که بر  ۱۴، مارچ ۳۱
 
یید شدتا

 
ثبت شده  ۲۰۱۶، همانطور که در دوره مشابه سال ه آستد تا

یید کرد. یوناما  گرفته بودندقرآر مورد آستفاده  نظامی مقاصدمک تب رآ که برآی  ۱۷ آستفاده آز بود. یوناما همچنین
 
رآ تا

رویدآد  ۱ه در طی دوره گزآرش دهی به طوری ک تثبیت کرده آستبرآی مقاصد نظامی کاهش آستفاده آز کلینیک ها رآ 
هفت  ی کشور  دهیو گزآرش ینظارت تیمآست.  شدهثبت  ۲۰۱۶در سال  مشابه زمانی در دوره رویدآد ۳۱در مقایسه با 

ن بشردوستانه رآ تایید کرده که پنج مورد  عدم دسترسی به کمک هایحادثه 
 
ن مربوط مربوط به طالبان و دو آ

 
به مورد آ

 .آست مسلح ناشناخته های گروه
طرح یک رآ در مورد آجرآی  ی، یوناما و دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد گزآرش مشترکآپریل ۲۴در  .27

 ۴۶۹رآ پوشش می دهد. آز  ۲۰۱۶تا دسمبر  ۲۰۱۵ جنوری آز حوآدث شکنجه منتشر کردند که برآی آز بین بردن ملی 
آز تجربه شکنجه و سایر آشکال رفتار بی رحمانه، غیر آنسانی و  ی گزآرش های معتبر  درصد ۳۹ ،شده زندآنی مصاحبه

میز رآ
 
 آمنیت ریاست عمومی کنترلهای تحت  نظارت خانهدر هنگام دستگیری و بازجوی  ی در تعدآد زیادی آز  تحقیرآ
آنجام  به خاطر یپاسخگوی  عدم به شکل گسترده آی . آین گزآرش همچنان آرآئه کرده آندلیس ملی آفغانستان وو پ ملی

 شکنجه ملل متحد علیه کنوآنسیونآز عضویت در آست. پیش آز آنتشار آین گزآرش، حکومت چنین آعمالی رآ ثبت کرده 
، رئیس آمر تصویب کرد. به دنبال آین در پرنسیب و کابینه پروتکل آختیاری کنوآنسیون ضد شکنجه رآ آنصرآف دآده

 مشاهدآت خود درطی شکنجه در  ضدکمیته  می ۱۲دآد. در تاریخ  رآ مکانیزم پیشگیرآنه ملیجمهور دستور ساخت یک 
آز شکنجه و بدرفتاری و  زیادآفغانستان، نگرآنی های عمیقی آز آتهامات آستفاده  آی خود درباره گزآرش دورهدومین 

به تمام آتهامات به سرعت، بررسی آز کمیته آز آفغانستان خوآسته تا آین . ه آستمصونیت رآ آبرآز دآشتفرهنگ عدم 
 .ین آطمینان دهدمتهمپیگرد قانونی  و بی طرفانه و طور کامل

 شامل دوره زمانیکه  . گزآرش ساالنه کمیسیون مستقل حقوق بشر آفغانستانشایع آستخشونت علیه زنان کماکان  .28
 کشور  طحتوسط دفاتر خود در س موآرد خشونت علیه زنان رآدرصدی   ۸.۶، آفزآیش آست ۲۰۱۷تا مارچ  ۲۰۱۶مارچ 

دوسیه در سارنوآلی های محلی کشور  ۲۴۴۲، خشونت علیه زنانمحو با توجه به سارنوآلی آختصاصی ثبت کرده آست. 
یا توسط شاکیان  آین دوسیه ها ددرص ۲۲مجموعا  رفته آند.گدوسیه مورد بررسی قرآر  ۱۴۹که آز آین مورد  ثبت شده

نان
 
زآر و آذیت زنان در  .آند قرآر نگرفتهیری گپی مورد پس گرفته شده آند یا توسط آ

 
والیت کشور  ۱۱کمیسیون منع آ

زآر و آذیت زنان  مسوده .آستتاسیس شده 
 
پس آز پیشنهادآت وزآرت آمور زنان و دفاتر جامعه  و کودکانقانون منع آ

  .آمضا نشدرئیس جمهور  آز سوی مدنی، 
یند تکمیل یک پس آز آصالح شدهکود جزآی مارچ  ۲به تاریخ   .29

 
ی تصویب یک فرمان قانون طیساله  ۴و شفاف  جامع فرآ

فرمان تطبیق کود آین کود جزآ رآ تنفیذ کرد، و کود جزآ در جریده رسمی نشر گردید. مارچ  ۴به تاریخ  رئیس جمهور   شد.
گاه ساختن مردم درباره کود جزآی جزآ رآ پس آز نشر 

 
موزش سک تورهای آمنیتی و عدلی درین باره و آ

 
 آصالحبه خاطر آ

برآی  بود ۱۹۷۶سال  صویب شده درت، قانون آختصاصی   ۵۰در بیش آز تدوین یافته که مجموعه آی آز جرآیم  شده
آجباری تحت کنوآنسیون  جرآیممقرره ها آز جمله تمامی  شامل تمامی آصالح شدهکود جزآی  .نه ماه به تعویق آندآخت

 فرماندهانمسئولیت کیفری علیه جرآیم جنگی، جرآیم علیه بشریت و نسل کشی،  فساد،  برآی مبارزه عیهملل متحد 
آست.  غصب زمین ممنوعیت ، ورم معاهدهتحت نیستند زیردستان خود قادر به جلوگیری یا مجازآت که نظامی  ملکی و

 تعدیلمطابقت با کنوآنسیون  جهترآ  ۱۹۷۶شکنجه تصویب شده در سال  همچنان تعاریف آصالح شدهکود جزآی 
آز رضایت و  جدیدی، وجود جنسیت خنثی، ضرورت به تعاریف جنسی آز تجاوز  بهتری تعاریف  با آین کود. کندمی 
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 ۷۴مجازآت آعدآم تا عالوه بر آین باعث کاهش تعدآد  .در پ ی دآردرآ یکپارپگی و  کرآمتحفاظت آز حریم شخصی، 
 درصد شده آست.

شورآی ( ۲۰۰۰) سال  ۱۳۲۵شماره میلیون دآلر( رآ برآی تطبیق قطعنامه  ۵۲طرح تازه تری آز بودیجه )حکومت   .30
جانب دولت و جامعه با نمایندگی آز دو یک گروه کاری کوچک برآی زنان، صلح و آمنیت آختصاص دآده آست.  آمنیت

با در نظر دآشت توسعه مکانیزم مالی  ،بین آلمللی در ماه مارچ جهت بررسی فعالیت ها و بودیجه وزآرت های مرتبط
ملی برآی محو آزدوآج های زیرسن و  عملیاتیحکومت یک پالن آپریل،  ۱۸به تاریخ  تشکیل شد.ریزی برآی برنامه 

 رآ  تدوین کرد.  ۲۰۲۱-۲۰۱۷سال آزدوآج های آطفال برآی 
زآر  باهمچنان رسانه  آهل کارکنان جامعه مدنی و .31

 
عدم همکاری  .می شوندموآجه عناصر ضد حکومتی  سویآز تهدید و آ

نانگاه و بیمقامات محلی، آز جمله دخالت گاه 
 
نیز ثبت شده  دهیدر کار کارکنان جامعه مدنی، در طی دوره گزآرش آ

. در کرده آستثبت  رآ بغالن، ننگرهار و کابل والیات جامعه مدنی در کارکنان قتلو  تهدیددوسیه آست. یوناما چهار 
ماه  ۷در روز  شده بودند به کابل حمایت کرد. تهدید که مدآفعان حقوق بشر چهار دوسیهآز آنتقال ، یوناما آپریلماه 
در رآ یک روزنامه نگار برجسته، سیاستمدآر و فعال جامعه مدنی  موترسایکل سوآر بر یک، دو مرد مسلح ناشناس می

بادشهر شهر پلخمری کشته شدند. در 
 
ننگرهار، پنج کارمند رسانه آی، کارکنان رآدیو تلویزیونی ملی  والیت، جالل آ

ن رآ دآعش به عهده گرفتکه م، میماه  ۱۷حمله آنتحاری در روز  یک طیآفغانستان در 
 
 ، کشته شدند.سئولیت آ

IV.  کمکپروسه کابل و همکاری برآی آنکشاف تطبیق 
صندوق بین آلمللی چالش های آقتصادی کشور روی دست گرفته آست. آز میان بردآشتن در رآستای آقدآماتی حکومت  .32

آرزیابی ها نشان می . آنجام دآدندمارچ  ۴به تاریخ  تمدید تسهیالت آعتباری برنامه  آز آرزیابیآولین  و مقامات آفغانپول 
با توجه به تولیدآت خوب  دآشته آست.درصدی رآ نسبت به دوره قبلی ۲آفزآیش  ۲۰۱۶در سال دهد که آین رقم 

مدیریت مقامات رآ برآی ق، کارکنان صندوپیشبینی می شود.  ۲۰۱۷در سال  برآی آین رقم درصدی۳آفزآیش  کشاورزی 
ستایش کرده  و پیشرفت قوی در آصالحات ساختاری با وجود شرآیط چالش برآنگیزآقتصاد کالن به شکل محتاطانه 

آعالن کرد که حکومت جنبه های تخنیکی پالن عملیاتی برآی بهبود بانک مرکزی آفغانستان مارچ  ۴به تاریخ آند. 
 آقدآمات مالی بین ویژه چارچوب خود جهت مبارزه با پولشوی  ی و فساد مالی رآ روی دست گرفته آست. نمایندگان گروه

آقدآمات  ویژه آپریل  آز کابل دیدآر کردند ، گروه ۱۲و  ۱۱پیشرفت در آفغانستان در روزهای روند جهت بررسی  آلمللی
ینده آین دیدآر مالی صالحیت زیادی درین مورد دآرد. پیشنهادآت 

 
یا تصمیم گیری آ

 
ضرورت آفغانستان رآ مبنی بر آینکه آ

 خوآهد دآد.  آعالنی دآرد یا خیر رآ بازبین به
آر شده بود آولویتی برآی حکومت و تمویل ز برگ ۲۰۱۶که در ماه آک تبر کنفرآنس بروکسل درباره آفغانستان،  پیگیری  .33

آولویت های توسعوی خود در برنامه های آولویت دآر ملی برآی  آرزیابیحکومت تالش های خود رآ برآی کنندگان آست. 
 ۸به تاریخ  تان شرح دآده شد رآ آدآمه دآده آست.سک تور، همان طور که در چارچوب ملی صلح و آنکشاف آفغانس ۱۰

غاز کرده آست.مارچ 
 
وزآرت های آپریل،  ۴به تاریخ  حکومت برنامه ملی آولویت دآر توآنمندسازی آقتصادی زنان رآ آ

که آهدآف توسعه پایدآر سازمان ملل رآ در برنامه های ملی  وآضح ساختندآقتصاد و مالیه برآی تمویل کنندگان مالی 
 دآرآی آولویت شامل کنند. 

 (۲۰۱۷پریل آ ۸تا  ۲۰۱۶دسمبر  ۲۱) مالی آفغانستان نیم آول سال  بودیجه دولت برآی سه ماه و آجرآیگزآرش  .34
 .نشان نمی دهددرصد در هر دو سال(  ۱۴سال گذشته ) در در بودیجه نسبت به دوره گزآرش دهیرآ هیچگونه آفزآیشی 
بیلیون  ۲.۵ صالحیت مصارف کل تخصیص یا میلیون دآلر بوده آست.  ۳۷.۳کمتر آز  مصارف بودیجهبه عبارتی دقیق، 

و  زیرساخت هامیلیون دآلر آست. سک تورهای  ی که  کاهش بودیجه زیادی رآ متحمل شدند  ۷۳۱ آز که کمتر بوددآلر 
 توسعه و هزینه های کشاورزی،بودیجه ، بودند آجتماعی، آمنیتی و حکومتدآری آقتصادی حمایت، منابع طبیعی

موزش و صحدهات آنکشاف
 
بودیجه ملی،  آجرآیبرآی بهبود . ندسال گذشته آفزآیش یافته بود در مقایسه با ت، آ
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موزش، تچهار سک تور )صح درمیلیون دآلر رآ برآی هر والیت  ۱حکومت مبلغ 
 
و کشاورزی(  دهات آنکشافتوسعه و ، آ

به عنوآن یک محور برآی تطبیق پالیسی بودیجه والیتی در نظر گرفته شده  مبلغ تخصیص یافته آختصاص دآده آست.
مقامات محلی مصرف می  آز طریقدرصد آز بودیجه خود رآ  ۴۰حکومت در نهایت، شد.  آجرآآپریل  ۱۹که در  آست
 کند.

که دربردآرنده پیشرفت های  ی آپریل، یوناما آولین گزآرش خود در مورد مبارزه با فساد آدآری رآ منتشر کرد،  ۲۵به تاریخ   .35
حاکمیت قانون و مرکز عدلی و قضائی مبارزه آز تالش های دولت در رآه مبارزه با فساد آدآری، مانند تاسیس شورآی عالی 

تکمیل پالن های مبارزه کار روی آسترآتیژی ملی مبارزه با فساد آدآری، مقرر کردن مقامات عالی رتبه برآی  با فساد آدآری،
مدزآی کالن، پیشرفت در بهبود کنترل باالی مدیریت مالی عمومی، و آفزآیش با فساد آدآری توسط پنج 

 
وزآرت درآ
در سک تور مانند آستخدآم آین گزآرش پیشنهاد می کند تا آصالحات کلیدی  بود. شفافیت در پروسه های تدآرکاتی ملی

وری مالیه،  دولت
 
به شکل موثرآنه آی قوی تر  هماهنگیو  نظارتبودیجه و تطبیق  آجرآیبر آساس شایستگی، جمع آ

دوسیه  ۱۴رکز عدلی و قضائی مبارزه با فساد آدآری ، م ۲۰۱۶در نوآمبر  محکمهآولین  برگزآری  آز تاریخ. تطبیق شود
برآی  ، آختالس و سوآستفاده آز صالحیتخوآری رشوه  آز جمله مقامات عالی رتبه دولتی به جرم محکمه آبتدآییه 

دوسیه به محکمه فرجام  ۱۰نفر محکوم شده و  ۴۰جلوگیری آز آجرآی عدآلت رآ بررسی کرده آست، که در آین میان 
نها در  ۹۶ مرکز ارنوآالنڅ. ال شده آندخوآهی آرس

 
دوسیه رآ در طی دوره گزآرشدهی پذیرفته آند، که تعدآد زیادی آز آ

 حال حاضر تحت بررسی قرآر دآرند. 
گاهی دهی  نشستسه ، حکومت آمکانات ۲۰۱۶در ماه دسمبر پس آز پیوستن آفغانستان به مشارکت حکومت باز  .36

 
آ

در همکاری با شبکه های کالن جامعه مدنی برآی بهبود نقش و نمایندگی جامعه مدنی در شش گروه کاری مشارکت 
حکومت باز، به نام های سیستم باز مالی، سیستم باز قضائی، دسترسی به معلومات، مبارزه با فساد، معلومات آزآد 

 .رآ مهیا کرد و منابع طبیعی
پولیس زن  ۲۴۵آپریل،  ۲۴در تالش های زیادی جهت آفزآیش تعدآد زنان در پولیس ملی آفغانستان آنجام شده آست.  .37

موزشی دو ماهه رآ تکمیل کرده و به مقامات مرتبط با سطوح تحصیلی شان منسوب شدند. 
 
مجموع پولیس یک دوره آ

پستی  ۱۹۱آز مجموع ی پولیس همچنان آدآمه دآرد. درصد باقی مانده آست. مدرن ساز  ۲های زن در پولیس ملی حدودآ 
در  پست در دوره گزآرشدهی آستخدآم شد و ۵۷که برآی آفرآد ملکی در پولیس ملی آفغانستان در نظر گرفته شده بود، 

کادمی پولیس ملی رآ در ماه آپریل، وزآرت تحصیالت عالی آست.  تاکنون تکمیل شده مورد ۱۱۷ نتیجه
 
به عنوآن یک آ

کادمی مدرک تحصیلی معتبری رآ به دست بیاورند.آین آمکان رآ آیجاد  دآنشگاه پذیرفت که آین آمر
 
 کرد تا شاملین آین آ

V. کمک های بشردوستانه 
حفاظتی می شود. بین ماه های جنوری و آوآسط ماه می،  ریسک هایبیجا شدگی های زیاد و درگیری مدآوم منجر به  .38

ماری آزوالیت کشور  ۳۴والیت آز جمله  ۲۹شده آند. بیجاتن در سرآسر کشور  ۱۰۰،۰۰۰بیشتر آز 
 
دگی رآ ثبت بیجا ش آ

تن در  ۶،۰۰۰شده آند،بنا بر گزآرش ها بیش آز متاثر شمال، جنوب، شرق و غرب کشور به شکل مشابهی .  کرده آند
کمک های بشردوستانه آز سوی ملل متحد و الیات کندز، بغالن، کندهار، آرزگان، ننگرهار و فاریاب بیجا شده آند. و

سیب دیده شامل موآد غذآی  ی آولیه، سرپناه و موآد غیرخورآکی، پول، خدمات صحی و 
 
نهادهای غیردولتی به مردم آ

ت آدآره مستقل آرآضی آفغانستان یک چارچوب حقوقی دآده شده آست. گروه های کاری تخنیکی دولت تح موآد ضروری 
جدید رآ برآی شناسای  ی و آرآئه زمین مناسب برآی سکونت آفرآد بیجا شده در نظر گرفته آست. آین چارچوب شامل 
 معیارهای  ی برآی حصول آطمینان آز مناسب بودن زمین آختصاص دآده شده و آرزیابی صالحیت متقاضیان می باشد.

ن  ۳برنامه بازپردآخت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد برآی پناهندگان آز تاریخ   .39
 
آپریل آز سر گرفته شد، بعد آز آ

نیازمندی های آولیه جهت حمایت آز دآلر  ۲۰۰آز پاکستان، هر یک آفغان بازگشته  ثبت نام شده مهاجر ۲۴،۴۱۴
 . دریافت کردندبشری خود 
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مورد عودت   ۵۰،۹۸۵رقم و با  هآفغان های بدون مدرک شناسای  ی آز پاکستان آدآمه دآشتو بازگشت دآوطلبانه  عودت .40
درصد آز کل عودت کنندگان  ۸۳، می ۳۰مارچ و  ۴دیپورت ( بین  ۷۳۱زگشت دآوطلبانه و مورد با ۵۰،۲۵۴کنندگان ) 

زگشته آز پاکستان به . آز آول جنوری، مجموع آفغان های بدون مدرک شناسای  ی بای شودآز پاکستان رآ شامل م
عودت کنندگان آز می باشد.  ۲۰۱۶تقریبا دو برآبر همین تعدآد آفرآد در سال آین رقم می رسد، که  فرد ۶۰،۶۲۶
بازگشت سازمان بین آلمللی مهاجرت هستند. در طی دوره گزآرشدهی، ضعف فضای حفاظتی متاثر آز همچنان پاکستان 
ثبت کرده آست.  (مورد آخرآج  ۶۰،۵۹۷و دآوطلبانه گشت باز  ۲۰،۵۰۲آیرآن ) تن رآ آز جمهوری آسالمی  ۸۱،۰۹۹

عودت کننده آز جمهوری آسالمی آیرآن در درصد(  ۴) ۲،۷۰۹درصد( و  ۷۳)  آز پاکستان هعودت کنندتن  ۳۷،۳۴۴ به
ن دوره 

 
عودت کننده آز  ۱،۰۹۵می، سازمان بین آلمللی مهاجرت به  ۲۷مارچ و  ۱. بین گرفتصورت  مساعدتطی آ
 کرد.  مساعدت ( ۲۰۱۶عودت کننده در دوره گزآرشدهی مشابه در سال   ۲،۴۳۲پا) در مقایسه با آرو 

موآد ضروری بشردوستانه، آز جمله دآرو، موآد  آرآئهخم و آسپین بولدک، ور مرزهای ت نقاط عبوری  یموقت بودن مسدود .41
موزشی و کمک غذآی  ی، به هزآرآن نفر آز 

 
خیر آندآخت.  مستفیدینآ

 
 برآی آرآئهبه خصوص  مسدود بودن رآههارآ به تا

. جریان فزآینده بازگشت آفغان ها و شدکودک  ۱۱،۰۰۰سوء تغذیه  ال موجبس ۵برآی کودکان زیر  خاصغذآهای 
نها به 

 
باد و کابل نیز به فشار  ندگیز تمایل آ

 
 بشردوستانهظرفیت شرکای منابع موجود آفزوده و  باالیدر شهرهای جالل آ

)تقریبا  عودت کنندگان هستندلغمان  و کنر والیاتجمعیت آز درصد  ۲۰. در حال حاضر حدود رآ آفزآیش دآد
بیجا و مدیریت آفرآد عودت کنندگان مجدد آدغام نفر(. به عنوآن بخشی آز تالش های طوالنی مدت برآی  ۵۰۰،۰۰۰

جامع رآ تحت چارچوب  اتیعملی پالنیک  مارچ ۱۹در  سازمان ملل متحد، حکومت و تمویل کنندگان دآخلی،شده ی 
ساحات متاثر آز در ر حفاظت آز آفرآد ملکی به منظور تمرکز ب یدآخلعودت کننده ها و بیجا شده گان خط مشی برآی 

مین کمک فوری بشردوستانه، جنگ
 
، تخصیص زمین و مسکن ولیه، دسترسی به خدمات آتهیه مدآرک شناسای  ی، تا
 تدوین کردند.  مناسب

 ۵،۷ز مجموع میلیون نفر آ ۱،۳، دفاتر سازمان ملل متحد و همکارآن بشردوستانه به ۲۰۱۷در سه ماه آول سال  .42
 همچنان دسترسی بشردوستانه محدودیت هایبا آین وجود، ثبت رآئه کردند. میلیون نفر برنامه ریزی شده خدمات آ

ماه  ۲۴مارچ و  ۱کمک های بشردوستانه و سازمان ملل متحد بین حادثه بر مورد  ۷۳وقوع مجموع  که درآدآمه دآرد، 
 ۲شدن  مجروحو  کارمند ۱۱ربوده شدن  کمک رسان و کارمندگزآرش شده شامل مرگ یک  موآرد. ثبت شده آست می
حوآدث باالی کارمندآن و آمکانات صحی بوده آست. آین مورد ثبت شده آز جمله ۲۶تا جای  ی که می باشد.  دیگر تن

درصد آز بیجا شده گان ۲۲آست، که  آفزآیشآفرآد بیجا شده ی دآخلی که در مناطقی با دسترسی محدود رو به تعدآد 
ورده ساختن نیازمندی های آین آفرآد بی جا شده در ولسوآلی رآ شامل می شود.  ۲۰۱۷در سال  تن( ۲۱،۸۲۷) جدید

 
برآ

یک چالش آست. طالبان بعضی تمایالت خود رآ  های فوق آلعاده ناآمن که تحت کنترل کامل دولت نیستند کماکان
کمک برآی مهیا ساختن دسترسی به کمپاین های وآکسیناسیون پس آز شیوع پولیو خارج آز والیت کندز و گ فتگو درباره 

 . آبرآز دآشته آندبه مردم بی جا شده بر آثر جنگ در ولسوآلی های غیر قابل دسترس والیت بغالن  رسانی
میلیون دآلر رسیده بود،  ۲۱۳بودیجه پالن های بشردوستانه در آفغانستان به کل ماه می،  ۲۱همانطور که در تاریخ  .43

ن برآی فعالیت های  ی آز جمله پالن پاسخدهی بشری بود.  ۱۱۵
 
 میلیون آ

موزش ریسک در مرآکز ترآنزیتی مرکز ماین پاکی و همکارآن  مرکز ماین پاکی .44
 
طمینان آز آینکه عودت برآی حصول آبه آرآئه آ

موآد  و ، موآد آنفجاری بازمانده آز جنگخطر ماین های زمینی و کنندگان آز پاکستان و جمهوری آسالمی آیرآن آز وجود
گاه هستند ه فشاری منفجر 

 
موزش های  ی رآ دریافت  ۹۲،۴۶۶آپریل،  ۳۰مارچ تا  ۱آز  .پردآختند آ

 
عودت کننده چنین آ

آعالم  و مرکز هماهنگی ماین پاکی آفغانستانمرکز ماین پاکی  هماهنگی با، همکارآن عملیات ماین عالوه بر آینکرده آند. 
کیلومتر  ۸،۹نفر رآ قادر ساخته آست که در  ۱۹،۴۹۹آز وجود ماین پاک شده آست، که حدودآ  ساحه ۱۸که  ندکرد

زآدآنه حرکت کنند. مربع 
 
گ میدآن جن ۳۰۹، گذآری شده ماین ساحه ۳،۵۱۱با آین وجود، تخمین زده شده آست که آ
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 ۱،۵۰۰باالی  بر عالوه تهدیدآت آز جانب موآد آنفجاری تعبیه شده فشاری و موآد آنفجاری  ،آسلحه تمرین محل ۵۲و 
 ۱۶۲در مقایسه با میانگین ماهانه  رآ قربانی ۸۷کاهش ، ماهانه حوآدث آوسط ۲۰۱۷در سال تاثیر گذآشته آست. قریه 

موآد آنفجاری بازمانده  خاطردرصد( به  ۹۷.۸) حوآدث آک ثریت قریب به آتفاق ،نشان می دهد ۲۰۱۶قربانی در سال 
  ین های زمینی آست.ام نسبتبه  موآد آنفجاری فشاری  و گآز جن

VI.  مبارزه با موآد مخدر 
تریاک درباره کشت آقتصادی آفغانستان -ملل متحد، گزآرش آجتماعیبا کمک های تخنیکی ، وزآرت مبارزه با موآد مخدر .45

آین گزآرش نشان می دهد که میزآن موآد مخدر تخمین زده شده ی تولیدی در تهیه کرد.  ۲۰۱۶ماه می سال  ۱۹در 
د درص ۱۶آفزآیش یافته آست.  ۲۰۱۶میلیون دآلر در سال  ۳.۰۲به  ۲۰۱۵میلیون دآلر در سال  ۱،۵۶آفغانستان آز 

بیشتر آز دو سوم مجموع تولیدآت سک تور زرآعتی در کشور بود. تولید شده  موآد مخدر ، آرزشآز تولید ناخالص دآخلی
درصدی در تولیدآت موآد مخدر همرآه با آفزآیش قیمت هروئین منجر  ۴۳به رشد  ۲۰۱۶به  ۲۰۱۵آین آفزآیش آز سال 

 شد. 
غاز شد.  ریشه کن کردن تالش های .46

 
هک تار زمین رآ  ۶۸۵ماه می،مقامات آفغان  ۲۳ تا تاریختولید موآد مخدر در مارچ آ

مار نهای  ی 
 
 زمین های پاکسازی شدهدر والیات بلخ، بادغیس، هرآت، کنر، کابل، کندهار، لغمان، ننگرها و نیمروز)آ

آمر نشان دهنده آین   نابود کردند.آز کشت موآد مخدر رآ  (تصاویر ماهوآره آی قابل تایید خوآهند بودتنها بر آساس 
در دوره زمانی مشابه مقامات آفغان  در حالی کهآست، ۲۰۱۶در سال شده پاکسازی زمین های آفزآیش قابل توجهی در 

 .کرده بودندپاک  موآد مخدرهک تار زمین رآ در والیات بدخشان، کندهار، لغمان، نیمروز،سرپل و تخار آز وجود ۹۸
بارزه با موآد مخدر و وزآرت مشدید آفزآیش مربوط به تاکید بیشتر بر پاک سازی توسط رئیس جمهور، تالش های  آین

 آست.  ۲۰۱۶در سال نامطلوب فعالیت های دولت برآی پاکسازی به دنبال نتایج  پیگیری شورآی آمنیت ملی
عملیات مبارزه با موآد مخدر آنجام دآده آند، که منجر به  ۷۴۵مجموعا ماه می، مقامات آفغانستان  ۲۴مارچ تا  ۳آز  .47

کیلوگرآم متامفتامین،  ۱۶کیلوگرآم موآد مخدر،  ۱۵،۲۶۳کیلوگرآم مورفین،  ۳۴،۸۲۰کیلوگرآم هروئین،  ۷۲۳مصادره 
عدد  ۲۹لیتر موآد شیمیای  ی مایع،  ۳۲،۷۹۰کیلوگرآم موآد شیمیای  ی جامع،  ۲۱،۵۳۵کیلوگرآم حشیش،  ۹،۹۵۱
آسلحه،  ۱۱۶، موتر ۱۲۴البرآتوآر پردآزش هروئین آز بین رفت و  ۲۲کا ) دآروهای مصنوعی( شد. عالوه بر آین،  تابت
 ملی دفاعیدستگیر و دو تن آز نیروهای  متهم ۸۲۹گوشی تلفن و پنج دستگاه رآدیو ضبط شد. در طی آین عملیات  ۲۰۹

 .شدند مجروح تن دیگرو آمنیتی آفغانستان کشته و دو
توسط دولت  آپریل ۶ششمین نشست کمیته آجرآی  ی برنامه منطقه آی آفغانستان و کشورهای همسایه در تاریخ  .48

ستانه برگزآر شد. نمایندگان آرشد  شهر قزآقستان در
 
و آمور خارجه آز  دآخلهآمور  های کنترل موآد مخدر و وزآرتدفاتر آ

 ۲۰۱۶ها، دستاوردهای سال  نهاد، شرکای بین آلمللی و همچنان تمویل کنندگان منطقه آی، عضو برنامههشت کشور 
ثیر مثبت همکاری  آشترآکرآ تعیین کردند.  ۲۰۱۷کرده و آولویت های سال  بررسیرآ 

 
منطقه تقویت شده ی کنندگان تا

 رآ مورد بازبینی قرآر دآدند. موآد مخدر و جرآیم سازمان یافته بین آلمللیقاچاق  مبارزه با رآیهای مشترک ب عملیاتآی و 
VII.  ماموریتپیشتیبانی 

 کارمندآنبرآی شده  تایید های پستدرصد  ۱۴ با آینکه درصد آست، در مقایسه ۱۰ ماموریتدر پست های خالی  تعدآد .49
 درصد ۸۶ ی. تعادل جنسیتدر نظر گرفته شده آند دآخلیدرصد برآی کارمندآن  ۶درصد در مقایسه با  ۴بین آلمللی و 

. با وجود آقدآمات ویژه آی در نظر گرفته آستها  رده تمامیدر  مندآن زن کار برآی رآ درصد  ۱۴مردآن و  پست ها رآ برآی
کارمندآن رآ کارمندآن زن دآخلی  درصد ۷، همچنان ماموریت زن دآخلی درکارمندآن بیشتر  نگهدآشتآستخدآم و  جهت

 تشکیل می دهند.
آنجام دآده آست، همچنان عملیات هوآی  ی  ۲۲عملیات جاده آی و  ۱۷۸، یوناما ۲۰۱۷آپریل   ۳۰مارچ و  ۱بین ماه های  .50

ن ها نمایندگان ولسوآلی ها آز دفاتر ساحوی یوناما بازدید کردند.  معکوسعملیات  ۵۰۸
 
 رآ آنجام دآده که در طی آ
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VIII. مشاهدات 
، من آز آفغانستان دیدن کردم تا حمایت خود رآ آز دولت و مردم آفغانستان پس آز وقوع ۲۰۱۷جون  ۱۴به تاریخ  .51

هنگامیکه آفغانستان رآ ترک کردم، نگرآنی در کابل،  آبرآز نمایم.  ۲۰۱۷جون  ۳می و  ۳۱حمالت تروریستی مورخ 
ین وضعیت نه تنها عامل تلفات آنسانی بود بلکه باعث میزآن چشمگیر عمیق آز بابت آوضاع وخیم آمنیتی دآشتم که آ

ن رآ زمانیکه با مردآن و زنان بیجا شده دآخلی مالقات کردم، مالحظه نمودم. به رغم 
 
بیجائی دآخلی نیز شده و من آ

باید همه وضعیت زندگی رقت بار، شجاعت و تعهد مستحکم شان در رآستای مشارکت در ساختن یک آفغانستان مرفه 
نها قویًا حمایت کنیم. صلح کماکان به عنوآن تهدآب برآی آنکشاف متدآوم در کشور باقی مانده 

 
ما رآ ترغیب کند تا آز آ

 آست. 
نها نگرآنی طی نشست من با  .52

 
رئیس جمهور غنی و رئیس آجرآئیه عبدهللا، من روی آهمیت وحدت حکومت تاکید نمودم. آ

های مختلف تروریستی در آفغانستان و نیاز برآی تالش های بیشتر بین آلمللی در  عمیق شان رآ مبنی بر گسترش گروه
آمر مبارزه با تروریزم آبرآز کردند. نشست آخیر میان رئیس جمهور غنی و نوآز شریف، نخست وزیر پاکستان مایه 

 زم می باشد، شده آست. آمیدوآری جهت بهبود روآبط دوجانبه که شرط آساسی برآی آقدآمات موثرتر مبارزه با تروری
رسیدگی به تالش ها برآی مشخصًا، آز باعث ترغیب من شد که دولت به پیشبرد برنامه آصالحات خود آدآمه می دهد.  .53

معضل فساد و آفزآیش پاسخگوئی میان مقامات بلند پایه منجمله در سک تور آمنیتی آستقبال می شود. در آین رآستا، 
زه با فساد آدآری و همچنان تعهد دولت مبنی بر محو شکنجه و بدرفتاری با زندآنیان عملکرد مرکز عدلی و قضائی مبار 

میز یا شکنجه، 
 
جنگ، تصویب پروتوکول آلحاقی کنوآنسیون منع شکنجه و هر نوع رفتار ظالمانه، غیرآنسانی و تحقیرآ

ن کنوآنسیون، قابل تامل می باشد. من آز آقدآم حکومت در 
 
آمر بازنگری کود جزآ آز طریق و حذف مالحظات در مورد آ

 فرمان تقنینی آستقبال می کنم. 
تمرکز روزآفزون روی روند آنتخابات آمیدوآر کننده آست؛ در عین زمان، آین آمر ممکن باعث صف بندی های جدید و  .54

برگزآری بیشتر شدن آختالفات موجود در حوزه سیاست گردد. من آز تعهد حکومت و نهاد های آنتخاباتی مبنی بر 
کز رآی دهی در کل گام مهمی به سوی آآنتخابات معتبر و شفاف آستقبال می کنم. روی دست گرفتن بسته آرزیابی مر 

مادگی ها برآی آنتخابات بوده و یکی آز پیشنهادآت کلیدی کمیسیون ویژه آصالح آنتخاباتی رآ که همانا تهیه لست رآی 
 
آ

مادگی ها دهندگان مرآکز رآی دهی آست، تطبیق خوآهد 
 
شد. آین موضوع برآی پیشبرد سریع سایر مسایل مربوط به آ

غاز شوند، مهم و کلیدی خوآهد بود. 
 
 که باید با جدیت و قاطعیت آ

آی آفزآیش یافته ولی در مقایسه با آفزآیش جمعیت به شمول عودت کنندگان، بطی آندآزههرچند میزآن رشد آقتصادی تا  .55
کومت در چارچوب ملی صلح و آنکشاف آفغانستان که جامعه جهانی حمایت می باشد. آولویت های آنکشافی ح

ن طی نشست 
 
آعالن کرد، بیان شده آست. من تمام طرف های ذیدخل رآ بروکسل  ۲۰۱۶سخاوتمندآنه خود رآ آز آ

 تشویق میکنم که برآی بهبود تطبیق آین چارچوب مساعی به خرج دهند. آز جانب ملل متحد، من متعهد به همکاری 
 در رآستای تحقق هدف آجرآآت وآحد هستم. 

درگیری وضعیت آمنیتی وخیم تر شده آست. نیروهای آمنیتی آفغان کماکان با حمالت شدید موآجه هستند. ماهیت بد  .56
ن رسیدگی صورت گیرد. تلفات سنگین آفرآد ملکی به ویژه 

 
مورآل رآ متاثر ساخته و حکومت به آین باور آست که باید به آ

طفال برخاسته آز آین درگیری ها بیانگر آینست که طرف های درگیر باید آقدآمات عاجل رآ به منظور کشتار و زنان و آ
ن که  ۳۱مجروحیت آفرآد ملکی روی دست گیرند. مشخصًا، حمله مورخ 

 
می در کابل و آدآمه خشونت ها به تعقیب آ

سیب پذیری بیشتر آفرآد ملکی در 
 
ه می باشد، برآیم نگرآن کننده بود. من روی درگیری های مسلحانمنعکس کننده آ

پاسخگوئی در برآبر نقض قانون بشردوستانه بین آلمللی و قانون حقوق بشری تاکید می کنم. در آین خصوص، نیاز برآی 
تطبیق آسترآتیژی ملی جلوگیری و کاهش تلفات آفرآد ملکی شدیدًآ محسوس می باشد. من تعهد دولت در آمر تصویب 

کنوانسیون منع یا محدودیت استفاده از برخی سالح های متعارف که ممکن است موجب جراحات  Vپروتوکول 
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ثار بدون تبعیض باشد
 
، رآ مالحظه نمودم و آز طرف های درگیر می خوآهم که بقایای موآد منفجره آز مفرط یا دارای ا

 دآرد، پاکسازی نمایند. دورآن جنگ رآ که در جریان درگیری مسلحانه در ساحات تحت کنترول شان وجود 
ن،  میزآن بلند بیجا .57

 
به  ۲۰۱۷عودت کنندگان که در سال تعدآد شدگان دآخلی مایه نگرآنی باقی مانده آست. آفزون بر آ

موفقانه شمار زیاد آدغام آفزآیش یافته آست. جذب و  ۲۰۱۶برگشتند، در مقایسه با زمان مشابه در سال آفغانستان 
ورد بلکه نیازمند رآهعودت 

 
ینده نزدیک به وجود می آ

 
حل های آنکشافی میان کنندگان نه تنها چالش های بشری رآ در آ

مدت و درآز مدت به شمول دسترسی به زمین و خدمات آساسی نیز می باشد. من مشارکت و تعهد حکومت در رآستای 
وضوعات رآ مورد ستایش قرآر می دهم. من مالحظه کردم که بهبود آندک در آتخاذ آقدآمات برآی رسیدگی به آین م

مده و تمامی طرف های درگیر رآ ترغیب می کنم که 
 
دسترسی بشردوستانه برآی آجرآی کمپاین وآکسیناسیون به وجود آ

 چنین دسترسی رآ برآی بهبود صحت و رفاه تمام آفغان ها آفزآیش بخشند. 
فقنامه صلح میان حکومت و حزب آسالمی )شاخه گلبدین حکمتیار( به شمول بازگشت پیشرفت ها در تطبیق توآ .58

گلبدین حکمتیار، رهبر آین حزب به آفغانستان و رهائی زندآنیان حزب آسالمی بیانگر آرآده حکومت برآی تامین صلح 
ح دوآمدآر، آین روند باید می باشد. صلح در میادین جنگ نه بلکه آز طریق مذآکره باید تامین گردد. برآی تامین صل

 فرآگیر باشد، آز رسیدگی به خشونت های گذشته آطمینان حاصل گردد، و حقوق متضررین تامین شود. 
با تاسف، پیشرفت چشمگیری در زمینه مذآکرآت مستقیم میان حکومت و طالبان به میان نیامده آست. فضای مناسب  .59

ضروری آست. آبتکار حکومت در خصوص تدویر کنفرآنس کابل برآی  منطقوی برآی روند صلح به رهبری آفغان ها نهایت
روی دست گرفته شد. آین بیانگر عزم به همین منظور دآیر گردید، جون  ۶همکاری های صلح و آمنیت که به تاریخ 

ی قبل آز تدویر کنفرآنس کابل، آین حکومت برآی تامین صلح آست که باوجود سطح وحشتناک خشونت ها در هفته
 فرآنس دآیر شد. کن

در خصوص روآبط منطقوی، آخیرًآ یک سلسله رویدآد های آمنیتی در کابل باالی تالش های دولت آفغانستان و دولت  .60
ی میان  مقامات نظامی آرشد هر دو کشور و سفر یک پاکستان در رآستای بهبود روآبط شان سایه آفگند. تماس های تازه

کابل آز جمله آقدآمات مثبت جهت بهبود آعتماد در سطوح مختلف بود. من آز هر  هیئت بلند پایه پارلمان پاکستان به
دو کشور می خوآهم تا به روآبط موثر شان در رآستای بهبود روآبط متقابل که برآی تامین صلح در آفغانستان و فرآتر آز 

ن کلیدی آست، آدآمه دهند. 
 
 آ

انستان و نماینده ویژه من، تادآمیچی یاماموتو در رآستای تحقق من آز تعهد دوآمدآر تمام کارمندآن ملل متحد در آفغ .61
 زآ سپاسگذآر می نمایم. تعهدآت ما برآی حمایت آز مردم آفغانستان در شرآیط نهایت چالش

 
 


