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 شورای  امنیت        مجمع عموم 
 م ت ف شصت و ه سال        تم ف ه شصت و    جلسه
 ۳۸شماره  آجندا  

 افغانستان    در   وضعیت 
   

 وضعیت افغانستان و پیامد های آن بر صلح و امنیت جهان  
 

  گزارش رسمنس  
 

I.  مقدمه 
( شورای  امنیت  ۲۰۱۳سال    )  ۲۰۹۶  شماره  مجمع عموم و قطعنامه  ۶۷/ ۱۶  شماره  قطعنامهاز    تأیس  به  این گزارش    . ۱

 تحوالت در افغانستان گزارش بدهد. مورد   تا هر سه ماه در بود  خواسته شده شده که یط آن از رسمنس  ملل متحد ترتیب 

دوستانه،    مهم  را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های   یتازه   معلوماتاین گزارش        .   ۲ بش 
ی از زمان صدور گزارش قبیل که به تاری    خ انکشاف     ،(A/67/778-S/2013/133ارائه شده بود، )  ۲۰۱۳مارچ  ۵و حقوق بش 

ده ی از تحوالت کلیدی سیایس و امنیت  و رویداد های منطقوی و بت   الملیل مرتبط به افغانستان را فراهم م   همچنان فش 
 نماید. 

II.  تحوالت مرتبط 
 

 الف. سیایس 
 
های سیایس و   مسئولیت زارشدیه شاهد ازدیاد فعالیت های سیایس دست اندرکاران افغان، پیشاپیش انتقال گ زمان   . ۳

به اوج آن رسید، بود. از لحاظ سیایس، تمرکز روی انتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیت  در   ۲۰۱۴امنیت  که در سال  
، تعیت   قرار داشت. در ایجاد یک چارچوب انتخابان  مع  ۲۰۱۴سال  کمیسیون مستقل رئیس  تبر برای این انتخابات تاریخ 

ین تصامیم خواهد بود.  جمهور حامد رئیس ماه اپریل به رس م رسد،  ۱۷فعیل که بتاری    خ رئیس میعاد  انتخابات ییک از مهمب 
ان مذهتر بتاری    خ گکرزی نشست مشورن  را با نمایند   و رهبر

زار کرد تا به این  گریل بر ماه اپ ۹ان سیایس، جهادی و جامعه مدن 
 موضوع و سایر موضوعات مربوط به انتخابات رسید 
 
احزاب سیایس  روه ها بشمول شورای همکاری  گشماری از    د. ب  گ صورت    گ
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روی  باید    هم آنی را تحریم کرده و استدالل کردند که تصمییم   ردگ، این  عضو م باشد   ۲۳که دارای      های افغانستان   ائتالف  و  
و کمیسیون   سیون مستقل انتخاباتی عضویت کمیسیون از طریق مجرا های رسیم، حینیکه قانون تشکیل و صالحیت های کم

 )قانون تشکیل( نهانی شد. بعد از جلسه، اعالم  
دو قانون، قانون    ایل تصویب هر رئیس  ګزینشردید  گمستقل شکایات انتخابان 

 د.  اتشکیل و قانون انتخابات به تعویق خواهد افت

گ از شورای میل و   ۱۳این دو قانون کلیدی ادامه داد. بتاری    خ  رویشورای میل به بحث خود      . ۴ ماه اپریل، کمیسیون مشب 
شامل ساخت   دو عضو بت   الملیل در  را که در مورد مجلس سنا بن بست روی قانون تشکیل را شکسته و حکم مورد اختالف 

بتاری    خ    جمهور ارسال نمود. رئیس  هت توشیح به  را برطرف ساخته و قانون متذکره را جبود  کمیسیون مستقل شکایات انتخابان   
اض در آن وجود داشت، منجمله استدالالن  مبت  بر  رداگماه اپریل، قانون متذکره به شورای میل بر  ۲۹ نده شد. هشت اعب 

  رئیس احکام برای یک کمیسیون مستقل داییم شکایات انتخابان  و روند تقرری برای کمیسیون مستقل انتخابات، که در آن 
خالف قانون اسایس بود. بتاری    خ  زینش نماید گ  ردیده، گآماده    ممکن  از شارت لست  که از طرف قانون و جامعه مدن  جمهور 

حمایت  ه، که اعضای آن ابقای یک سیستم رای دیه واحد و غب  قابل انتقال را  گماه م، قانون انتخابات از طرف ولس جر   ۲۲
. قانون متذکره متعاقبا  د شتصویب والیت تعیت   خواهند شد،  ۱۰کریس برای جمعیت کوچی که در   ۱۰و ادامه سهمیه  کردند،

انو جر   ردید. گه ارجاع  گبه مجلس سنا یا مش 

های پیشتاز جمعیت اسالم    چهرهبرنامه های خود ادامه دادند.    ها و   ائتالف  تشکیل    به  های سیایس احزاب و شخصیت         .  ۵
میل افغانستان و جبهه میل    ائتالف  نشان دادند و برچ  از اعضای آن با دو بالک مخالف )  استقاللیتونه ی فزاینده از خود  گب

ی م شوند، در حالیکه افغانستان(، که هر دو از طرف حزب جمعیت    ند در دست دار  را  سایر شان پست های دولت  رهبر
ش پایگاحیا و  پیوستند. جنبش میل روی     ۱۱ره ی برنامه ریزی شده اش تمرکز نمود.  بتاری    خ  گاه سیایس خود، پیشاپیش کان گسب 

نی  در کابل با حزب اسالم    هیئت  لب دین حکمتیار، حزب اسالم، اظهار داشت که  گروه مخالف مسلح  گ، یک نماینده  ماه اپریل
به  را  ۲۰۱۴، و مشارکت احتمایل اش در انتخابات سال ه بود ب سیایس مالقات کردثبت شده حزب اسالم افغانستان، حز 

های افغانستان، به رغم داشت   عضویت متنوع که مشتمل از هردو   ائتالف رفت. شورای همکاری احزاب سیایس و گبحث  
، از خود در تالش شان برای بر ، و برچ  از چهره های  (افغانستان)مخالف، جنبش میل، حزب اسالم    گبزر   ائتالف   زاری  گدولت 

انتخابات به موقع وحدت نشان دادند. تشکیل جدیدی، شورای همکاری میل افغانستان، که شامل بسیاری از عت   اعضا، مانند  
 توافق کردند تا در انتخابات رقابت نمایند.  شورای همکاری، نب   با تمرکز بیشب  روی یک برنامه 

 آماد        .  ۶
 
ماه اپریل، کمیسیون مستقل انتخابات مسوده ی پالن عملیان     ۶ادامه یافت و بتاری    خ  تخنییک برای انتخابات     هایگ

میلیون دالر   ۱۲۹، را ۲۰۱۴و بودیجه شاخصوی را صادر کرد. مسوده پالن عملیان  هزینه های عملیان  برای انتخابات سال 
ک روی وسایل و چتعیت   کرد.    ونگجهت تقویت درک مشب 

 
 بودیجوی برای انتخابات، که تقریبا بصورت مکمل از طرف یک

ملل متحد در افغانستان )یوناما( تمویل م شود سلسله ی از جلسات را بت   کمیسیون متذکره، وزارت مالیه،  هیئت معاونت 
ام به   ،بودیجهان بت   الملیل و همکاران ملل متحد تسهیل کرد. هدف این بود تا تمویل انتخابان  شامل گتمویل کنند  با احب 

ایط تمویل کنند افزایش یابد تا  ،استقاللیت سیایس و عملیان  این کمیسیون ان نب    گردد. بحث ها با تمویل کنند گان برآورده  گرس 
)که ارتقا دهنده ی ظرفیت حقوف  و انتخابان  برای    ELECT IIردد.  گادامه دارد تا پروژه ی حمایوی انتخابان  ملل متحد اصالح  

 آینده تغیب  نماید.   فرد
 ا، مرحله دوم(، و برای اینکه تمرکز آن از ظرفیت سازی به مساعدت برای چرخه انتخابان 

"  شناسانی کارت برف  میل )معروف به  ماه مارچ، وزارت داخله پروژه    ۲۴بتاری    خ         .  ۷ را در والیت کابل که در میان  "تذکره برف 
دهگ  کارکرد های  ان در میان مدت و دراز مدت نقش ایفا  گدر نظر است تا منحیث اسایس برای شناسانی رای دهند  ،ر گدی  سب 

میلیون تن هزینه خواهد بر   ۳۰میلیون دالر برای جمعیت  ۱۲۰. دولت تخمت   زده که روند ثبت نام اولیه ، راه اندازی کرد نماید 
برای انتخابات تخصیص داده است و درخواست حمایت مایل  مایل جاری در سال را میلیون دالر  ۴داشت. وزارت مالیه تقریبا 

 را نب   کرده است. یوناما بحث های را که در 
وزارت های ذیربط، کمیسیون مستقل انتخابات و تمویل   آنبت   الملیل اضاف 

 ون گان احتمایل در مورد چگکنند 
 

اک دارند تسهیل کرد. بتاری    خ یک رت داخله اعالم داشت  ماه اپریل، وزا ۱۸ تمویل مناسب، اشب 
    کارت ها را ایل تصویب قانون ثبت جمعیت به تعویق خواهد انداخت. صدور  که 
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ماه تاخب  راه اندازی کرد تا برنامه   ۹ماه م، کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام برای انتخابات را بعد از  ۲۶بتاری    خ        . ۸
 ریزی عملیان  اش تقویت و همآهن
 

 تامت    یک
ی با ثبت پروژه تذکره برف  ان شامل فراهم سازی  گثبت نام رای دهند ردد. گ خوبب 

ایط گکارت های ثبت رای دهند  جدید، آنان  که کارت شان تخریب یا مفقود شده و آنان  که به موقعیت  ان برای واجدین رس 
شد در سطح   راه اندازیوالیت  ۳۴بار نخست در  براینقل مکان کرده یا به افغانستان عودت کرده اند. این تمرین که  یجدید

ش خواهد یافت و گ   ها  ولسوایل  .  تالش نهانی قبل از رای دیه را شامل خواهد شد تا جاییکه الزم باشد  سب 

ی در دوحه برای نمایند       . ۹ ونه دوامدار به  گان با صالحیت طالبان ب گ روند صلح شاهد چند تحول ملموس بود. ایجاد دفب 
، از قطر دیدار کرد که در آن همکاری  رئیس  مارچ،    ۳۱تا    ۳۰بتاری    خ    تاخب  افتید.   جمهور کرزی بدعوت امب  حامد بن خلیفه الثان 

رفت. ضمنا، شورای عایل  گذاری از طرف قطر در افغانستان مورد بحث قرار  گهای دوجانبه، منجمله دفب  پیشنهادی، و رسمای 
ان احزاب سیایس و  گ ماه اپریل با نمایند  ۱۶ایه عامه، منجمله نشست  روی تبادل اطالعات بتاری    خ گ روی آصلح افغانستان 

 جامعه مدن  با یوناما، تمرکز کرد.   

راه    اتری و حل و فصل منازعگدر ماه های اپریل و م، این ماموریت مرحله دوم ورکشاپ های والیت  را روی میانجی        . ۱۰
ک بدیل  ردیز و مناطق مرکزی  گمردم در جالل آباد، کندز،  ذار گتاثب   اندازی کرد. فعالت    کار های را جهت تقویت درک مشب 
م های حل منازعات سنت  و محیل  های مصلحت آمب    انه، یوناما به حمایت خود  گانجام دادند. بصورت جدا   ، منجمله میکانب  

بحث   ۷۰و های مردم افغانستان در مورد صلح که ابتکار جامعه مدن  بود ادامه داد.  در ماه م، بیشب  از گفتگاز مرحله دوم  
اک کنند ګردیزار  گفرد دخیل بودند بر   ۱۲۰۰رویه که در آن بیشب  از  گهای متمرکز   ان مردم  –ان در این بحث ها  گ د. اشب  و    رهبر

، نمایند مذ اظهار داشتند که معافیت،   –ان و جوانان، اعضای مخالف مسلح پیشت   و ذینفعان پروژه های توسعوی ن ان ز گهتر
 وامیل اند که خشونت های محیل را دامن م زنند.  نقض حقوق بش  و فساد ع

ه  شوریس  اسبق به این برنامه پیوست  ۶۸۴۰ماه م،    ۲۲زارش داد که ایل تاری    خ  گ برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان          .  ۱۱
فت    ۴۶پروژه مردم و    ۳۳۱  دارای  این برنامه  ند، کهبود  . یک  قرار داشتپروژه کوچک بود که یا تکمیل شده بود یا در حال پیش 

نی شدند  ردید. از جمله چالس  های که شناسا گبرنامه ارزیانر پنجساله که از طرف ملل متحد حمایت م شد در ماه مارچ منتش   
بودند. پیشنهادان  که روی تحکیم روند ادغام مجدد  را و مسایل نظارت، بویژه در ساحات نا امن   گتشکیالت بیش از حد تمرکز  

 ت.  داشو تمدید میعاد مساعدت برای شورشیان اسبق، از سه تا شش ماه، تمرکز  

( شورای امنیت ایجاد شده است  ۲۰۱۱) ۱۹۸۸از قطعنامه  تأیس ماه اپریل، کمیته شورای امنیت که با  ۱۶بتاری    خ        . ۱۲
را برای تولید مواد انفجاریه تعبیه شده برای طالبان و برای ایجاد تهدید برای صلح، ثبات و امنیت   یفردنمودن فهرست 

این کمیته را روی آنان  منعکس م ساخت که باعث بروز تلفات شده و  تمرکز بیشب  متذکره افغانستان تصویب  کرد. فهرست 
 د.  ودنری را تمویل م نم گشورش 

باعث ارتقای روابط  که  امضا شد  ماه اپریل، توافقنامه همکاری عموم بت   افغانستان و عربستان سعودی    ۲۶بتاری    خ           .  ۱۳
جمهور کرزی توافقنامه های  رئیس م، ماه  ۲۹ذاری تمرکز نمود. بتاری    خ گشده و بویژه روی تسهیالت و فرصت های رسمایه  

دراز مدت همکاری های دوجانبه را با کشور های فنلند و دنمارک، بالنوبه، امضا کرد. کشور فنلند روی تعلیم و تربیه و مساعدت  
و های امنیت  افغانستان تمرکز خواهد کرد، در حالیکه کشور دنمارک روی توسعه جامعه مدن  و   در امر آموزش و  تجهب   نب 

 پولیس تمرکز خواهد نمود.  

 امنیت  تحوالت   . ب 

ی ملل متحد برای افغانستان تعداد  ۲۸ایل تاری    خ      . ۱۴ پرسونل پولیس میل    ۱۴۰۸۸۱ماه م، صندوق نظم و قانون به رهبر
 ۱تن شان زن بودند. ایل تاری    خ    ۱۹۲۹پرسونل حمایت کرد که از این میان    ۱۵۷۰۰۰افغانستان را در برابر هدف تعیت   شده ی  

و های   ۱۸۷۰۰۰تعداد  تعیت   شده  ، که هدف۱۷۷۰۰۰ریبا ماه م، تعداد پرسونل اردوی میل افغانستان تق بود و تعداد نب 
  چشم انداز وزارت امور داخله سند    ،ماه اپریل  ۱۱بود. بتاری    خ    ۸۰۰۰  تعیت   شده  تن رسید، که هدف  ۶۹۰۰هوانی افغانستان به  

وی کمیک امنیت  به  وی یک ده ساله خود را امضا نمود که هدف آن متحول ساخت   پولیس از نب  خدمات محور روی تنفیذ  نب 
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ی تا ثبات و   بودهقانون بود. این سند ترصی    ح م دارد که وظایف پولیس از وظایف اردو متمایز  و اهمیت اسایس امنیت بش 
انی تالش های توسعوی از اهمیت    برخوردار م باشد. فرسایش پرسونل و همکاری بت   نهاد های امنیت  ساحات مورد چالش  بش 

و های افغانستان بصورت فزاینده هزینه این عملیات و  های امنیت  ادامه دارد  مسئولیت اند. طوریکه انتقال باف  مانده  ، نب 
زارشدیه قبیل کمب  بوده، شمار حمالت علیه  گنسبت به زمان  شمار حمالت خودی  تلفات را بدوش خواهند کشید. در حالیکه 

و های خود حمله کرده اند یا زمینه حمله  گپرسونل نظام بت   الملیل باعث تلفان    و های افغانستان یا باالی نب  ردید. پرسونل نب 
و های خود در والیت بادغیس، بتاری    خ     ۱۳ان بتاری    خ  گیت ارز اپریل و در وال   ۱۹در والیت غزن  بتاری    خ  ماه مارچ،    ۲۱را باالی نب 

پرسونل ایل   ۲۱۶۰۰انه م باشد با تعداد گ . برنامه پولیس محیل افغانستان، که یک ابتکار دفایع جدا اند  نمودهمساعد ماه م، 
اه اپریل، به ثبات بیشب  و اعتماد مردم در ساحات رو به افزایش، در حالیکه تحت تمرکز ویژه ی حمالت شورشیان قرار  م  ۲۳
و ها مساییل اند که ن ضعف در  کرده اند.   کمک  ،دارند  ران کننده باف  مانده اند. بتاری    خ گبرریس، سوق و اداره و نظارت این نب 
 عضو پولیس محیل افغانستان از طرف شورشیان در والیت غزن  کشته شدند.  ۱۲ماه اپریل،  ۱۹

"دوستان شیکاگوی کابل" در حاشیه ی اجالس گروه تماس بت   الملیل در  روه متذکره مشهور به گماه م،   ۱۴بتاری    خ        . ۱۵
ف  برلت   مالقات کردند  و  تعهدات بت   الملیل  و  ایند نممالحظه را ت ها در مورد ایجاد چارچوب تمویل تا پیش  جهت پایداری نب 

اییط که تمویل کنندگان دهارایه  را  های امنیت  افغانستان اند، منجمله تمایز واضح در تمویل   تعیت   نمودهند. با توجه به رس 
فعالیت های پولیس و اردو، پیشنهاد گردید تا چهار جریان تمویل جداگانه )ییک از طریق صندوق نظم و قانون برای افغانستان  

ناتو  از طریق همکاران دوجانبه غب  هم ییک و ک شمایل )ناتو(، تی ی از طریق سازمان پیمان اتالندیګر  – برای پولیس و سه دیگر 
 جدیدی را و برای اردو( را ابقا نمایند تا نهاد نظارت  – ی از طریق ایاالت متحده امریکا دیګر و 

 
جهت  که ایجاد نمایند   همآهنیک

ک آن را  ،انسجام  .  داشتد  نخواهه بعهده تمویل کنندکشور های افغانستان و  ریاست مشب 

ملیک، بویژه آن   فعالت   ذار و ایمت  گشت و  گکه مرتبط به کار،  ملل متحد به نظارت از رویداد های مربوط به امنیت         . ۱۶
وری تا    ۱۶رویداد های که تطبیق فعالیت های ملل متحد را متاثر م سازد ادامه داد. از تاری    خ   رویداد    ۴۲۶۷م،  ماه    ۱۵ماه فبر

درصد رویداد   ۷۰ بیشب  از  ، همراه با  ۲۰۱۲یش در مقایسه به زمان مشابه در سال درصد افزا ۱۰ثبت شد که نشاندهنده ی 
ف  کشور  ف  و رس  ، جنوب رس  درصد افزایش ساالنه در رویداد ها در   ۱۸م باشد. به ثبت رسیده، های که در ساحات جنونر

ف  ثبت   که نشان دهنده ی تغیب     رسازیر شدند   در والیات نورستان و بدخشانکه  زارش موچر از شورشیان  گردید، با  گمناطق رس 
یک جن اتب   ی های مسلحانه و مواد انفجاری تعبیه شده بخش اعظم حمالت را تشکیل م دهگم باشد. در   گدر تمرکز اسب  د.  نب 

ف  و مرکزی دریافت   ، رس   از این مواد در ساحات جنونر
که نسبت به مواد مشابیه که قبال دریافت شده بود پیچیده  ردید  گبرچ 

ی را دا گرویداد های تلفات دسته جمیع بزر قابلیت  که    به درجه صنعت  تر بودند. مواد     موجودیت دوامدار حجم و    د و نرا م باش ب 
ه ی اکماال به  آن  اشاره دارد. آن فرامرزی  تزنجب 

ی های مسلحانه در ماه مارچ و اپریل در ولسوایل وردوج، والیت بدخشان، جاییکه افغانستان  گدر         .  ۱۷ ی امنیت  خود  ب  رهبر
و های امنیت  افغانستان با آن روبرو اند و ماگبدست   ۲۰۱۲را در ماه سپتامبر  پیچیده اوضاع  هیت رفت، چالش های را که نب 

مکان فعالیت  به مسب  های قاچاق مواد مخدر و شورشیان، این ساحه با آن  دلیل نزدیک بودن ه ساخت. ب جسته بر  امنیت  را 
پرسونل اردوی میل افغانستان   ۱۷ماه مارچ که در آن  ۲شده است. به تعقیب کمت   مورخ تبدیل های مجرمانه و شورشیان 

و های میل امنیت  افغانستان هدایت داد تا  د. بتاری    خ نساحه تامت   نمای این ر امنیت را دکشته شدند، شورای امنیت میل به نب 
 ماه مارچ، بعد از چالش های ابتدانی مربوط به همآهن  ۲۷

 
وره دیه آیساف به   و مقاومت قوی عنارص ضد دولت، عنارص مش یک

و های افغانستان را حمایت نمایند. در حالیکه بعض  از عنارص افرایط خارچر که به القاعده  گوالیت بدخشان بر  شتند تا نب 
آنچه که جویان عمدتا از جمعیت محیل تاجیک ، برخالف گردید که در این حمله دخیل بودند این جن گپیوند داشتند معلوم  

ا پشتون ها تشکیل م دهند   .  ، بودندصفوف طالبان را اکبر

وی های عملیات ویژه ایاالت متحده ولسوایل های نرخ و چک را بالنوبه بتاری    خ         . ۱۸ ماه   ۳۰در والیت مرکزی وردک، نب 
وریتصمییم   ا ماه اپریل، در مطابقت ب ۱۴مارچ و  روج قبل از وقت شان  جهت خاز طرف شورای امنیت میل  که در ماه فبر
و های  مبت  بر   ، ترک کردند. والیت وردک منحیث مکان   اتخاذ شده بود   بت   الملیل و همکاران افغان شاناتهامات سواستفاده نب 

مسلح رسیم و غب  رسیم زیادی  روه های گبدینسو نقش ایفا نموده و شاهد   ۲۰۰۶برای آزمایش چندین ابتکار امنیت  از سال 
ام را،  بعد از رس  گد تا حمایت شان از خروج زودهندر کابل بطرف شورای میل رفتنها تن  ماه مارچ،  صد    ۱۶بوده است. بتاری    خ  
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ات احتمایل روی امنیت این   دادن تظاهرات در مرکز این والیت، ابراز نمایند. شماری از مقامات امنیت  افغانستان در مورد تاثب 
یک که با کابل هم مرز م باشد اظهار ن اتب   یت  در والیت وردک مشاهده  امن  بزرګب    ران  کردند. تا کنون، هیچ وخامتگوالیت اسب 

 نشده است.  

کردند و اراده ی شان مبت  بر  اعالم  "تحت نام خالد ابن ولید" را ماه اپریل، طالبان حمالیت بهاری شان   ۲۷بتاری    خ        . ۱۹
، مراکز دیپلوماتیک و خطوط   شان  حمالت انتحاری پیچیده مستقیم و حمالت خودی  علیه "قرارگاه های اشغالگران خارچر

و های نظام بت   الملیل تقریبا  .   آشکار ساختند    هوانی نظام" را  وری و اواسط    ۴در واقع، نب  درصد اهداف را بت   اواسط ماه فبر
  ۹ت دفاع در کابل که باعث کشته شدن ماه مارچ نزدیک وزار  ۹شامل انفجار مورخ   گ. رویداد های بزر ند ماه م تشکیل م داد

اه پولیس را در جالل آباد آماج حمله قرار دادند که  گان انتحاری قرار  گماه مارچ، حمله کنند  ۲۶ردید م شد. بتاری    خ گفرد ملیک  
منجر به  ماه اپریل  ۳ردید. حمله پیچیده باالی نهاد های قضانی والیت فراه بتاری    خ گباعث کشته شدن پنج تن پرسونل پولیس  

دفب   باالی یک حمله کننده انتحاری در والیت پنجشب  ماه م،  ۲۹تلفات شد که اکبر شان افراد ملیک بودند. بتاری    خ تن ها ده 
  مسئولیت لب دین( گهدف قرار داد. حزب اسالم )را اسبق شمال  ائتالف که قلب   نی نر سابقهحمله  – د حمله ور گردی وایل

فرد ملیک ، دو پرسونل آیساف و چهار فرد   ۹رفت که باعث کشته شدن گماه م را در کابل بعهده   ۱۶حمله انتحاری مورخ 
ه محکمه  ۱۱ردید. بتاری    خ گقراردادی   در زمان و موقعیت  در یک مکان عموم  ماه جون، یک حمله کننده انتحاری باالی سب 
فرد ملیک و   ۱۷ن در اخب  روز رخصت شده بودند و باعث کشته شدن حد اقل ردید که کارمندان دولت  از کار شاگمنفجر  

وی های امنیت  افغانستان شامل کشف  تالش های موفقانه ی منعردید. گر  گفرد دی  ۴۰مجروحیت تقریبا  ه  ذاز طرف نب  خب 
 ماه مارچ م شد.  ۱۳اسلحه و پنج مورد توقیف در کابل بتاری    خ  گاه بزر گ

دوستانه با انواع تهدید ها روبرو    کننده  د، همکاران تطبیق ملل متح        .  ۲۰ ماه اپریل،   ۱۵ردیدند. بتاری    خ  گو سایر نهاد های بش 
یک چرخ بال ملل متحد را که در فضای والیت غزن  در پرواز بود هدف قرار داد. ارچند رویداد متذکره  ،آتش اسلحه سبک

ی رویدست  گباعث تلفات ن  هوانی بیشب 
حمله پیچیده   مسئولیت ماه م، طالبان  ۲۴رفته شد. بتاری    خ گردید، اقدامات ایمت 

ونه غلط ادعا کردند که  گ رفتند. در اعالمیه ی شان، طالبان بگعهده  باالی محوطه سازمان بت   الملیل مهاجرت در مرکز کابل را ب 
افش پولیس    ۱ر مجروح شدند؛  گفرد دی   ۲۳سه فرد ملیک کشته و  محوطه متذکره محل پرسونل استخباران  نظامیان خارچر بود.  

ماه م، ساختمان   ۲۹تاری    خ پرسونل امنیت  مجروح شدند. ب ۴ردیدند؛ وچهار کارمند ملل متحد و گر مجروح  گتن دی  ۵کشته و 
ر مجروح  گفرد دی   ۲فرد ملیک کشته و  ۱؛ که در آن  ترفگهای کمیته جهان  صلیب رسخ در جالل آباد هدف حمله انتحاری قرار  

       ردیدند.  گ

 همکاری های منطقوی     ج. 

پرتاب توپخانه از پاکستان در  طبق ګزارش، ماه مارچ،  ۲۵تنش ها بت   افغانستان و پاکستان افزایش یافت. بتاری    خ  . ۲۱
ران   گردید، وزارت امور خارجه افغانستان ن گزاریس  نگ ام والیت کب  افغانستان افزایش یافت. در حالیکه هیچ تلفان   گولسوایل دان

افغانستان ابراز کرد. دولت پاکستان ادعا های دولت افغانستان مبت  بر پرتاب توپخانه از طرف  شدیدش را به سفب  پاکستان در  
پوسته تالیس  یکجانبه اسالم آباد در   ایجاد ر روی گماه اپریل، دولت افغانستان یک بار دی۱کرد. بتاری    خ اردوی پاکستان را رد 

اضات منجر به شماری از در و س  ،ران  نمود. اینگرهار اظهار نگوشته والیت ننگ ولسوایل   ی ها گایر اعب  در نی داشت  را  تلفان   که    ب 
اضان  در چندین بخش افغانستان   نزاع باالی اعمار پوسته  که ماه اپریل، پاکستان اعالم داشت   ۱۵ردید. بتاری    خ گباعث اعب 

 ردید. گتالیس  در نقطه عبوری طورخم بت   مقامات ارشد افغانستان و فرماندهان نظام پاکستان حل  

ال اشفاق کیان  و وزیر خارجه ایاالت متحده  رئیس  ماه اپریل،    ۲۴بتاری    خ          .  ۲۲ جمهور کرزی، لوی درستب   اردوی پاکستان جب 
 جان کری به تنش ها در ارتباط به نشست سه جانبه در بروکسل رسید 
 
ماه م، بدنبال انتخابات در پاکستان،    ۱۲. بتاری    خند  کرد گ

یف، اظهار داشت که این کشور نیاز به بهبود روابط با افغانستان دارد و آماد رهبر حزب  یت در شورای میل، میا نواز رس   اکبر
 
  گ

ییک،  جمهور کرزی اظهار  رئیس پاکستان برای همکاری در راستای تالش های مبارزه با تروریزم را تایید کرد. در یک پیام تبر
خواهد یافت و بویژه این که همکاری های جدی از جانب پاکستان در امر مبارزه  شب   بیامیدواری کرد که روابط دوجانبه تقویت  

ییکرفت.  گبا تروریزم صورت خواهد   جمهور کرزی اظهار امید واری کرد که روابط دوجانبه تقویت خواهد  رئیس  ،  در یک پیام تبر
 .  ه استرفتگاین که همکاری های جدی از جانب پاکستان در امر مبارزه با تروریزم صورت   بویژه،  یافت
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ده در مورد چالش هاگ در رسارس منطقه، بحث های          . ۲۳ و سب    برای روند انتقال  کهو فرصت ها برای ثبات    ی پیش 
ماه مارچ، در عشق آباد، روسای جمهور   ۲۰ردید. بتاری    خ گزار  گهمکاری دو جانبه فراهم کرده است بر  نفعت افغانستان و م 

افغانستان، ترکمنستان و تاجکستان تفاهمنامه ی در مورد ایجاد خطوط ریل که هر سه کشور را باهم وصل م نماید امضا  
، که در دوشنبه  آسیا     وزرایو های همکاری  گفت گزدهمت   نشست  ماه مارچ، وزیر امور خارجه افغانستان در یا  ۲۹ردید. بتاری    خ  گ
ذاری،  گو ها را در امر ارتقای اتصال منطقوی جهت تروی    ج تجارت، رسمایگفتگموصوف مفهوم     حضور یافت،    زار شده بود گبر 

فدراتیف   برگزار گردید  گبیجیندر ماه اپریل  ۳بتاری    خ ترانزیت و تماس مردم با مردم منظور نمود. در یک نشست سه جانبه که 
گ را برای محافظت از صلو پاکستان  روسیه، چت     ، ثبات و امنیت در افغانستان و منطقه انجام    ح توافق کردند تالش های مشب 

ی افغان ها حمایت ول مواد مخدر در چارچوب   ،داده و از روند مصالحه تحت رهبر و همکاری ها در امر مبارزه با تروریزم و کنب 
توقع م رفت  تقویت نمایند. را روسه استانبول که در مورد امنیت و همکاری منطقوی یک افغانستان امن و  با ثبات م باشد پ

ماه م، نخست    ۲۳تا    ۱۹های نب   نقش قوی تری را در حمایت از افغانستان بازی نماید. از تاری    خ  گسازمان همکاری های شن که  
ک منتش    ردید که اهمیت افغانستان را برای  گوزیر شورای دولت چت   از کشور های هند و پاکستان دیدار نمود. اعالمیه مشب 

ی افغان  رئیس  ماه م،  ۲۲ایل  ۲۰ها حمایت م کرد. از تاری    خ  ثبات منطقه برسمیت شناخته و از روند مصالحه تحت رهبر
از هندوستان دیدار کرد که مساعدت های توسعوی کشور هند، بویژه در ساحات تعلیم و تربیه را ستود. بتاری    خ جمهور کرزی 

  دیدار ه و سایر مقامات ماه م، نماینده ویژه ام برای افغانستان، یان کوبیش، از تهران دیدار کرد و با وزیر امور خارج ۲۲و  ۲۱
 نمود. به موصوف از حمایت دوامدار جمهوری اسالم ایران به افغانستان در رسارس روند انتقال اطمینان داده شد.  

اک کنند ۲۶بتاری    خ        . ۲۴ ، اشب  زار شده بود  گان در کنفرانس سوم وزرا که در مورد پروسه استانبول بر گماه اپریل، در آلمان 
ردید. در اعالمیه ی که در این  گمنظور شد، اتخاذ   ۲۰۱۲یق  برای شش اقدام اعتماد سازی که در ماه جون پالن های تطب
اک کنند گکنفرانس اتخاذ   فت های ملموس در فعالیت  هیت  ان بر ماگردید، اشب  سیایس این پروسه تاکید کرده لیکن بر نیاز پیش 
اک کنند تاکید شد و خواهان تمویل نب   های مورد توافق    ردید. گ  ان گموقت توسط اشب 

     

III   حقوق بش . 

وری و  ۱تاری    خ بت            . ۲۵ مورد مجروح افراد ملیک را ثبت کرد،   ۸۸۲مورد تلفات افراد ملیک و   ۵۳۳یوناما  ،ماه اپریل ۳۰فبر
درصد و مجروحت      ۴۴ان افراد ملیک  گنشان م دهد. کشته شد   ۲۰۱۲درصد افزایش را در مقایسه به زمان مشابه در سال    ۲۵که  

و های طرفدار دولت   درصد کشته و مجروح افراد  ۷۳ مسئولدرصد افزایش داشت. عنارص ضد دولت  ۱۶ملیک  ملیک و نب 
درصد م باشند. استفاده از مواد انفجاریه تعبیه شده، حمالت پیچیده و حمالت انتحاری توسط شورشیان بالغ بر    ۱۲  مسئول 

ی های زمیت  گدر تلفات نایس  از ردیده است. گدرصد تمام تلفات افراد ملیک   ۵۱ که بهمه جوانب نسبت داده شده منجر به    ب 
ی های  گنشان م دهد. در  ۲۰۱۲درصد را در مقایسه با سال ۳۵مجروح شده که افزایش  ۲۲۴کشته افراد ملیک و مورد   ۸۳ ب 

 ردیده است.  گدرصد تمام تلفات افراد ملیک   ۲۱زمیت  بالغ بر 

وی کار کشوری در مورد نظارت و          . ۲۶ ی م  زارشدیه روی اطفال و منازعات مسلحانه که از طرف ملل متحد ر گنب  هبر
وری و    ۱مجروحیت اطفال بت   تاری    خ  ۱۹۶کشته و    ۹۹رویداد را دریافت و تایید کرد که منجر به    ۱۲۹شود مجموعا     ۳۰ماه فبر

، تبادل آتش و حمالت انتحاری علت های اصیل این  گردید. مواد انفجاریه تعبیه شده، مواد انفجاریه باف  مانده از جنگاپریل  
اعمایل علیه ساختمان ها و کارمندان های تعلیم و تربیه، منجمله سوختاندن  رویداد که در آن  ۲۵تلفات بوده اند. مجموعا 

  ۲۹ردیده که گزارش  گروه های مخالف مسلح  گرویداد تایید شد.   ۹ردید؛ گزارش  گمکاتب، کشتار های هدفمند و اختطاف ها  
رفت   در عملیات  گته بندی و جابجانی مواد انفجاریه و سهم  از قبیل بس  گاند تا فعالیت های مرتبط به جن  استخدام کردهپش را  
 های جن
 

و های امنیت  افغانستان  یک زارش شده که سه پش را برای عملیات های پولیس استخدام کرده اند.  گ را انجام دهند. نب 
وی کاری کشوری پاسخ  را برای   ی از گزارش انکشاف  دولت در مورد تطبیق پالن عمل برای جلو گنب  استخدام زیر سن آماده  ب 

 کرده اند.  
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ماه   ۱فرد بت   تاری    خ  ۱۵۸به کشته شدن  جر از مقامات حمایت کند که من کشتار هدفمند افراد ملیک در نظر است         . ۲۷
وری و   فرد نشان م دهد. رویداد های که شامل رسبریدن سه    ۲۰۱۲درصدی را در مقایسه با    ۸۸افزایش  که    –اپریل شد    ۳۰فبر

 ی    خدولت م شد. بتار   ا ماه مارچ، توسط عنارص ضد دولت، به اتهام کار ب  ۱۸فرد ملیک از ولسوایل غورک، والیت کندهار، بتاری    خ  
ول از راه دور باعث کشته شدن یک ولسوال و دو  ۲۱ ردید؛ طالبان  گقوم در والیت تخار   بزرگماه مارچ، یک ماین کنب 

حمله باالی نهاد های قضانی در والیت فراه را   مسئولیت ماه اپریل، طالبان همچنان  ۵رفتند. بتاری    خ گآن را بدوش   مسئولیت 
ردید و تهدید کردند که کارمندان محکمه را نب    گر  گفرد دی  ۱۰۵فرد ملیک و مجروح شدن  ۳۳رفتند که باعث کشته شدن گبعهده  

لت در والیت  داشت که در آنجا قضات و سارنواالن  هدف قرار خواهند داد. حمله متذکره تاثب  فوری و منق  باالی تامت   عدا
ماه اپریل، عنارص ضد دولت دست و پای هر    ۱۹همت   اکنون در سطح ولسوایل بدلیل تهدیدات امنیت  غیابت داشتند. بتاری    خ  

بتاری    خ یک از دو محافظ امنیت  خصویص را که توسط نظامیان بت   الملیل در والیت هرات استخدام شده بودند قطع کردند. 
  ۲۰. بتاری    خ قتل رسانیده شد  ر به گ ا پنج فرد ملیک دیو ب مواجهکمت    با  ماه اپریل، یک سارنوال در والیت فاریاب در موترش  ۲۳

ر  گفرد دی ۱۳از اثر حمله انتحاری همراه با  – که یک چهره برجسته حزب جمعیت بود   –شورای والیت  بغالن رئیس ماه م، 
 .  ندملیک کشته شد

و های طرفدار دولت منجر به کشته شدن        . ۲۸   ۱ر بت   گفرد دی  ۹۱فرد ملیک و مجروح شدن  ۷۶عملیات ها از طرف نب 
وری و  ، که باعث کشته شدن  گاپریل   ۳۰ماه فبر یت این موارد از اثر عملیات های هوانی فرد ملیک و مجروح شدن   ۳۴ردید. اکبر

و های طرفدار دولت باعث کشته شدن گ. در ه است بوقوع رسیده استر شدگفرد دی  ۳۵ ی های زمیت  از طرف نب  فرد   ۱۲ب 
،  ۶ردید. بتاری    خ گر  گفرد  دی  ۳۶ملیک و مجروح شدن  طفل  ۶طفل کشته و  ۱۱فرد ملیک منجمله  ۱۳ماه اپریل، در والیت کب 

تلفات متذکره احتماال از اثر امواج انفجار های که از اثر  ردیدند. پرسش ها حاکیست که گنی مجروح  از اثر حمله هوار گ دی
و های هوانی   الملیل عملیات های هوانی را علیه   پرتاب گردیده، استفاده مفرط مهمات نب 

و های بت   بوجود آمده باشد. نب 
وری راه اندازی کرده بودند که در آن پنج طفل و چهار زن کشته شدند.  ۱۳عنارص ضد دولت در عت   ولسوایل بتاری    خ   ماه فبر

ول توقیفخانه ی پروان )که مشهو  ۲۵بتاری    خ         . ۲۹ رام م باشد( را بعهده  گ ر به زندان بماه مارچ، مقامات افغانستان کنب 
از توقیف اداری شده اند و اینکه آنان توسط   نویع رفتند. فهم ما این است که زندانیان  که خطرناک پنداشته م شدند تابع گ

ک بت   الملرئیس ماه اپریل، وزیر داخله از یوناما درخواست کرد تا  ۳مقامات افغانستان رها نخواهند شد. بتاری    خ  یل یک  مشب 
به این وزارت رهنمود فراهم   جدید  ده ساله چشم انداز روه را مشوره داده و در امر تطبیق گروه فریع در زندان باشد تا این  گ

 تمرکز نخستت   روی پالن دو ساله برای ریاست زندان مرکزی م باشد. نماید. 

د فرمان شمار ان در حمایت از گیوناما همچنان با دولت و تمویل کنند         . ۳۰ پرداخت که در   ریاست جمهوری ۱۲۹ه   پیشبر
ه محکمه و وزارت های عدلیه، داخله و صحت عامه   آن نهاد های کلیدی، بویژه ریاست امنیت میل، دفب  لوی سارنوال، سب 

اری شده اند  هدگان  را که بصورت خود رس نگموظف اند مرتکبت   متهم  به شکنجه را مورد تعقیب عدیل قرار دهند، توقیف شد 
یس به وکالی مدافع و معالجه طتر را بهبود بخشند. 

ه محکمه برریس  هیئت رها نموده و دسب  ک وزارت امور داخله و سب  مشب 
رفت. بدنبال بازدید ها از هشت والیت، امر  گان را منحیث بخس  از این تالش ها رویدست  گ وسییع از قضایای توقیف شد 

قانون  در توقیف بش م بردند رها ساخت. گدریافته بود که ب هیئت  این که  زندان  را   ۳۰۰رهانی بیشب  از   ونه غب 

ه بحتر را در مورد قانون محو خشونت علیه زنان باز کرد. این قانون که منحیث فرمان  گماه م، ولس جر  ۱۸بتاری    خ        . ۳۱
ش محافظت از زنان باف  مانده  گر تامت    تکثب  شده بود، منحیث یک دست آورد تاریخ  د  ۲۰۰۹ریاست جمهوری در سال  سب 

، مسوده تعدیالت  گکمیسیون حقوق بش  ولس جر رئیس  است. به رغم عدم توافق بت   فعالت   حقوق زن و   ه، زنان و جامعه مدن 
ت، بحث های دایع   ئد. با معرف  آن به هینردگبه پیش برده شد تا تصویب پارلمان  بدست آمده و بعض  از احکام قانون تقویت  

ه اند و  ذاران محافظه کار باالی احکام کلیدی ، منجمله مکان های امن برای زنان  که قربان  خشونت شدگرا بمیان آورد و قانون 
 ردید. گه  برای برریس بیشب  محول  گردیدند. قانون متذکره به کمیسیون های تخنییک ولس جر گحد اقل سن ازدواج، حمله ور  
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IV.   کمک های انکشاف  تطبیق پروسه کابل و 
 

 هماهنیک
ن برای جامعه  آ ۷دولت وآن برای  ۱۷اقدام ملموس را منظور کرد که ) ۲۴زی جمهور کر رئیس ماه اپریل، ۱۰بتاری    خ       . ۳۲

( بود که بر  رد یانر تطبیق    "سخت"تحویلدیه    اینهدف  ونی متقابل توکیو بود.  گرفته شده از عنارص مهم چارچوب پاسخگجهان 
فت های یکسال بعد از تصویب  گزار  گماه جوالی بر  ۳تعهدات قبل از نشست مقامات ارشد که قرار است بتاری    خ  ردد تا پیش 

ین آن برای دولت تعهدات بت   الملیل است تا مبلغ  به   ۲۰۱۵دالر را ایل سال  ملیارد  ۱۶چارچوب را برریس نماید. مهمب 
 درصد آن در همآهن ۸۰دت ها از طریق بودیجه میل و درصد مساع  ۵۰افغانستان، که 

 
ردد. گ با برنامه اولویت میل، فراهم  یک

، فرا گ تمویل کنند  قوی، تطبیق قانون محو خشونت علیه   ب  و   گان روی این که دولت نیاز دارد تعهد نماید تا یک انتخابات معتبر
؛ و در صنایع استخراچر  ذاری را  گتا رسمای  ،چارچوب حقوف  قوی زنان، تنفیذ اقدامات علیه فساد؛ پروسه های بودیجه والیت 

 . برای آماد ، تاکید کردند تروی    ج نماید 
 
: دموکرایس و انتخابات  گ  ها برای جلسه یک روزه، انتظار م رود که بحث ها روی موارد آن 

؛ صداقت در بودیجه عامه و  ؛  مردم؛ موثریت کمک ها؛ حکومتداری، حاکمیت قانون و حقوق بش  عملکرد های بانک تجارن 
، تمرکز نماید.  وزارت های مالیه و وزارت خارجه گعواید دولت، اجرای بودیجه و حکومتداری محیل؛ و رشد دوامدار و فرا  ب 

کا ریاست خواهند کرد.   وی  جلسه متذکره را با نماینده ویژه ام برای افغانستان مشب  یوناما منحیث داراالنشا و تسهیل کننده ی نب 
 ردهمآنی عمل نموده است. گری بت   دست اندرکاران بت   الملیل و وزارت مالیه در آماده سازی این  کا

ذاری  گبه پالن   ردیده بیط به پیش رفته است. وزارت مالیه و وزارت های ذیربطگبرنامه اولویت میل که منظور    ۲۰تطبیق         .  ۳۳
 ونگان در امر چگتعامل با تمویل کنند پروژه ها در داخل برنامه ها ادامه دادند تا  

 
 تمویل پروژه ها افزایش یابد. دو برنامه اولویت  یک

فت ها در    ونی گروی قانون و عدالت برای همه و روی شفافیت و پاسخ   میل  منظور ناشده باف  مانده اند. دولت از برچ  از پیش 
اده سازی مجوز توسط شاروایل کابل، طبق درخواست  رسمیت دادن به قانون تفتیش میل و ساده سازی راهکار های آم   راستای 

مقام عایل رتبه ی    ۷۰۰۰ثبت دارانی ها برای زارش داد. گونی  گهمکاران بت   الملیل قبل از حمایت نهانی برنامه شفافیت و پاسخ 
نییک و بحث های  ادامه دادند. ملل متحد مساعدت تخ ،ان به تاکید شان روی روند معتبر تایید گ دولت ارایه شد و تمویل کنند 

را تسهیل کرده است.    ان جهت حمایت نهانی سازی برنامه ها روی قانون و عدالت برای همهگتخنییک را بت   دولت و تمویل کنند 
 ند.  نماینظر  ابراز  ان ارایه شد تا در زمینه گ ماه م، مسوده دوم برای تمویل کنند  ۲۳بتاری    خ 

  برنامه اولویت میل تمویل چارچوب رهنمود  –ان روی تطبیق پالیس مدیریت کمک ها گوزارت مالیه با تمویل کنند        . ۳۴
ک تطبیق اولویت ها برای سال    – تعهد بت   الملیل در توکیو   ده شد   کار کرد. تعهدان    ۲۰۱۳و در مورد تعریف مشب  تا اطمینان    سبی

 اشد که با توجه به پیچید حاصل شود که هر تمویل کننده یتوافقنامه چارچوب توسعوی با دولت داشته ب
 
 های ذان  در  گ

 همآهن
 

ین روش های جهان  باشد  یک    ام مهیم م باشد.  گ کمک ها در افغانستان و اینکه در مطابقت به بهب 

  ۹۸۰به انواع اتهامات مربوط به مقام اسبق بانک را که  ۲۱ماه مارچ، محکمه ویژه برای امور کابل بانک  ۶بتاری    خ        . ۳۵
رئیس  .  نیاز به ضمانت بت   الملیل داشتبه شدت متاثر ساخته و    ۲۰۱۲بوده و سیستم مایل کشور را در سال    تقلبمیلیون دالر  

ر محکوم به حبس بت    گتن دی۱۹ردیدند، در حالیکه گکابل بانک هر یک به پنج سال زندان محکوم    قبیل اجرانی رئیس اسبق و 
ک ضد فساد نظارت و ارزیانر  در رابطه به مجازات خفیف اظهار ن  دند. ش دو تا پنج سال 

د.   نمودن ګران  کمیته مستقل مشب 
مهیم را در راه اعاده دارانی ها خلق م کند. مساعدت در  اینکه این قرار ها بر اساس اتهامات پول شونی نبوده و چالش های 

تفتیش طب عدیل در حال حارص  فراهم شده و اتهامات اضاف  را ممکن بدنبال داشته باشد. تطبیق چارچوب توکیو ایجاب  
فت های ملموس را در مسایل پاسخ   ونی و شفافیت م کند. گپیش 

 

V.  دوستانه  و توسعوی   کمک های بش 
ان تیم کشوری ملل متحد از افغانستان و پاکستان نشست یکروزه ی را در اسالم آباد  گماه اپریل، نمایند ۱۵بتاری    خ  . ۳۶
گ  هتا بزار کردند گبر  ان مقیم از هر دو کشور این  گکنند   گدر منطقه برسند. همآهن ۲۰۱۴فضای بعد از سال از درک مشب 

اک  گبرای کاهش خطر حوادث، مار نشست را ریاست کردند و نماینده ویژه ام  وم در این نشست حضور داشت. اشب  ریتا والسب 
و  در ساحات ذیل تقویت نمایند: حکومتداری محیل؛ مدیریت از راه دور و خطر؛ کاهش را ان توافق کردند تا همکاری ها گکنند 
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ک کشوری  ذاری احتمایل؛ و مسایل عبور از مرز. در افغانستان، کار گ ؛ پالن خطر حوادثمدیریت  ادامه یافت  روی ارزیانر مشب 
    . را اطالع دهد ملل متحد  ۲۰۱۵توسعوی بعد ازسال  تا   چارچوب مساعدت انکشاف 

 

ماه م،    ۱۴خانه از بت   رفت. ایل    ۳۰۰۰فرد مجروح و    ۸۴رفت. برعالوه،گتن را  ۱۵ماه اپریل، زلزله ی جان    ۲۴بتاری    خ         .  ۳۷
خانه را متاثر ساخته است. با توجه به زمستان مالیم    ۴۰۰۰۰کشته و تقریبا    فرد را   ۳۶والیت    ۱۹سیالب های بهاری در رسارس  

ماه اپریل،  ۱۷و  ۱۳بت   تاری    خ با کاهش باریدن برف، سطح سیالب ها نسبت به سال های اخب  در سطح پایت   قرار داشت. 
وم از افغانستان دیدار کرد و با مقامات دولت و دست اندر کاران محیل مالقات کرد. موصوف بهبود را در پاسخ به   خانم ولسب 

 حوادث مشاهده کرد لیکن خاطر نشان ساخت که روی  همرفته ظرفیت میل ضعیف باف  مانده و نیاز به همآهن
 

 و صداقت در  یک
ک سال رسارس وزار  دوستانه مشب  بوده، لیکن ایل  میلیون دالر  ۴۷۱ ۲۰۱۳ت های ذیربط م باشد. هدف برای پالن عمل بش 

 درصد این هدف( پرداخت شده است.    ۵۰میلیون دالر )   ۲۳۵ماه م تنها   ۳۱تاری    خ  

  ۶شته است که کاهشگعودت کننده داوطلبانه به افغانستان بر  ۱۰۹۳۴،  ۲۰۱۳سال در جریان چهار ماه نخست        . ۳۸
ماه مارچ، ملل متحد و دولت افغانستان توافق   ۳۱نشان م دهد. بتاری    خ  ۲۰۱۲درصد را در مقایسه به زمان مشابه در سال 

شود تا وزارت های کلیدی و   جمهور محمد کریم خلییل ریاست م رئیس نمودند تا کمیته ی را تشکیل دهند که توسط معاون 
ک و راهکار های یکپارچه را برای مهاجرین و بیجاشد  ه رد هم آورند و  راگرا  تیم کشوری ملل متحد  ان داخیل ،  گ حل های مشب 

 جستجو نمایند.  را    گراه حل های بعد از جن  و ختم بیجا شدن ها  رویهمچنان در زمینه چارچوب من  

وی   ان داخیل در نتیجهگ، سطوح فزاینده ی از بیجا شد ۲۰۱۳تا کنون در سال       . ۳۹ خصومت ها، که اغلبا در ساحات مب  
دوستانه یس بش  ، در جا های که دسب    با موانع  از سبب دوری و نا امت   ،کشور، بویژه در ولسوایل های شمایل و مناطق جنونر

ماه اپریل مورد حمله قرار   ۲۲پوسته های تالیس  در سه ولسوایل والیت فاریاب بتاری    خ این که روبرو است، وجود دارد. بعد از 
  ت ماه م، حمال   ۲۰خانواده را بیجا ساخت. بتاری    خ    ۲۰۰۰ونه موقت تقریبا  گرفت، دو هفته خصومت ها را در نی داشت که بگ

   ۴۰۰۰منجر به بیجا شدن تخمینا  مسلح مخالف روه های گهای بعدی از طرف   گباالی پوسته های تالیس  دولت و جن
یس به ساحات دور دست را بدلیل نا امت  دشوار یافته اند  دوستانه دسب  زارشان  را  گ و  خانواده در والیت هلمند شد. فعالت   بش 

 دریافت کرده اند که افراد ملیک با مشکالت مواجه بوده و به ساحات امن کوچ م کنند.  

ف  ، ییک در والیت نندراخب  ماه          . ۴۰ ردید.  گزارش  گری در والیت کب   گو دی ر رهاگاپریل، دو مورد فلج اطفال در مناطق رس 
، که ییک از  زارش  گ  موردی در آن از ماه نوامبر بدینسو هیچ  بود، شکننده ترین مناطق انتشار وایرس فلج اطفالمناطق جنونر
  ۵میلیون طفل زیر سن    ۸.۲ماه اپریل تخمینا  ۲۳تا    ۲۱مارچ و از    ۱۲یل  ا  ۱۰که از تاری    خ  معافیت  میل  نشده است. کمپاین های  

؛ این  ادامه یافت این واکست   در جنوب پایت   بود  سطح ولسوایل که ۱۱سال را هدف قرار داده است. کمپاین های اضاف  در 
یس، همچنت   ارتباط نزدیکب  با  یادامه یابد. نظارت بهب  و تحل  ۲۰۱۳راهکار شدید باید در نیمه دوم سال  ل و تجزیه عدم دسب 

یس را بهبود بخشیده است. بتاری    خ  که در آن حمایت خود را برای  ند را منتش  کرد م، طالبان اعالمیه ی ماه  ۱۳مردمان، دسب 
ایط فرهن  برنامه واکست   ابراز داشتند که برنامه متذکره ارزش های اسالم و رس 
 

ام م  یک     رد. از گ محیل را احب 

  ۳۰۰۰۰مجتمع مردم و  ۲۰زارشدیه پاک کاری شده که گکیلو مب  مرب  ع زمت   ملوث به ماین در زمان    ۱۵مجموعا        . ۴۱
، بهرحال، از آغاز سال بدلیل ردیده اند. گتن از آن مستفید   ردیدند. فعال  گکارمند ماین پایک بیکار    ۳۰۰۰،   ۲۰۰۳بودیجه ناکاف 

ساله منظور شده ی خود جهت تطبیق  ۱۰ست دادن اهداف نخست ساالنه تحت در خواست تمدید افغانستان با خطر از د
ه، تولید و انتقال ماین های ضد پرسونل و در مورد از بت   بردن آن روبرو م باشد. رویداد های   کنوانسیون منع استفاده، ذخب 

فرد، ف  ماه، از ماه   ۴۷کشته یا مجروح شدن حد اوسط باعث  انفجاریه تعبیه شده بوجود آمده و  مواد سبب ماین از که 
در   در ساحان   نشان م دهد. رویداد ها  ۲۰۱۲درصد ف  ماه، در سال  ۳۰جنوری بدینسو، که افزایش را نسبت به حد اوسط 

و های نظاه ها و مراکزی که از آن گداخل و  خارج از محدوده ی قرار  ا عقب نشیت  کرده اند و مردم محل  نب  ام بت   الملیل اخب 
یس دارند در این رقم شامل ساخته شده است.    در حال حارص  به آن ها دسب 
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کا    ۸و    ۷بتاری    خ           .  ۴۲ ماه م، وزارت های کار، اقتصاد و امور اجتمایع کنفرانس را در مورد ایجاد شغل دوامدار در کابل مشب 
اک کننده را از وزارت های   ۳۰۰کردند. رویدادی که از طرف ملل متحد و بانک جهان  حمایت م شد بیشب  از ریاست   اشب 

اک کنند گ  ری و کارفرما، اکادم ها، و جامعه تمویل کننده گکلیدی، سازمان های کار  ان اولویت های را  گرده هم آورده بود. اشب 
شد غت  اشتغال، ایجاد مهارت های تقاضا محور و ترتیب و تحریک مهاجرت کاری که بهبود رقابت و تامت   ر   –شناسانی کردند 

ی استخدام میل را شامل م شد.  – اتب      و اقدام بعدی، منجمله اصالح پالیس استخدام میل افغانستان و توسعه ی اسب 

 عموم سازمان فرهن رئیس ماه م،  ۱۹ایل ۱۷از تاری    خ        . ۴۳
 

لل متحد، ارینا بوکو وا، از افغانستان   و علیم و آموزیس  میک
را منحیث ارکان ملت   گجمهور کرزی و مقامات ارشد دولت  مالقات کرد تا نقش تعلیم و تربیه و فرهنرئیس دیدار کرد و با 

ران  کرده  گاظهار ن   ۲۰۱۴روه های زنان، خانم بوکووا روی عقب مان  زنان بعد از سال  گسازی بحث نماید. با اعضای پارلمان و  
با وزیر تعلیم و تربیه، خانم   ردد که زنان اعضای کامل جامعه باشند. در نشست  گو روی نیازی تاکید ورزید تا اطمینان حاصل  

ان منحیث حق اسایس شان و منحیث کلیدی برای کاهش فقر، بهبود صحت،   بوکووا، روی اهمیت تعلیم و تربیه زنان و دخب 
اک  سیایس تاکید ورزید.    افزایش عواید و تروی    ج اشب 

  

 

VI.  مبارزه با مواد مخدر 
  ، ، که از طرف وزارت مبارزه با مواد مخدر و ملل متحد تهیه شده۲۰۱۳خطر تریاک سال مرحله دوم و نهانی ارزیانر  . ۴۴

ق تمرکز کرده و احتمال افزای کشت خشخاش را برای سه سال نی در نی تایید کرد. این نشان م دهد    شروی شمال و شمال رس 

ر این که اقدامات بموقع رویدست  گوالیات بلخ، تخار و فاریاب در معرض خطر م باشد م  ،که وضعیت عاری از خشخاش

تقلیل خواهد یافت   والیت  ۱۴به  ۲۰۱۳ر روند جاری ادامه یابد شمار مجمویع والیات عاری از تریاک در سال گرفته شود. ا گ

یگنشان م دهد. والیت بدخشان، بزر  ۲۰۱۰والیت در سال  ۲۰در مقایسه به  ۲۰۱۲والیت در سال ۱۷که کاهش را از    ن ب 

ق، احتمال دارد که شاهد افزایش کشت متذکره باشد. ارزیانر متذکره مجددا تاکید داشت که ارتباط   ساحه کشت در شمال رس 

، فقدان مس  قریه جات با امنیت ضعیف و اینکه مساعدت زراعت    اعدت زراعت  و کشت تریاک موجود م باشد.  قونی بت   نا امت 

نسبت به جوامیع که از امنیت خوب برخوردار     ۲۰۱۳که خشخاش را در سال   احتمال دارد دریافت نشده  ۲۰۱۲در سال 

 دیه مربوطه نرسیده اند. ایه  گهستند و اینکه حمایت دریافت نکرده اند یا اینکه در آن کمپاین های آ

ساله خود، وزیر داخله مبارزه با مواد مخدر را منحیث یک اولویت شناخته و روی نیاز ظرفیت   ۱۰ چشم انداز در         . ۴۵

مواد مخدر در این وزارت تاکید کرد. پرسش های مهیم در مورد ترتیبات سوق و اداره پولیس مبارزه با مواد  خود مختار مبارزه با  

ی وایل در والیات هلمند، کندهار، نیمروز،    ۲۷مخدر در این والیت مصمم باف  مانده اند. ایل تاری    خ   ماه م، فعالیت محو به رهبر

، بدخشان، فاریاب و غور  گرهار، لغمان، ارز گنن ، دایکندی، زابل،  کاپیسا، بلخ، بادغیس و فراه و در والیات کب  ان، هرات، کب 

افش   ۲۷، منجمله تن  ۱۳۱، ها  شردیده است. در این تال گهکتار محصول خشخاش محو   ۵۲۸۲انجام شده است. تا کنون،  

خود را از دست دادند.    جانر  گتن دی  ۹۰و    راننده  ۱پرسونل اردوی میل افغانستان،    ۹افش پولیس محیل افغانستان،    ۴پولیس،  

هکتار محصول خشخاش تحت ابتکارات وایل،   ۱۰۴۱۳، مجموعا ۲۰۱۲ر مجروح شدند. در زمان مشابه در سال گتن دی  ۸۷

 ر مجروح شدند. گ تن دی ۱۲۲خود را از دست دادند وتن جان  ۱۰۰

 ماه اپریل، سمیناری در مورد چالش های منطقوی در رسید   ۲۴و    ۲۳بتاری    خ          .  ۴۶
 
 به مشکالت مواد مخدر غب  قانون  در  گ

ردید.  گزار  گبر در دوشنبه به افغان ها که از طرف ملل متحد راه اندازی شده بود  مسئولیت آسیای مرکزی در زمینه انتقال 

اک کنند  اک  گ ان شامل نمایند گاشب  ان پنج کشور آسیای مرکزی، افغانستان، جمهوری اسالم ایران و پاکستان م شدند. اشب 

ات جرایم مرتبط به مواد مخدر  گامنیت منطقوی،    پویانی ان سیمینار  گکنند   و قاچاق آن، تاثب 
قانون  رایشات تولید مواد مخدر غب 

 الملیل را ارزیانر نمودند. بتاری    خ روی دولت و نقش سا
ماه اپریل، ششمت   نشست واحد های   ۹زمان های منطقوی و بت  
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 استخبارات مایل در همکاری با مرکز همآهن
 

ی ملل متحد   یک منطقوی و اطالعات آسیای مرکزی و تحت برنامه  منطقوی به رهبر

، تمویل تروریزم و   ، ت کشور و تمویل کنندهردید. هفگزار  گبرای افغانستان و کشور های همسایه در آلمان  بر  موضوع پولشونی

تا نقشه ی راه را ترتیب نماید  رفتند. از ملل متحد در خواست شد  گتبادل اطالعات در مورد معامالت مایل مشکوک را به بحث  

اک کنند بعد از مشوره با  ۲۰۱۳تا کار موثر تر عبور از مرز روی پولشونی تروی    ج و در اخب  سال  روه کاری  گان دولت در  گاشب 

ول شده  برنامه منطقوی روی   مواد کیمیاوی پیش ساز در دوشنبه مالقات کردند تا اطالعات را در زمینه ضبط آخرین مواد کنب 

 تبادله نمایند.  

VII.  حمایت از ماموریت 
  ۱۸.۷امید است که، به رغم کار م کند.   ۱۵/ ۲۰۱۴این ماموریت در حال حارص  باالی پیشنهادی برای سال های  . ۴۷

ات تشکیالن  ۲۰۱۳درصد کاهش در تمویل برای یوناما در سال   در سال    گبمقیاس بزر   ، احتمال دارد که از اختالل بیشب  و تغیب 

ی صورت  گ، در جریان مدت نازک انتقال جلو ۲۰۱۴ د.   گب  رصفه جونی در هزینه و افزایش کارآنی تطبیق خواهد شد و عملیات ب 

 زیر ارزیانر مجدد بوده و اولویت بندی، منجمله از طریق برریس کارمندان انجام م شود. نرخ پایینب   این مامو 
ریت در حال حارص 

ممکن     ،پست های خایل، افزایش هزینه کارمند و فشار باالی هزینه های عملیان  بدین معت  است که حتا بودیجه ی رشد صفر 

 کابل و دونر در پرواز بوده   (جیتهواپیمان  )ف ردد.  توقگ منجر به کاهش در ارزش واقیع  
منطقوی یوناما، که بطور منظم بت  

 ان منطقوی به اجرا در خواهد آورد.   گ با انتقال دهند میلیون دالر پس انداز خواهد داشت. یوناما ترتیبات منتظره را  ۶.۲ساالنه 

انعطاف پذیر را برای تطبیق ماموریت ایجاد کرده تا  کم هزینه و دفب  ساحوی، یوناما نمونه های   ۹با مسدود کردن         . ۴۸

 فعالیت ها را در همآهن
 

ده سازد. با  گ با تیم کشوری ملل متحد طوریکه نیازمندی ها و فرصت ها ایجاب م کند  یک ش یا فش  سب 

ک در ساحات بدون حضور ساحوی داییم یوناما  ایجاد و ابقای شبکه ها در رسارس مملکت، رو  ی انجام ماموریت های مشب 

، هلمند، زابل، نیمروز، غور و بادغیس با  گتمرکز کرده است. نمایند  ان یوناما و تیم کشوری در جریان دیدار ها از پکتیکا، غزن 

کا سفر نمودند.    هم مشب 

ده ملل متحد، گه  در خالل سازماندیه مجدد در حمایت از خانواد      .  ۴۹ عراده واسطه زریه از طرف یوناما بتاری    خ  ۱۵سب 

عراده واسطه    ۱۵ردید.  گماه اپریل جهت استفاده ی ماموریت ثبات یکپارچه چند بعدی ملل متحد در مایل به باماکو منتقل    ۲۹

وی نظارت کننده ی ملل متحد منتقل  ۲۱ر بتاری    خ گنقلیه دی   . ساخته شد ماه م، به نب 

فت خود ادامه داد، طوریکه پالن شده بود این دفب  به ادغام حمایت های فراهم شده به          . ۵۰ ک کویت به پیش  دفب  مشب 

 عمیل، کلیدی ی تجارن  موجود پرداخته است. خدمات  عملکرد هاتحکیم یوناما و ماموریت مساعدت ملل متحد در عراق و 

برای منابع انسان  و پروسه های تعامل مایل و ارایه خدمات برای   صه هایشامل طرح توافقنامه های خدمات محور و شاخ

ا گتطبیق ابتکارات جهان  ملل متحد، منجمله معیار های پاسخ                م شود.  ونی سکتور عامه بت   الملیل، اموجا و انسپب 

 

VIII.  مالحظات 
فت های حاصله در راستانی یک انتقال ثابت و دوامدار         .  ۵۱ یکسال بعد از کنفرانس توکیو روی افغانستان، مهم است تا پیش 

، مقامات  برګزار م شود  . توقع دارم که، در جلسه ی که در ماه جوالی در کابل یمسیایس و اقتصادی را مورد برریس قرار ده

 الملیل ارزیانر نمایوضعیت تعهدات دوجانبه را ارشد 
د. سطح حمایت  را که جامعه بت   الملیل برای  نبت   دولت و جامعه بت  

افغانستان برای دهه آینده تعهد نموده فوق العاده م باشد. حمایت متذکره نیاز است تحویل داده شود و به شیوه ی که  

ورده ساخت   نیاز ها و آرزو های مردم افغانستان  است تا در برآ مسئول مالکیت میل را تقویت نماید. دولت، به نوبه خود، 

فت نماید.      ونی و نتایج ملموس برای یک مشارکت قوی و حمایت دوامدار بت   الملیل اسایس م باشد. گپاسخ پیش 
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ی دولت برای انتقال سیایس       . ۵۲  در رهبر
کلیدی پنداشته م شود. رسیدن به یک توافق در مورد اصول    ،یک تغیب  قانون 

 م باشد. تاخب  در تصویب قانون انتخابات 
وعیت روند انتخابات و پذیرش نتیجه ی آن حیان  فضای   بازی برای ارتقای مش 

سالیم که برای همه نامزدان  زاری بموقع انتخابات با استفاده از روند گرا در میان دست اندرکاران افغان روی اراده ی بر ناباوری 

قانون ترصی    ح م دارد که افغان های باید کسان  باشند که تصمیم اتخاذ نمایند، لیکن  زمینه بازی را در یک سطح فراهم نماید. 

م مشورن  برای مقرری اعضای نهاد های انتخابان  نیاز است  بنابراین امکان این را فراهم م  –به توافق عاجل روی یک میکانب  

م شکایات انتخابان  بیطرف را   – معرف  ګردد مورد پذیرش همه را برای کمیسیون مستقل انتخابات رئیس سازد تا  و یک میکانب  

به حسن نیت و انعطاف پذیری تمام جوانب نیاز است. اجماع قانون  در امر حفظ تحرک سیایس کمک کرده و  فراهم م سازد.  

 آماد 
 
      رد.     های تخنییک را به ارمغان م آو گ

رم شده ام، چارچوب های  گمن از حقیقت  که کمیسیون مستقل انتخابات روی جدول های زمان  توافق کرده دل       . ۵۳

در افغانستان م باشد. من    نر سابقه یک دستآورد  – عملیان  و محالت انتخابان  پیشنهاد شده یکسال قبل از روز انتخابات 

اک   ده و فرا گنهاد های امنیت  افغانستان را ترغیب م کنم تا تحرک مشابه را برای تامت   روند انتخابان  فراهم و اشب  ب  را  گسب 

 ون گت   نمایند. توافق روی چتام
 

ردد. یوناما بصورت فعال مشورت های را میان  گباید همچنان فورا حاصل   تمویل مناسب یک

ده تا به توافقان  که ایجابات را برسمیت م  کر ان و مقامات افغانستان تسهیل  گ اعضای جامعه بت   الملیل و بت   تمویل کنند 

این نهاد همچنان،    ان را نب   برسمیت م شناسد. گتمویل کنند   بت     ونی گکه نه تنها حاکمیت و تداوم بلکه پاسخردیم  گنایل  شناسد  

،  ب  را میان دست اندرکاران سیایس تروی    ج نماید. پروژه تذ گو های فرا گفتگتا    سیع کرد در مطابقت با ماموریت   که دارای  کره برف 

  ۲۰۱۵/ ۲۰۱۴انتخابات سال چرخه تضا م کند که تاثب  محدود در قاهمیت میل م باشد تالش میان مدت و دراز مدت را ا

 مانده تامت   کند، الکن تاکید باید روی پایداری  گخواهد داشت. تامت   بودیجه الزم م تواند بزر 
ین ابزار ممکن را در زمان باف  ب 

 .  نه رسعت  باشد 

م       . ۵۴  را تامت   نماید. من از رسانه  پلورلب  
و بحث های شدید عموم بهمت   سان الزم م باشد تا رقابت هم سطح انتخابان 

اک جامعه مدن  تا کنون دل رم شده ام. افراد و احزاب سیایس باید برنامه ها و اجندا های واضح  گهای پرجنب و جوش و اشب 

 زینش روشن داشته باشند.  گخود را به ارسع وقت ارایه دهند تا موکلت   در رابطه به آینده کشور شان بتوانند  

ی خود در زمینه  ر تالش سیایس برای ثبات و توسعه را روند صلح تشکیل م دهد. یوناما تالش هاگ خط اصیل دی     .   ۵۵

یس ظرفیت سازی را افزایش داده است و  گفت گتا زمینه چشم انداز منسجم و یکپارچه آینده افغانستان را تسهیل کرده و   دسب 

یس میل از طریق شبکه منحرص  کار مین ملحوظ، کار این ماموریت روی ه دهای میل را تروی    ج نماید. ب ی های منطقوی و دسب 

و را با  گفتگان طالبان که صالحیت   گخب  دوامدار در ایجاد دفب  در دوحه برای نمایند أاسایس م باشد. تبه فرد دفاتر ساحوی 

ب   باشد. من روی نیاز یک روند یکپارچه به  گشورای عایل صلح داشته باشند م تواند فرا راه این تالش و خط رسیم شک بر ان

ی افغان ها تاکید م کنم. یوناما آماده است تا  تحت چب  ملل متحد   track II منجمله از طریق تسهیل ابتکار  ،در زمینه رهبر

 مساعدت فراهم نماید.  

ان هر دو  ران  م باشد. در حالیکه گافزایش تنش های اخب  بت   افغانستان و پاکستان مایه ن        . ۵۶ تبادالت مثبت  که بت   رهبر

م، من از هر دو دولت م خواهم تا روی اعتماد سازی تمرکز  بودرم شده  گدل  بمیان آمده بود   کشور بعد از انتخابات در پاکستان

ی صورت  گجلو روحیه ملتهب عموم نمایند تا از رویارونی و  د گب  . همکاری های منطقوی برای ثبات و توسعه اقتصادی مهم  ب 

یجاد کرد. من کشور های قلب آسیا، ملت های حمایت  م باشد. اعالمیه ی که در آلمان  اتخاذ شد به روند استانبول تحرک ا

فت ها در ارتباط به ایجاد یک چارچوب توسعوی برای   کننده و سازمان های منطقوی و بت   الملیل را ترغیب م کنم تا به پیش 

 باشد، و در  ران منطقوی مگ که بصورت واقیع متعلق به بازی و های سیایس ادامه دهند، ابتکارات ملموس و اعتماد سازی  گفتگ

 چارچونر کار نمایند.  
    راستای پایداری مایل چنت  

منظم که رشد  های  چارچوب  و  اعتماد به کار و بار از اثر بالتکلیق  تضعیف شد. تمرکز جدی روی بسیج عواید پایدار           .  ۵۷

منجمله اقتصادی که از اثر افزایش کشت خشخاش   – الزم م باشد. فساد و اقتصاد غب  قانون  سکتور خصویص را تامت   کند 

مجازات  م باشد. اعالم مخرب  بوده و  ان مزمنگی تمویل کنند مندب  و، رسانجام، برای عال گرشد فرا  جهت – برای سال سوم 
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ونی به این افتضاح باشد. اقدام قوی و جاری،  گن پاسخ تن که در فروپایس  کابل بانک دخیل بودند نباید پایا ۲۱نسبتا سبک به 

به اساسات سالم مایل و نهادی برای مساعدت  نشان دادن تعهد  بویژه در اعاده دارانی ها و تنظیم مناسب مایل اسایس م باشد.  

 های پایدار بت   الملیل مهم خواهد بود.  

ده شد مربوط به تقویت دستآورد گتعهد کلیدی دی       . ۵۸ های م باشد که توسط زنان  ری که از طرف دولت در توکیو سبی

رس پا شدن شان در حیات اجتمایع نه تنها   ذشته بدست آمده است، م باشد. توانمند سازی زنان و گدر افغانستان یط دهه  

ی بلکه همچنان مرکز   شودن کامل رسمایه اجتمایع و اقتصادی افغانستان خواهد بود. بحث های دایع   گمسله ی حقوق بش 

فت های را به نمایش  هیئت که در افغانستان بمیان آمده است ما ذاشته است. تمام تالش ها باید بخرج  گشکنند چنت   پیش 

 . ردند گود  تا دستآورد ها در زمینه قانون محو خشونت علیه زنان، در مطابقت با تعهدات بت   الملیل افغانستان حفظ  داده ش

ی  گدر          .  ۵۹ در صد افزایش در تلفات   ۲۵ران  گ یت  را بر افراد ملیک داشته است، من به شدت نگ تلفات سن  مسلحانه های  ب 

  ( ۲۰۱۳مارچ  ۵مورخ  A/67/778-S/2013/133 )طوری که در  ۲۰۱۲افراد ملیک که در رب  ع جاری، بعد از کاهش در سال 

با استفاده از ترور منحیث تاکتیک اصیل، عنارص ضد دولت به هدف قرار دادن مقامات ملیک  ردید م باشم. گخاطر نشان  

ذار های انتحاری و مواد انفجاریه تعبیه شده ادامه داده اند.  اعالمیه گاماکن عموم با استفاده غب  تفکیک بمب افغانستان و 

 بت   الملیل 
بت   افراد ملیک و  طالبان مبت  بر اینکه قضات و سارنواالن اهداف پذیرفتت  م باشند در مغایرت با تمایز حقوف 

که باالی افراد ملیک تمرکز دارد تنها م تواند باعث ژرفب  شدن خصومت ها و    گجن جویان قرار دارد. مرحله فجیع تر اینگجن

ام ب  دوستانه ی بت   الملیل را احب   ارند. ز گچرخه خشونت شود. من از تمام جوانب م خواهم تا قانون بش 

نب   در حال متحول شدن م   گجنهیئت های امنیت  به پیش م رود، بهمت   سان ما مسئولیت طوری که انتقال         . ۶۰

ول منابع رقابت م کنند، منجمله  گکار روه های ضد دولت،  گباشد. برعالوه،   ذاران محیل، شبکه های جرم روی قدرت و کنب 

ی خشونت  های متغب  و رقابت های محیل رقابت م نمایند. ارزیانر های ساده  ائتالف صنعت مواد مخدر ، در سلسله ی از 

 مراه کننده باشد. تست واقیع امنیت این است که آیا مردم در زند گماره ها م تواند  تنها بر اساس ش
 
 روزمره ی و چشم انداز  گ

و های توانمند افغانستان   . طوریکه نب  ی امنیت را در رسارس کشور    مسئولیت  آینده ی شان احساس اطمینان م کنند یا خب  رهبر

ند، برای شان مهم خواهد بود تا گبعهده م   ظرفیت شان را جهت محافظت از جمعیت مردم برای کسب اعتماد شان به   ب 

ذارند. مشکالت امنیت  و چالش های داخیل و خارچر باف  مانده اند. با توجه به نهاد های امنیت  افغانستان که هنوز  گنمایش ب 

ات مواجه م باشند، خطرات، تاخب  هدر حال توسعه م باشند و با فقدان   ا و موانیع لزوما وجود خواهند داشت.  برچ  از تجهب  

حمایت دراز مدت بت   الملیل نه تنها برای اطمینان سیایس واقتصادی مهم است بلکه برای ایجاد اطمینان مردم در رابطه به  

و های امنیت  افغانستان و  ی از خطر اینکه مردم گجلو نب   منابع بدیل امنیت  را جستجو کنند حیان  م باشد.  ب 

 و قضانی بخش اساس حاکمیت را تشکیل م دهد. مشخص شد که  گتقویت پاسخ       . ۶۱
ونی و نظارت از نهاد های امنیت 

رم کننده است. تالش های قوی و جاری باید ادامه یابد  گان که بصورت غب  قانون  زندان  شده بودند دلگ رهانی اخب  توقیف شد 

یگان جلو گتا از شکنجه و بدرفتاری توقیف شد   ردد.   گ  ونی گشده و باعث بوجود آمدن پاسخ ب 

رفته ستایش  گمن تالش های که از طرف همه جوانب برای تامت   و تطبیق کمپاین های اخب  واکسیناسیون صورت         . ۶۲

دوستانه، نمایند   م کنم. اذعان م کنم که در میان یک وضعیت پیچیده ی بش 
 
دوستانه انتظار دارند که خصومت  گ  های بش 

ا در ساحات دور دست افزایش خواهد یافت و باعث خواهد شد که متعاقبا منجر به بیجانی شده و بر توانانی فعالت    ه

یس به جمعیت های از مردم تاثب  خواهد   دوستانه در دسب  رفت   اقدامات جهت اطمینان  گمن فوریت روی دست  ذاشت. گبش 

یس داشته باشند. برای بیشب    از اینکه افراد بیجاشده فرصت جستجوی ایمت  را داشته دوستانه دسب  و به مساعدت های بش 

و احتمال دارد که وابسته به کمک ها باف  مانده اند، همچنان برای مهاجرین  ها بیجا شده اند    گاز نیم میلیون نفری که از اثر جن 

دوستانه به تنهانی راه حل پایدار نیم باشد. ظرفی
 ت نهاد های افغانستان برای آماد عودت کننده، اتکا بر تالش های بش 

 
 و  گ

واضح و   مسئولیت ان، همراه با نقش ها و گپاسخ به حوادث باید نب   توجه جدی را از طرف مقامات افغانستان و تمویل کنند 

      تعریف شده دریافت نماید.    
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 ونگبحث های با ملل متحد و دست اندرکاران کلیدی افغان و بت   الملیل روی چ        .  ۶۳
 

  آماد یک
 
 برای چالش ها و فرصت ها  گ

عادی سازی، ملل متحد متعهد است تا با افغانستان در قسمت تقویت  در مسب  در برابر انتقال و فراتر از آن جریان دارد. 

 . نمایند کمک نماید   ، چارچوب سیایس، ظرفیت نهادی آن برای ارایه خدمات و خودکفانی اقتصاد آنحاکمیت
 
 ها همچنان  گ

ونه روز افزون تمرکز تخصص پالیس و ظرفیت سازی شان را روی مساعدت به نهاد ها و سازمان های میل و محیل متمرکز  گب

خواهند ساخت تا سیستم های ارایه موثر و پایدار را ایجاد نمایند. تاکید م کنم که وظایف هسته نی این ماموریت این است تا  

یس سیایس اش را د  ی افغان ها و تروی    ج ر خدمات جمیله و دسب  حمایت از روند های سیایس، مصالحه و منطقوی به رهبر

ام به حقوق بش  و انسجام توسعوی فراهم نماید. در حالیکه یک شکل متفاون  از تعامل، که حاکمیت و مالکیت میل را   احب 

ول مدت انتقال و فراتر از آن  نیاز خواهد بود، معتقدم که این اولویت های کلیدی در ط ۲۰۱۴تقویت م کند پس  از سال 

معتبر باف  خواهد ماند. یک ماموریت سیایس ویژه نقش حیان  را در حمایت از دولت و مردم  افغانستان و تسهیل تعامالت 

ات ملموس   خواهد داشت. سازنده با جامعه بت   الملیل و تامت   تحقق تعهدات و داشت   تاثب 

دوستانه و  گ  اساسات نهاد های افغانستان بصورت  . ۶۴ ، بش  ده پابرجا بوده لیکن تابع چالش های پیچیده و ژرف امنیت  سب 

پر از   خود را بوجود م آورد. در یک زمان خاص  ظرفیت میباشد. نامطمیت  در زمان انتقال و مقیاس اتکا به منابع خارچر پویانی 

ات، مهم است که هدف یک   ومند، خودکفا و دارای حاکمیت با نهاد های توانمند که بتواند برای مردم امنیت  تغیب  کشور نب 

 باف  م باشد. ها  آورده و خدمات ارایه کند در صدر تمام تالش 

و از نماینده ویژه ام، یان  معاونت ملل متحد در افغانستان هیئت از تمام کارمندان داخیل و بت   الملیل م خواهم       . ۶۵

ایط چالش برانگب   جهت تحقق تعهدات مان در حمایت از مردم  ک وبیش، بخاطر فداکاری های مدوام شان، که اغلب تحت رس 

 افغانستان فعالیت م کنند اظهار سپاس نمایم. 

 
 

                                                                                                                               
 
  
 

 


