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مقدمه

.۱
این گزارش در مطابقت با قطعنامه شماره  ۶۸/۱۱مجمع عموم و قطعنامه شماره  ( ۲۲۱۰سال  )۲۰۱۵شورای
ی
امنیت ترتیب شده که یط آن از رسمنس ملل متحد خواسته شده بود تا هر سه ماه در مورد انکشافات در افغانستان گزارش
ارائه نماید.
این گزارش معلومات تازه در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های عمده ی
.۲
بشدوستانه،
ی
توسعوی و حقوق بشی از زمان صدور گزارش قبیل که به تاری خ  ۱سپتمب  ۲۰۱۵ارائه شده بود (،)A/70/359-S/2015/684
و نامه مورخ  ۱۵سپتمب  ۲۰۱۵اینجانب ،عنوان رئیس شورای امنیت ) (S/2015/713فراهم م نماید.
.II

انکشافات مرتبط

.۳
انکشافات امنیت همراه با رشد کند اقتصادی همراه بوده است ،فشارهای سیایس در حال رشد و ابراز نارضایت مردم
اولت مرکز والیت
چالش های پیش روی حکومت افغانستان را برجسته ساخت .ترصف کوتاه مدت شهر کندز توسط طالبا ن ،ر
تأثبات آن بر افراد ملیک همچنان
گبی را نشان داد که ر
که از سال  ۲۰۰۱بدینسو به دست شورشیان سقوط کرد ،شدت در ر
بحیث منبع اصیل نگران باق است .تصمیم یرسکای ربت الملیل امنیت در مورد تمدید تعهدات شان ،از جانب حکومت افغانستان
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مورد استقبال قرار گرفت .در حالیکه بخش عمده توصیه های نخست کمیسیون ویژه اصالحات انتخابان توسط رئیس جمهور
افغانستان ،یارسف غت به تصویب رسید ،مهندیس انتخابات و چارچوب زمانبندی انتخابات تا هنوز مشخص نیست .حکومت
افغانستان و دونران تطبیق برنامه اتکا بخود از طریق چارچوب کاری حسابدیه متقابل را آغاز کردند .در حالیکه حکومت از
شماری ی
پیشفت ها در دستیان به معیارهای درآمد و بازسازی نهاد های کلیدی جمع آوری درآمد گزارش داده است ،اما تصویر
کیل اقتصادی پیچیده باق مانده است .نگران در ربت شهروندان نسبت به آینده آنها باعث افزایش صعودی ګراف مهاجرت
شده است.
الف .انکشافات سیایس
.۴
ترصف شهر کندز توسط طالبان در فاصله ای زمان  ۲۸سپتمب تا  ۱۳اکتوبر  ۲۰۱۵و وخیمب شدن اوضاع امنیت در
رستارس شمال ،منجر به عقب نشیت عمده برای حکومت شد .از آن زمان حکومت در تالش آن شد تا با ایجاد حسابدیه و
جبان ،برای عموم مردم اطمینان خاطر دهد .در مدت زمان  ۱تا  ۱۶اکتوبر ،رئیس جمهور غت قومندان امنیه والیت کندز را
برکنار کرد ،یک هیئت حقیقت یاب را برای سقوط شهر کندز گماشت و برای ارزیان اوضاع از این شهر بازدید کرد .بتاری خ ۲۶
اکتوبر ،این هیئت گزارش یافته های خود را به رئیس جمهور ارایه کرد و بتاری خ  ۲۹اکتوبر گزارش خود را به شورای امنیت میل
سبد ،هرچند این یافته ها بدست ی
سبده نشده است .با این حال اعضای شورای میل همچنان به انتقاد شان از برخورد
نش ر
ر
حکومت در بحران کندز و اوضاع امنیت در رستارس کشور ادامه دادند .بتاری خ  ۲نومب ،ولس جرگه نشست را برای رأی عدم
اعتماد به وزیر داخله برگزار کرد اما رای عدم اعتماد تصویب نشد .فشار های عموم بر حکومت از طریق راه اندازی تظاهرات
ضت ،از کشت هفت تن از افراد ملیک در والیت زابل ،بخشم بودند و با سایر
بتاری خ  ۱۱نومب برازنده تر شد که در آن معب ر
اعضای محروم جامعه یکجا شده و از حومه کابل به سمت قرص ریاست جمهوری راهپیما ین کردند و خواستار بهبود امنیت و
عدالت گردیدند.
.۵
عقب نشیت نظام در شهر کندز و حمالت در سایر نقاط کشور منتقدان حکومت را تشیجع و منجر به ایجاد گروه
پیشت مجاهدین
اکت حکومت قبیل و شماری از رهبان
ر
های اپوزیسیون نوپا گردید .حامیان رئیس جمهور قبیل ،حامد کرزی ،ار ر
تغیبات در حکومت شدند.
با حضور در نشست های گوناگون خواستار نقش بیشب در پالیس سازی ،انتصاب های کلیدی و یا ر
این خواست ها توسط برخ ها شامل تشکیل یک لویه جرگه ،با اشاره به لویه جرگه قانون اسایس که در توافقنامه  ۲۱سپتمب
 ۲۰۱۴برای تأسیس حکومت وحدت میل پیش بیت شده و یا لویه جرگه در یک قالب دیگر بود .خواست های مشابیه رنب
طرفت ،بشکل
توسط برخ از اعضای شورای میل صورت گرفت .در حالیکه رئیس جمهور غت و مشاورانش بطور پیوسته با
ر
ی
انفرادی و یا گرویه ،در تعامل بودند ،تالش ها برای آگایه و گفتگو ،در موارد خاص ،توسط برخ به مثابه نمایندگ از عالیق
تعبب شد تا ایجاد یک اجماع.
شخیص ر
.۶
انکشافات سیایس و امنیت منجر به یک سلسله از انتصاب ها توسط ریاست جمهوری در پست های خایل حکومت
و سمت های امنیت شد .رئیس جمهور غت هشت انتصاب برای پر کردن پست های خایل والیات ،بشمول والیات شمایل
بغالن ،بدخشان ،فاریاب ،رسپل و تخار انجام داد .از جمله  ۳۴پست وایل والیت در تمام کشور  ۳پست والیت به عنوان سمت
های بود که توسط رسپرستان اداره م شد .عالوه بر این ،رئیس جمهور هشت قومندان امنیه حوزه وی پولیس میل افغان ،چهار
همچنت احمد ضیا
رئیس جدید والیت ریاست امنیت میل و پنج قومندان امنیه والیت جدید را منصوب کرد .رئیس جمهور
ر
مسعود ،نماینده ویژه خود برای اصالحات و حكومتداری خوب را به مقام معادل معاون رئیس جمهور ارتقا داد .با این حال،
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پست وزیر دفاع همچنان به عنوان سمت که توسط رسپرست اداره م شد باق ماند و پست مقام لوی سارنوایل هنوز خایل
است.
.۷
روند اصالحات انتخابان ادامه داشت .بتاری خ  ۶سپتمب رئیس جمهور غت فرمان را صادر کرد که یط آن  ۷توصیه
از مجموع  ۱۰توصیه کمیسیون ویژه اصالحات انتخابان ،به شمول توصیه های در مورد ثبت نام رای دهندگان ،اختصاص
ی
مراکز رای دیه ،نیازمندی های شایستگ برای بورد کمشبان و روند انتصاب کمشبان کمیسیون های انتخابان ،را تایید کرد.
تعیت شده ای چوگ ها برای زنان در انتخابات شورای های والیت و ولسوایل ها در سطح  ۲۵فیصد حفظ
توصیه که سهمیه ر
تغیبات وارده در سال  ۲۰۱۳مبت بر کاهش سهمیه ها به  ۲۰فیصد و صفر ،بلبتیب ،به عقب
شود ،تایید گردید که با این کار ر
رفته است .رئیس جمهور سه توصیه را برای وضاحت بیشب دوباره به کمیسیون راجع ساخت .این توصیه ها شامل سیستم
انتخابات برای تمام انتخابات آینده ،دیدگاه ها برای حوزه های انتخابان کوچکب و ایجاد کمیته شفافیت برای نظارت از نهاد
نهان اش را ارایه نماید .با آنهم
های انتخابان بود .توقع م رود که کمیسیون ایل تاری خ  ۲۱دسمب سال  ۲۰۱۵توصیه های ی
تاثبات فیصله دو تن از اعضای این کمیسیون مبت بر عدم اشباک در بحث های بعدی ،از ارسال دسته نخست توصیه ها و
ر
معت و مشخص نیست .ملل متحد به سهم خویش ،منحیث
عدم توافق بر رس توصیه های مربوط به نوع انتخابات ،تا اکنون ر
عضو بدون حق رای کمیسیون ویژه اصالحات انتخابان ،به حمایت اش از روند اصالحات از طریق ارایه کمک های تخنیگ و
مشوره دیه ادامه داده است.
.۸
بتاری خ  ۶سپتمب رئیس جمهور غت دو فرمان را صادر كرد و یط آن قانون انتخابات و همچنان قانون تشکیل ،وظایف
و صالحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخابان ،را به منظور تعمیل توصیه های کمیسیون
ویژه اصالحات انتخابان تعدیل نمود .در اواسط ماه سپتمب ،حکومت همچنان روند تشکیل کمیته ای منتخب هفت نفری را
که مسؤلیت نامزد کردن اعضای جدید کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخابان را بدوش دارد ،افتتاح
سبده بود که تاری خ انتخابات با در نظر داشت توصیه های کمیسیون ویژه اصالحات
نمود .چنانچه رئیس جمهور غت وظیفه ر
انتخابان را اعالن کند ،اما کمیسیون مستقل انتخابات تا هنوز تاری خ برگزاری انتخابات پارلمان و شورا های ولسوایل را اعالن
نکرده است.
از آنجا که مذاکرات مورخ  ۷جوالی  ۲۰۱۵در مری که توسط پاکستان تسهیل شده بود ،به تعقیب ی
.۹
نش خب درگذشت
مال عمر و رو به وخامت گرایدن اوضاع امنیت در افغانستان ،چشم انداز روند صلح بګونه ای راکد باق مانده است .درز ها و
تنش در صفوف طالبان رونما گردیده ،با وجود آن گمانه زن ها در مورد اینکه دستاوردهای نظام رهب جدید طالبان ،مال
منصور را قادر م سازد تا رهبی را تحكیم بخشد ،ادامه دارد .بتاری خ  ۱۹سپتمب ،یک شاخه ای طالبان که مخالف رهبی مال
ی
منصور است ،با صدور اعالمیه ای ادعا نموده است که تالش های وی برای احیای همبستگ در صفوف طالبان به ناکام
مواجه شده است .در اوایل ماه نومب ،جناح مخالف مال منصور ،مال محمد رسول آخوند را بحیث رهب جایگزین منصوب
کرده است ،که براساس گزارش ها به تعقیب ی
گبی ها در والیت زابل رخ داده است .به تعقیب سقوط والیت
نش این اعالمیه در ر
کندز توسط طالبان تنش ها میان افغانستان و پاکستان تشدید گردیده است .شماری از رهبان سیایس افغان ادعا كردند كه
عدم همکاری پاكستان ،طالبان را قادر ساخته است تا عملیات نظام شانرا شدت بخشند .این ادعا توسط حکومت پاکستان
رد شده است .بتاری خ  ۹اکتوبر  ،رهب حزب اسالم ،گلبدین حکمتیار ،بگونه علت از طالبان بخاطر ترصف شهر کندز انتقاد کرده
و اجندای را برای مذاکرات صلح ارائه نمود .در جریان بازدید از واشنگت دی یس ،در فاصله میان  ۲۱تا  ۲۳اکتوبر ،صدراعظم
ی
ً
پاکستان نواز یرسیف ،آمادگ پیوسته خود برای تسهیل گفتگو های صلح میان طالبان و حکومت افغانستان را مجددا ابراز نمود
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ی
هماهنگ موجود و تقاضای همزمان ی
خنت سازی گروه ها را خاطر نشان ساخت .در مشوره با حکومت
اما عدم توافق و
افغانستان ،نماینده ویژه ای من برای افغانستان به تالش های خود برای تعامل با تمام جوانب ،بشمول همسایگان منطقه ای
برای تسهیل و بهبود روابط که برای روند صلح ممد م باشد ،ادامه داده است.
فعالت میل بکارش آغاز نمود.
درست در مقابل این پس منظر بود که یک ابتکار محیل برای تقویت ثبات ،با حمایت از
-۱۰
ر
بتاری خ  ۷سپتمب یک توافق آتش بس محیل در دند غوری مربوط ولسوایل پلخمری والیت بغالن ،توسط وزیر امور رسحدات
اولت توافق آتش بس بود که با تایید
اقوام و قبایل ،وایل والیت بغالن و بزرگان اقوام امضاء شد .این آتش بس ،براساس گزارش ،ر
رسیم حکومت افغانستان صورت گرفته است .حکومت افغانستان ترصی ح نموده که هیچ یک ،نه رنبوهای امنیت افغانستان
گبی های شدید بوده
نه طالبان ،م توانند عملیات نظام را در این منطقه انجام دهند .این آتش بس شاهد کاهش فوری در ر
خب ،چنانچه
است .با این حال ،برخ از
شاملت این توافق ،بمشول اینکه آیا طالبان به تعهد شان پایبند باق خواهند ماند و یا ر
ر
مخالفت کرده اند که از آن برای تقویت کردن مواضع خط جنگ در منطقه استفاده کنند ،و رنب نگران شان را در مورد کنبول
کمرنگ حکومت در منطقه ثبت نموده اند.
.۱۱
بتاری خ  ۱۲اکتوبر در کابل ،حدود  ۵۰۰نماینده از شورا های علمای حکومت ،علما و افراد مستقل مذهت در کنفرانس
میل علما در حمایت از ایجاد صلح در افغانستان ،که توسط شورای عایل صلح و با حمایت و کمک هئیت معاونت ملل متحد
در افغانستان (یوناما) تدویر گردیده بود ،اشباک کردند .یرسکت کنندگان قطعنامه ای را تصویب کردند که توسط رئیس جمهور
طرفت منازعه بخاطر دستیان به صلح حمایت م کند .یوناما
غت تصویب شد که از تالش های حکومت برای کشاندن تمام
ر
اگب به مالکیت افغان ها را با راه اندازی برنامه های مشابه در والیات قندهار  ،پکتیا و
به تالش هایش برای حمایت گفتمان فر ر
پکتیکا شامل موضوعان مانند نقش جوانان ،بزرگان قبایل و علمای دیت در حمایت از صلح و آشت ،ادامه داده است.
ب .امنیت
در کل سطح رویداد های امنیت در جریان این مدت ،در مقایسه به دوره مشابه در سال  ،۲۰۱۴افزایش یافته است.
.۱۲
ی ً
ترصف کوتاه مدت شهر کندز و همچنان مراکز  ۱۶ولسوایل آن بدست طالبان ،که اکبا در شمال واقع اند و در ماه اگست تا
اخب ماه اکتوبر رخ داد ،بیانگر چالش های است که حکومت و رنبوهای امنیت برای حفظ ثبات در رسارس کشور با آن روبرو
ر
.
هستند در رن وقوع این انکشافات و نشست بعدی وزرای دفاع کشور های پیمان اتالنتیک شمایل (ناتو) که بتاری خ  ۸اکتوبر
سبدند که تعهدات پالن شده رنبوهای
 ۲۰۱۵در مرکز این نهاد در شهر بروکسل تدویر یافت ،همکاران امنیت ربت الملیل وعده ر
شانرا در تحت توافقنامه دوجانبه میان ایاالت متحده امریکا و افغانستان و توافقنامه وضعیت رنبوها برای ماموریت حمایت
قاطع ناتو را بازنگری م کنند .این تعهدات از جانب حکومت افغانستان استقبال شد .از اثر خطرات گسبده ای که منازعه به
ً
روستان ،کم ساخته و
فعالت ملیک بشمول ملل متحد مجبورا برنامه های فعالیت شانرا ،بویژه در ساحات
میان آورده است،
ر
ی
ً
تغیب مکان داده است.
موقتا کارکنان شانرا از والیات کندز ،بغالن ،بدخشان و فاریاب ر
.۱۳
به تعقیب گفتگو ها با حکومت افغانستان در جریان سال  ،۲۰۱۵ایاالت متحده امریکا فیصله اش را بجای خروج
تمام رنبوهایش ،به  ۱۰۰۰پرسونل نظام تا آخر سال  ،۲۰۱۶تجدید نمود .بتاری خ  ۱۵ماه اکتوبر بارک اوباما رئیس جمهور
امریکان را تا سقف  ۹۸۰۰رسباز حفظ نماید و این رقم را در سال
ایاالت متحده امریکا تعهد نمود که در سال  ۲۰۱۶رنبوهای
ی
 ۲۰۱۷به  ۵۵۰۰رسباز نگهدارد که به ماموریت شان برای آموزش رنبوهای افغان و حمایت در عملیات های مبارزه با تروریزم
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ادامه م دهند .در همان روز رئیس جمهور غت از فیصله حکومت ایاالت متحده امریکا منحیث وسیله ای برای تقویت مشارکت
میان دو کشور استقبال نمود .در رابطه به ماموریت حمایت قاطع ،سایر اعضای ناتو ،بشمول ایتالیا ،ترکیه و حکومت شایه
سبدند که تعداد عساکر شانرا در سطح فعیل نگه م دارند در حالیکه جرمت از افزایش سطح
کبب و ایرلند شمایل وعده ر
برتانیه ر
فعیل رنبوهایش خب داد.
.۱۴
در فاصله میان  ۱اگست تا  ۳۱ماه اکتوبر سال  ،۲۰۱۵ملل متحد  ۶۶۰۱واقعه امنیت در خصوص نظارت از
فعالت ملیک که بطور بلقوه بر ارایه برنامه ها و فعالیت
پویان و مصؤنیت
ر
انکشافات وابسته به امنیت در ارتباط به وظایف ،ی
همت دوره زمان در سال  ۲۰۱۴را
های ماموریت اثر گذاشته ،را ثبت نموده است .این رقم  ۱۹در صد افزایش در مقایسه با ر
نشان م دهد که در آن وقت  ۵۵۱۶رویداد ثبت شده بود .بخش عمده این رویداد ها ( ۶۲درصد) در حوزه های جنوب،
جنوب یرسق و حوزه یرسق گزارش داده شده است .در حالیکه رمبان رویداد های امنیت در این سه حوزه در این اواخر بطور ثابت
ی
تسخب موقت شهر کندز
شمالشق ،بشمول
بلند باق مانده است ،اما شدت قابل مالحظه ای ناامت ها در حوزه های شمال و
ر
توسط طالبان و افزایش رویداد های امنیت که در این حوزه ها ثبت شده است ،وضعیت امنیت در والیات رسپل ،فاریاب،
جوزجان ،کندز و تخار را شکنند ساخته است.
ٌ
.۱۵
در دوره گزارشدیه ،طالبان عالوه بر اشغال شهر کندز مرکز  ۱۶واحد اداری را که عمدتا در سمت شمال (در والیات
بدخشان ،بغالن ،فاریاب ،کندز ،رسپل و تخار) همچنان در غرب (والیت فراه) در جنوب (در والیات هلمند و کندهار) واقع
تسخب کردند .رنبوهای دفایع و امنیت افغان قادر شدند که ایل تاری خ  ۳۱اکتوبر کنبول شهر کندز و همچنان مرکز ۱۳
بود
ر
هوان
توانان های
گبند .رنبوهای امنیت افغان با حمایت رنبوهای نظام ربت الملیل ،بشمول
واحد اداری را دوباره بدست ر
ی
ی
تسخب والیات غزن ،فراه و فاریاب و همچنان تالش های مستمر شانرا در والیت
اسایس ،توانستند تالش های طالبان برای
ر
اخب دوره گزارشدیه شدت گرفت ،را در ماه های سپتمب و اکتوبر به عقب بزنند .براساس تحلیل های جاری
هلمند ،که در ر
کنبول  ۲۵فیصد ولسوایل ها در رستارس کشور منحیث ساحات مورد منازعه باق مانده است .سقوط شهر کندز برای طالبان
توانان های رنبوهای امنیت
دستاورد های مادی و ارزش تبلیغان ګسبده را ببار آورد .این انکشافات کاست های عمده ای در
ی
هوان و همچنان در بعیص حاالت نیاز برای تقویت
افغان ،بشمول عرصه های لوژستیگ و پالنگذاری ،استخبارات و حمایت ی
اکت ملیک ،چنانچه گزارش داده شده است که قبل از سقوط شهر کندز رتبه شده
روابط کاری مثمر میان نهادهای امنیت و ار ر
بود ،را برجسته ساخت .شماری از چهره های سیایس پرنفوذ افغان پیشنهاد ایجاد گروه های ملیشه طرفدار دولت و یا به عبارت
دیگر رنبوهای دفایع منطقوی را نمودند تا رنبوهای امنیت افغان را حمایت نمایند .گزارش های روایت حایک از آن است که این
رنبوها در شماری از والیات حضور دارند.
.۱۶
عالوه بر منازعه میان رنبوهای امنیت افغان و عنارص ضد دولت ،در جریان این دوره ،در کنار سایر موارد ،بطور پیوسته
گبی در میان رنبوهای عنارص ضد دولت در والیات ننگرهار ،زابل ،غزن گزارش داده شده است .حضور گروه های وابسته
از در ر
به حکومت اسالم شام و عراق ،بویژه در والیت ننگرهار جاییکه حضور آنان در مقایسه به سایر نقاط در کشور مهم تلق م
گبی ها میان افراد وابسته به حکومت
شود ،بحیث یک نگران باق مانده است .گزارش های تایید ناشده نشاندهنده ای در ر
اسالم شام و عراق و طالبان در این والیت ،و همچنان افزایش گسبده عملیات های پاکسازی توسط رنبوهای امنیت افغان با
حمایت رنبوهای نظام ربت الملیل بقصد هدف قراردادن این گروه ها بوده است .بتاری خ  ۲۰اکتوبر گروه وابسته به حکومت
اسالم شام و عراق مسؤلیت حمله بر یک مسجد اهل تشیع در کابل را به عهده گرفت .دست داشت این گروه در این حمله و
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سایر همچو حمالت تایید ناشده باق مانده است .کشته شدن هفت تن از افراد ملیک اهل تشیع در منازعه درون شورشیان
باعث ایجاد دوباره نگران در خصوص معرق و ی
پیس گرفت جنگ فرقه ای در منازعه شده است.
در دوره گزارشدیه ،منازعه مسلحانه و واقعات ی
.۱۷
نایس از استفاده مواد منفجره تعبیه شده همچنان بخش عمده ای از
واقعات امنیت ( ۶۸فیصد تمام واقعات امنیت) را تشکیل داده است .در مقایسه با دوره مشابه گزارشدیه در سال ،۲۰۱۴
افزایش  ۲۰درصدی در منازعات مسلحانه ثبت شده است .عنارص ضد دولت جهت اعمال نفوذ شان باالی مردم ملیک به راه
اندازی کشتار هدفنمد اختطاف ها ادامه داده اند .از تاری خ  ۱اگست ایل  ۳۱اکتوبر  ۴۴۷واقعه شامل ترور و اختطاف ثبت
شده است که بیانگر  ۱۲درصد افزایش واقعات در مقایسه به دوره مشابه سال  ۲۰۱۴م باشد که در آن زمان  ۳۹۹واقعه ثبت
شده بود .در دوره گزارشدیه در رسارس کشور  ۲۲حمله انتحاری ثبت شده که  ۱۰حمله در والیت کابل رخ داده است .عالوه
بر این ،طالبان و عنارص ضد دولت به هدف قراردادن نهاد ها تنفیذ قانون در اطراف کشور ادامه داده اند .به تعقیب حمالت
بر محابس والیت در والیت غزن و والیت کندز بتاری خ های  ۱۴و  ۲۸سپتمب ،بلبتیب ،بر اساس گزارش ها بیشب از ۱۰۰۰
زندان ،بشمول زندانیان که به ارتکاب جرایم علیه امنیت داخیل محبوس بودند ،فرار کرده اند .گزارش های داده شده حایک از
آنست که در جریان این رویدادها  ۴تن از پرسونل محبس در غزن کشته و  ۲۶تن دیگر در والیت غزن الدرک شده اند.
.۱۸
غب مستقیم متاثر شده است .بیشبین این رویدادها
در کل در  ۴۳رویداد امنیت ملل متحد بگونه ای مستقیم و یا ر
متوجه کارمندان داخیل ملل متحد بوده است .یگ از جدی ترین رویدادها قتل یک کارمند ملل متحد بود که بتاری خ  ۱۲اکتوبر
در والیت قندهار رخ داد .بدلیل سطح بلند ناامت های عموم موجود ملل متحد بتاری خ  ۲۸سپتمب کارمندانش را از شهر کندز
تسخب کردند کمپوند دفب ملل متحد بگونه ای وسیع تخریب و چور شد .در
رببون کرد .بتعقیب آن زمانیکه طالبان شهر را
ر
جلوگبی
فاصله میان تاری خ  ۳۰سپتمب تا  ۹اکتوبر ملل متحد کارمندانش را از والیات بغالن بدخشان و فاریاب بخاطر اقدامات
ر
کننده انتقال داد و برنامه هایش را در این ساحات به حالت تعلیق درآورد .بتاری خ های  ۸و  ۱۰نومب فعالیت ها بلبتیب در
گبی فعالیت ها در فاریاب تحت بازبیت قرار دارد اما فعالیت ها در کندز بدلیل
بدخشان و بغالن دوباره از رس گرفته شد .از رس ر
تخریبات وارده به تسهیالت ملل متحد محدود بوده است .حینیکه پرسونل ریاست امنیت میل ماموریت های زمیت ملل متحد
را بدرقه م کردند هفت بار هدف حمالت قرار گرفتند .در کل چهار تن از پرسونل امنیت میل بتاری خ  ۱۰سپتمب و  ۲۰اکتوبر
حت بدرقه کردن ماموریت های زمیت مجروح گردیدند .اما در این رویداد ها هیچ یک از کارمندان ملل متحد
در شهر جالل آباد ر
آسیب ندیدند .مسولیت حمله  ۱۰سپتمب را گروه وابسته به حکومت اسالم شام و عراق بدوش گرفته است اما ادعا آنان
ثابت نشده است.
ج .همکاری منطقوی
ارصار مستمر بر تعامل سازنده برای امنیت منطقوی و ی
.۱۹
ششمت کنفرانس
پیشفت اقتصادی ادامه داشت .در جریان
ر
همکاری های اقتصادی منطقوی در مورد افغانستان که بتاری خ  ۳و  ۴سپتمب در کابل تدویر یافته بود رئیس جمهور غت و رئیس
اجرائیه افغانستان عبدهللا عبدهللا بر ساحات بلقوه برای رشد ،رسمایه گذاری و حمایت از انکشاف تمرکز نموده و نیاز برای
همکاری منطقوی علیه تروریزم را برجسته ساختند .موصوف در بیان اش در یک نشست در سطح باال در مورد افغانستان که
بتاری خ  ۲۶سپتمب در نیویارک برگزار شده بود ،رئیس اجرائیه اولویت افغانستان برای صلح ،رشد اقتصادی و همکاری منطقوی
چت که بگونه ای مشبک این نشست را ریاست م کردند ،وعده دادند که همکاری منطقوی
را واضح ساخت .ایاالت متحده و ر
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بیشب را حمایت م کنند .افغانستان همچنان در نشست فوق العاده شورای وزرای سازمان همکاری های اقتصادی که بتاری خ
اخب در مورد اهداف توسعه پایدار رنب م شد.
 ۲اکتوبر در نیویارک برگزار شده بود ،اشباک کرد که شامل بحث های توافق ر
.۲۰
اولت نشست
افغانستان و جمهوری اسالم ایران تالشهای شانرا بر همکاری های اقتصادی و انکشاق متمرکز ساختند .ر
کارشنایس جمهوری اسالم افغانستان-ایران و کشور هندوستان در مورد توافقنامه ترانزیت و همکاری های ترانسپورت بتاری خ
 ۲۲سپتمب در تهران با دیدگاه گسبش روابط سه جانبه برگزار شد .دیدار های رسیم مقامات وزارت انکشاف شهری و وزارت
معادن و پطرولیم افغانستان از جمهور اسالم ایران در ماه اکتوبر بر مسایل چون رسمایه گذاری و زیربناء تمرکز داشت.
ً
.۲۱
نشست روند قلب آسیا – استانبول که در سال  ۲۰۱۵مشبکا از طرف افغانستان و پاکستان ریاست م شود ،بطور
تدابب اعتماد سازی را در مورد
مستمر تحرک شانرا به نمایش گذاشتند .گروه های تخنیگ منطقوی باهم مالقات نمودند تا
ر
مسایل چون :امراض ساری در تهران بتاری خ  ۲۵و  ۲۶اگست ،مدیریت بحران در اسالم آباد بتاری خ  ۸سپتمب ،همکاری های
تجارت ،داد و ستد و رسمایه گذاری در دهیل جدید بتاری خ های  ۱اکتوبر و  ۱۹نومب و آموزش در تهران بتاری خ  ۲۳نومب را
ی
اکت ارشد در نیویارک باهم دیدار کردند تا بر موضوع آمادگ ها برای نشست وزرا در اسالم
توسعه بدهند .بتاری خ  ۲۷سپتمب ار ر
آباد بتاری خ  ،۹بحث و گفتگو کنند.
 .۲۲گسبش باالقوه ن ثبان رببون از مرز های افغانستان بحیث منبع نگران برای کشور های آسیای میانه و فدراسیون روسیه
پوتت رئیس جمهور فدراسیون
باق است .بتاری خ  ۶اکتوبر رئیس جمهور تاجیکستان امام عیل رحمان در یک نشست با والدیمر ر
تامت شود .بتاری خ  ۱۳اکتوبر
روسیه خواستار تالش های بیشب در داخل سازمان پیمان امنیت جمیع شدند تا امنیت رسحدات ر
نماینده ویژه من با آقای رحمان در شهر دوشنبه دیدار کرد تا تهدید منطقوی تروریزم را مورد بحث قرار دهند.
.۲۳
چت یل یاچاو ،بتاری خ  ۳نومب از کابل دیدن کرد تا با رئیس جمهور غت و رئیس اجرائیه عبدهللا
معاون رئیس جمهور ر
ً
مالقات کند .آقای یل وعده همکاری برای پروژه های زیر بناء را داد که افغانستان را به همسایه هایش وصل کند ،مجددا بر
چت برای روند صلح میان حکومت افغانستان و طالبان تاکید کرده و برای حمایت از افغانستان در کارزار مبارزه با تروریزم
تعهد ر
ی
و ارتقای ظرفیت های نظام اظهار آمادگ نمود.
.۲۴
معت وزارت امور خارجه افغانستان از تاری خ  ۱۶تا  ۱۹نومب از کشور هندوستان دیدن کرد تا با
آقای حکمت کرزی ر
اکت حکومت در مورد راه های تقویت همکاری در خصوص امنیت منطقوی بویژه مبارزه با تروریزم و روابط اقتصادی بحث
ار ر
نماید.
.۲۵
در جریان دیدار رئیس جهمور غت از کشور قزاقستان بتاری خ  ۲۰نومب ،وی با رئیس جمهور نورسلطان نظربایف و
اکت ارشد حکومت بر راه های تقویت تجارت ،امنیت منطقوی و تالش های مبارزه با تروریزم بحث و گفتگو نمود .دو کشور
ار ر
چندین قرارداد و یاداشت های تفاهم بشمول داد و ستد زراعت و مبارزه با آفات طبییع را امضاء نمودند.
.۲۶
دهمت نشست کمیسیون مشبک اقتصادی را در اسالم آباد برگزار کردند .این
بتاری خ  ۲۳نومب افغانستان و پاکستان
ر
نشست که توسط وزرای مالیه دو کشور عشاق دار و اکلیل حکییم ریاست م شد ،هئیت بر مسایل چون توافقات تجارن،
اقتصاد متطقوی و زیربنا های اتصال انرژی بحث نمودند.
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 .۲۷بتاری خ  ۱۶نومب وزرای خارجه افغانستان و پاکستان اعالمیه های را در مورد رویداد های راکت پراگت های فرامرزی میان
والیت پکتیکا در افغانستان و وزیرستان جنون در پاکستان صادر نمودند.
.III

حقوق ی
بش

.۲۸
در فاصله میان  ۱اگست تا  ۳۱اکتوبر یوناما  ۳۶۹۳رویداد تلفات ملیک ( ۱۱۳۸کشته و  ۲۵۵۵مجروح) را ثبت کرده
عت زمان در سال  ۲۰۱۴م باشد .در دوره
است که منعکس کننده یک افزایش  ۲۶درصدی در مقایسه به رقم ثبت شده در ر
گزارشدیه ۵۴ ،درصد تلفات ملیک به عنارص مخالف دولت ۱۷ ،درصد به رنبوهای طرفدار دولت ( ۱۲درصد به رنبوهای
امنیت افغان ۱ ،درصد به ملیشه های طرفدار دولت ۴ ،درصد به رنبوهای نظام ربت الملیل) و  ۲۷درصد به تلفات ملیک ی
نایس
گبی میان رنبوهای طرفدار دولت و عنارص ضد دولت نسبت داده شده است ۲ .درصد
حت در ر
از انداخت های نامعلوم متقابل ر
ً
گبی های زمیت
تلفات ملیک عمدتا از انفجار مواد باقیمانده از جنگ بوده است که نسبت دادن آن به کدام گروه ممکن نبود .در ر
باز هم در صدر تلفات ملیک قرار دارد که  ۱۶۷۱تلفات ملیک ( ۴۵۴کشته و  ۱۲۱۷مجروح) سبب شده است که به تعقیب آن
مدافعت حقوق ی
بش بطور پیوسته توسط
حمالت انتحاری و انفجار مواد منفجره تعبیه شده قرار دارد .افراد ملیک بشمول
ر
عنارص ضد دولت مورد هدف قرار گرفته اند چنانچه در شماری زیادی از واقعات امنیت مشاهده شده است .این واقعات شامل
حمله در والیت پکتیکا بتاری خ  ۲۷ماه سپتمب م باشد که در آن برای هدف قراردادن مسابقه والیبال از مواد منفجره تعبیه شده
استفاده صورت گرفته که در نتیجه  ۱۷تن کشته و  ۶۰تن دیگر مجروح شدند و در یک حمله دیگر در شهر جالل آباد بتاری خ
 ۲۶اکتوبر بود که در آن دو تن از کارمندان کمیسیون مستقل حقوق ی
بش افغانستان کشته و شش تن دیگر مجروح گردیدند.
انگبه قتل
بتاری خ  ۱۲ماه اکتوبر یک مرد مسلح ناشناس تورپیگ الفت کارمند یوناما را در شهر کندهار به رصب مرم کشت .ر
موصوف تا هنوز روشن نیست.
.۲۹
گبی شدید در منطقه شهری ایل تاری خ  ۱۳اکتوبر شد زمانیکه طالبان
حمله طالبان بر شهر کندز باعث دو هفته در ر
ً
ابتدان رقم  ۸۴۸مورد تلفات افراد ملیک ( ۲۸۹کشته و ۵۵۹
رببون شدن شان از شهر را رسما اعالن کردند .یوناما بگونه ای
ی
مجروح) را ی
نایس از رویداد های داخل شهر و ولسوایل اطراف ثبت نموده است .بر اساس گزارش ها بخش عمده تلفات افراد
ملیک ی
گبی زمیت میان طالبان و رنبوهای امنیت افغان بوده است در حالیکه یوناما گزارش های را دریافت نموده است
نایس از در ر
که تلفات ملیک ی
ابتدان این
هوان رنب بوده است .رقم
نایس از کشتار هدفمند و عمدی تعزیرات
ی
قضان موازی و عملیات های ی
ی
هوان ایاالت متحده امریکا بتاری خ  ۳اکتوبر بر
تلفات ملیک  ۶۷م باشد که شامل ( ۳۰تن کشته و  ۳۷مجروح) بوده که از حمله ی
ً
یک شفاخانه که توسط دوکتوران ن رسحد پیش برده م شد ی
نایس شده است که فعال این موضوع توسط حکومت افغانستان
حکومت ایاالت متحده امریکا و ناتو بطور جداگانه برریس م شود.
ً
.۳۰
هوان را که باعث کشته و زخیم شدن کارکنان طت و مریضان در شفاخانه شد شدیدا تقبیح کردم و خاطر
من حمله ی
ً
نشان م سازم که قانون ی
بشدوستانه ربت الملیل تسهیالت طت را رصیحا تحت حمایت قرار داده است .من در اعالمیه خود
هوان
خواستار یک برریس همه جانبه و بیطرفانه این حمله شدم تا حسابدیه ر
تامت شود .بتاری خ  ۲۵نومب قومندان رنبوهای ی
ی
ایاالت متحده امریکا در افغانستان خالصه نتایج اولیه تحقیقات ایاالت متحده امریکا را نش کرده و خاطر نشان ساخت که
تجهبان بوده؛ و اینکه
جلوگبی انسان تواءم با مشکالت تخنیگ و
حمله بر شفاخانه ؛ در نتیجه ای خطای مستقیم قابل
ر
ر
؛اقدامات مقتیص اداری و دسپلیت رویدست گرفته م شود.
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بتاری خ  ۲۸سپتمب طالبان ی
مدافعت حقوق ی
.۳۱
بش
تالیس خانه به خانه در شهر کندز با استفاده از لست از قبل تهیه شده
ر
غبدولت کار م کردند ژورنالست ها کارمندان یوناما کارمندان دولت و دیگر
بویژه
فعالت حقوق زن افراد که در سازمان های ر
ر
افراد ملیک را آغاز کردند .این ی
تالیس سیستماتیک باعث ایجاد فضای ترس شده و منجر به بیجا شدن کتلوی این افراد از شهر
کندز گردید.
.۳۲
هراس از تشدد که توسط مردان مسلح و یا جنایتکاران فرصت طلب صورت م گرفت تواءم با گزارشات اولیه در مورد
ی
اختطاف زنان و تالیس سیستماتیک برای هدف قراردادن مدافعان حقوق ی
بش عامل اصیل بیجا شدن کتلوی زنان از شهر کندز
محسوب م شود .به تعقیب آنکه رسانه ها این مسایل را تحت پوشش وسیع قراردادند طالبان اعالمیه را ی
سبدند که در
بنش ر
آن گفته شده بود شماری از رسانه های افغان و کارمندان آنان حیثیت اهداف نظام را برای شان دارد زیرا آنان در ی
نش و پخش
این گزارشات دخیل بوده اند .وضعیت امنیت در رستارس شمال و شمال یرسق ،منجر به تعلیق موقت و اجباری ارایه خدمات،
که هدف آن محافظت از زنان آسیب پذیر ،بشمول رسپناه بود ،در شماری از والیت های همجوار گردید.
.۳۳
عدم موجودیت حاکمیت قانون در کندز باعث ایجاد فضای شده که در آن کشتار عمدی ،تشدد و جنایت با معافیت
ی
گبد .یوناما به کارش رپبامون برریس ادعا ها در مورد تخیط های جدی از حقوق بش در جریان این دوره،
از مجازات صورت ر
طرفت منازعه مرتکب آن گردیده اند ،ادامه م دهد.
چنانچه ادعا شده که
ر
ی
.۳۴
تاثبات مخرب بر زندگ اطفال داشته است .در فاصله میان  ۱اگست
گبی در کشور پیوسته ر
تشدد های وابسته به در ر
تا  ۳۱اکتوبر گروه کاری کشوری برای نظارت و گزارشدیه ۳۰۳ ،رویداد را تثبیت نموده است که در آن  ۱۵۹طفل کشته و ۵۰۵
طفل دیگر مجروح شده است .در حالیکه این رقم در مقایسه با رقم زمان مشابه گزارش قبیل  ۱۰درصد افزایش در تلفات اطفال
طرفت
گبی های زمیت میان
را نشان م دهد ،اطفال باز هم قریب یک چهارم تمام تلفات افراد ملیک را تشکیل م دهد .در ر
ر
متخاصم بیشبین بخش تلفات اطفال را تشکیل م دهد که به  ۳۶۵مورد تلفات رسیده که به تعقیب آن مواجه شدن با مواد
منفجره تعبیه شده م باشد که باعث ۱۳۶مورد تلفات م رسد .حمالت انتحاری و مختلط سبب  ۸۲مورد تلفات اطفال شده
که در مرحله سوم قرار گرفته و از رقم تلفات ی
نایس از مواد منفجره باقیمانده از جنگ ،در مقایسه به رب ع قبیل ،سبقت نموده
هوان ،انداخت های مقوس و اعدام ها در کل سبب  ۸۱مورد تلفات اطفال گردیده است .در مجموع  ۳۵۲مورد
است .حمالت ی
تلفات اطفال ( ۵۳درصد) به عنارص ضد دولت و  ۱۷۴مورد ( ۲۶درصد) به رنبوهای طرفدار دولت منسوب گردیده است.
ی
طرفت و مواد منفجره باقیمانده از جنگ ۱۳۶ ،مورد تلفات اطفال تثبیت
بدلیل ویژگ های خاص حمالت چون از اثر آتش
ر
نشد که بکدام طرف از منازعه نسبت داده شود .در حالیکه شمار حمالت علیه مکاتب و پرسونل معارف به حد کاق کاهش
داشته است ،از  ۴۱رویداد به  ۲۲رویداد ،حمالت طالبان بر شهر کندز منجر مسدود شدن تمام  ۴۹۷باب مکتب شده که مانع
دسبیس بیشب از  ۳۳۰۰۰۰طفل به معارف گردیده است .عالوه بر تخریب  ۲۱باب مکتب ،طالبان از  ۴باب مکتب به مقاصد
نظام استفاده کردند .رنبوهای امنیت افغان رنب از یک باب مکتب استفاده کرده اند .گروه کاری کشوری شماری از رویدادها در
والیت ننگرهار به گروه های وابسته به حکومت اسالم شام و عراق منسوب کرده است که شامل مسدود کردن اجباری شش
تاثبات سوء بر
مکتب ،یک رویداد اختطاف کارمند معارف و یک واقعه تهدید و ارعاب یک کارمند معارف بوده که منجر به ر
دسبیس به معارف و موجودیت آموزگاران شده است که بر اساس گزارش ها آنان محالت متاثر شده را ترک کرده اند.
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در جریان دوره گزارشدیه ،کمیسیون مستقل حقوق ی
.۳۵
بش افغانستان کمیته تبلیغ بچه بازی را رهبی کرد ،عمیل که در
آن از پشان جوان سؤ استفاده جنس م شود ،و مسوده قانون جرم پنداشت این عمل را به وزارت عدلیه ارسال نمود .به
تعقیب
تبرصه های ګسبده رسانه ها در ماه سپتمب در مورد ادعا های مبت بر سؤ استفاده توسط رنبوهای امنیت افغان ،رئیس جمهور
بتاری خ  ۲۳سپتمب ایجاد نهاد متشکل از لوی څارنوایل ،وزارت امور داخله و کمیسیون مستقل حقوق ی
بش افغانستان برای
تکبت این عمل مورد تعقیب
میکانبم نظارت طرح شد تا از سؤ استفاده اطفال
تحقیق و نظارت را هدایت داد و
ر
ر
جلوګبی و مر ر
ګبند.
عدیل قرار ر
.۳۶
به تعقیب پیاده کردن رسیم پالن عمل میل برای قطعنامه ای  )۲۰۰۰( ۱۳۲۵شورای امنیت در ماه جون ،حکومت
ی
ی
بطور پیوسته در نش و پخش پالن در والیت مزار رسیف و هرات اقدام نموده و مرجع آنالین را برای حمایت از پالن راه اندازی
کرد و در رستارس کشور  ۱۱رویداد روز جهان باز را ترتیب دادند که در تمام این رویداد های ملل متحد نقش حام را داشته
تامت اشباک با مفهوم زنان در روند های سیایس و صلح
است .در جریان رویداد های روز جهان باز ،اشباک کنندګان بر نیاز ر
چشمګب بوده است .این رویداد ها شامل
تاکید ورزیدند .در دوره ګزارشدیه ،شمار واقعات خشونت علیه زنان قابل توجه و
ر
یک واقعه سنګسار کردن یک خانم  ۲۱ساله بتاری خ  ۲۵اکتوبر در والیت غور است که توسط یک مال در تبان با طالبان متهم
به زنا شده بود ،م باشد .رئیس جمهور غت این واقعه سنګسار را نکوهش نموده و یک کمیسیون ریاست جمهوری را ایجاد کرد
تا در مورد این واقعه تحقیق نمایند.
.۳۷
بتاری خ  ۲ماه سپتمب رئیس جمهور یک فرمان تقنیت را در مورد توقیف صادر کرد که به ظاهر با احکام کنوانسیون ربت
1
الملیل حقوق مدن و سیایس در تناقض قرار دارد( .این کنوانسیون توسط حکومت افغانستان تایید شده است ).این فرمان،
در میان سایر موارد ،شامل احکام ذیل م باشد :تمدید زمان توقیف برای جرایم مربوط به تروریزم و امنیت میل ،نیاز برای اینکه
تدابب که به سبه محمکه اجازه م دهد
ګبد و ایجاد ر
توقیف کردن ،اجرای تحقیق و محکمه در تسهیالت ویژه جداګانه صورت ر
که آن افرادی را در توقیف نګهدارد اګر معلومات موثق ارائه شود که بیانګر این باشد که ؛ممکن است؛ یک شخص در آینده
قضان از  ۱۵تا  ۶۰روز تمدید
مرتکب جرایم شود .عالوه بر این زمان توقیف از  ۳روز به  ۱۰روز و تعقیب عدیل بدون نظر
ی
شده است .مدافعان حقوق ی
تدابب ابراز کرده اند .شورای میل تا هنوز این فرمان تقنیت را
بش نګران های شانرا در مورد این
ر
بازنګری نکرده است.
.۳۸
مت
بتاری خ  ۲۸سپتمب ،در همخوان با پالن میل عمل برای محو شکنجه ،رئیس اجرائیه در بیانیه اش که در  ۷۰ر
ً
نشست مجمع عموم ملل متحد ایراد کرد ،مکررا تعهد نمود که پروتوکول اختیاری کنوانسیون علیه شکنجه و سایر انواع
آمب را امضاء م کند 2.همزمان با روند تایید ،حکومت افغانستان با تالش ها برای
غب انسان و یا رفتار اهانت ر
مجازات ظالمانه ،ر
آماده کردن طرح قانون منع شکنجه ادامه داده است.
ی
هماهنگ کمک های انکشاق
 .IVتطبیق روند کابل و

 1قطعنامه شماره  (XXI) ۲۲۰۰مجمع عمومی ،در ضمیمه ،را مالحظه کنید.
 2ملل متحد ،شماره مسلسل پیمان ها ،جلد  ،۲۳۷۵شماره ۲۴۸۴۱
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.۳۹
سب صعودی داشته است ،از  ۲،۵به ۱،۹
در دوره ګزارشدیه ،بانک جهان رشد اقتصادی سال  ۲۰۱۵را مرور کرد ر
تاثب طوالن انتقال امنیت و دوره طوالن انتخابات در سال  ۲۰۱۴بر اقتصاد مطمت م باشد .ګزارش ی
نش
درصد ،که بیانګر ر
شده بانک جهان در ماه اکتوبر تحت عنوان تازه های رشد افغانستان ،که سال دو مرتبه ی
نش م شود ،پیشبیت نموده است که
رشد حقیق محصوالت ناخالص داخیل (خ دی ن) در سال های  ۲۰۱۶و  ۲۰۱۷ببتیب  ۳،۱و  ۳،۹درصد رشد نماید ی
مشوط
ر
بر اینکه اوضاع امنیت بهبود یابد و اصالحات تحرک رنبومند داشته باشد .اهمیت قابل پیشبیت بودن و بهبود شفافیت در
راستای تطبیق پیوسته اصالحات اقتصادی و مایل جهت ایجاد اعتماد رسمایه گذار و تحریک رشد اقتصادی رنب موضویع است
ابتدان بسته محرک به مقصد تقویت رشد اقتصادی و
که بر آن تأکید شده است .در  ۱۷نومب ،رئیس جمهور غت جزئیات
ی
اشتغال را اعالم کرد.
اولت برریس ی
.۴۰
پیشفت برنامه نظارت پرسونل را تکمیل کرد ،که به طور کیل
در ماه سپتمب ،صندوق ربت الملیل پول ر
ی
تدابب جدید برای عایدات بود که توسط فرمان
پیشفت در معیارهای اصالح ساختاری مطلوب گزارش شده است .این شامل
ر
ریاست جمهوری در ماه اګست ،در دوره ای که پارلمان در تعطیل بش م برد و با آنکه اعباضات قانون اسایس در مورد استفاده
ً
ی
رسیدگ به
تدابب عاید ،بعدا در شورای میل مطرح ګردید ،تصویب شد .حکومت با اتخاذ ګامها برای
مکانبم فرمان برای اتخاذ ر
از ر
این نگران ها ،از طریق ترتیب دادن پیشنهادات تقنیت مرتبط ،اقدام کرد .بتاری خ  ۱۰نومب ،وزارت مالیه گزارش داد که حکومت
اهداف مرور شده که در اواسط سال  ۲۰۱۵با صندوق ربت الملیل پول توافق کرده بود ،را برآروده ساخته است .درآمد سال
پایت تر از رقم اصیل بودجوی م باشد .خطر خالیګاه مایل از
جاری  ۱۷درصد باالتر از درآمد سال  ۲۰۱۴است ،اما  ۶درصد ر
طریق بهبود اجرات عاید و کنبول مصارف کاهش یافته است.
ی
.۴۱
اکت
کفان از طریق چارچوب حسابدیه متقابل که در نشست ار ر
حکومت و رسکای انکشاق کار نظارت از خود ی
ګبنده اولویت اصالحات م
ارشد بتاری خ  ۵سپتمب تایید شده بود ،را آغاز کردند .عالوه بر تعهدات دراز مدت ،چارچوب در بر ر
نخستت ګزارش ی
پیشفت در مورد تعهداتش رپبامون
باشد که باید در  ۱۸ما آینده باید انجام شود .بتاری خ  ۲نومب وزارت مالیه
ر
حسابدیه متقابل را پخش نمود ،که نشان م داد از جمله  ۳۹مورد قابل ارایه ۵ ،مورد آن حاصل شده است .این موارد شامل
باز ساختاری رویکرد پالنګذاری انکشاق توسط حکومت ،بشمول یکپارچه ساخت برنامه های انکشاف میل ،از طریق کاهش
شمار آن از  ۲۲به ۱۲که توسط کمیسیون های شش ګانه انکشاق ربت الوزارت نظارت شده بود ،م باشد .در ماه اکتوبر مباحث
تخنیگ رپبامون ارزیان موجودیت منابع دونران برای حمایت از اولویت های حکومت ،آغاز ګردید .اصالحات پالنګذاری انکشاق
ی
رهنمان
آمادگ ها برای کنفرانس انکشاق وزراء در ماه اکتوبر سال  ۲۰۱۶را
و تعهدات دارای اولویت در تحت این چارچوب،
ی
خواهد کرد که قرار است توسط حکومت افغانستان و اتحادیه اروپا بګونه مشبک ریاست شود .کمک های انکشاق مداوم در
جریان دهه انتقال  ۲۰۱۵تا  ۲۰۲۴بحیث یک عنرص مهم باق خواهد ماند زیرا حکومت تالش دارد تا اقتصاد را پرتحرک بسازد
و بنیاد عاید را وسعت بخشد تا اهداف انکشاق اش را بدست آورد.
.۴۲
هلن کالرک مدیر برنامه انکشاق سازمان ملل متحد در جریان بازیدش از کابل در فاصله میان  ۱۳تا  ۱۵ماه نومب،
با رئیس جمهور غت و رئیس اجرائیه مالقات کرد .موصوف در جریان مالقات هایش بر تعهدات ملل متحد از اثر تقاضا های
حکومت برای حمایت بیشب جهت ګسبش ظرفیت های انکشاق نهاد های افغانستان :بدست آوردن اولویت های میل ،بشمول
اهداف انکشاق پایدار،و در این محتوا ،ارائه خدمات تحت ملل متحد واحد ارصار روزید.
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.۴۳
تدابب مبارزه با فساد اداری را ،بحیث تعهد کلیدی اجندای اصالحات ،با وجود شماری از موانع در طول دوره
حکومت ر
ای ګزارشدیه ،را بطور دوامدار به پیش برده است .بتاری خ  ۶سپتمب ،رئیس جمهور غت یک فرمان صادر کرد که یط آن
مسولیت های مربوط به منابع ی
بشي کمیسیون مستقل اصالحات اداری و خدمات ملیک ،بدلیل نګران ها در مورد خوشاوند
پرست در این نهاد ،را لغو کرد .در این فرمان به وزارت خانه های مربوط صالحیت اعطا ګردید تا کارمندان ارشد شانرا برای تایید
اکت عایل
نهان توسط رئیس جمهور ،خود شان انتخاب نمایند .در ارتباط به تروی ج شفافیت و حسابدیه ،حدود  ۹۰در صد ار ر
ی
رتبه دولت جایداد های شانرا در اداره عایل نظارت و مبارزه با فساد اداری ،بر اساس احکام قانون اسایس و قانون نظارت از
تطبیق سب ر ی
اتبی مبارزه با فساد اداری ،ثبت نموده اند .این در حالیست که ایل تاری خ  ۲۹اکتوبر ،تثبیت حقیق جایداد ها توسط
اداره عایل و اعالن آن تا هنوز باق مانده است .بتاری خ  ۲۱اکتوبر ،کمیته ی مستقل مشبک مبارزه با فساد ،نظارت و ارزیان
ګزارش خویش در مورد ارزیان آسیب پذیری پروژه تذکره الکبونیک به فساد اداری را بدست ی
سبد که در آن نګران های
نش ر
عمده در خصوص فعالیت های مربوط به استخدام پرسونل و تدارکات برجسته ساخته شده بود .چنانچه از طرف رئیس جمهور
غت تقاضا شده بود ،این ارزیان در پاسخ به نګران های ابراز شده توسط اعضای شورای میل و جامعه مدن پیاده شده بود.
یوناما با نمایندګان دونران بطور دوامدار تالش های ګروپ کاری حسابدیه و شفافیت را تسهیل م نماید تا حکومت را در تطبیق
تدابب مبارزه با فساد اداری را کمک و حمایت نماید.
ر
.۴۴
در دوره ګزارشدیه ،حکومت مجبور شد تا از هدف بیان شده اش مبت بر ایجاد یک نهاد مستقل برای مبارزه با فساد
نشنت کند زیرا قانون اسایس فقط به اداره لوی څارنوایل اجازه تحقیق رسیم
اداری با داشت صالحیت های تعقیب عدیل ،عقب ر
تدابب مبارزه با فساد
جنان را م دهد .سمت لوی څارنوال تا هنوز خایل باق است .تعهد حکومت برای ر
و تعقیب عدیل قضایای ی
اداری به تعقیب افتتاح یک برنامه بتاری خ  ۴اکتوبر بخاطر امضای یک قرارداد ملکیت در میان وزارت انکشاف شهری و فردیکه
در ارتباط به قضیه کابل بانک به اتهام فساد اداری مجازات شده بود ،موضوع ګفتګو در میان مردم شد .یادداشت تفاهم مبت
ً
بر این قرار داد پیشنهاد شده بعدا ملیع اعالن ګردید و سمت مشاور حقوق ریاست جمهوری بخاطر نقش اش در تسهیل این
قرار داد ،تعلیق شد .یک کمیسیون توظیف شد تا مسایل رپبامون این قرار داد را تحقیق نماید و کارش را در هفته سوم ماه نومب
ګبد.
یرسوع کرد .توقع م رود که نتایج این تحقیق در محراق توجه حکومت افغانستان و جامع ربت الملیل قرار ر
 .Vکمک های ی
بشدوستانه
بطور عموم وضعیت کمک های ی
.۴۵
بشدوستانه در رستارس کشور ،بويژه در حوزه شمال یرسق ،بدلیل مشبک تشدید
جنګ و زلزله که بتاری خ  ۲۶ماه اکتوبر رخ داد ،پرمخاطر باق ماند .ازدیاد شماری از واقعات خاطر نشان ساخت که عملیات
ی
رسیدگ به چالش های کمک های ی
بشدوستانه،
کمک های اضطراری پیوسته با چالش روبرو است .در تایید به نقش مهم
ریاست جمهوری یک فرمان صادر کرد که یط آن اداره میل مبارزه با حوادث را تا سطح یک وزارت ارتقا داد و ویس برمک بحیث
وزیر دولت در امور مدیریت حوادث و کمک های ی
بشدوستانه انتصاب ګردید.
.۴۶
تشدید جنګ در داخل و اطراف شهر کندز ،بويژه بعد از سقوط آن بدست طالبان ،منجر بیجا شدن  ۱۷۰۰۰فامیل
در والیت کندز ګردید .تسهیالت طت و مکاتب مسدود بود ،خدمات آبرسان ،برق و ارتباطات در شهر کندز مختل ګردید و
فعالت کمک های ی
بشدوستانه بشمول ملل متحد را مجبور ساخت تا از ساحه رببون شوند .نماینده
خطرات امنیت بیشبین
ر
بش و کمک های ی
ويژه من به تقاضای رئیس جمهور غت بتاری خ  ۵ماه اکتوبر در مورد وضعیت حقوق ی
بشدوستانه در کندز به
کابینه معلومات داد .یک پیشنهاد ملل متحد برای تطبیق کمک های ی
بشدوستانه در این خال ،در مورد اینکه به این نهاد اجازه
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داده شود تا مواد خورایک و ادویه برای افراد ملیک کندز توزی ع نماید ،با رئیس جمهور در میان ګذاشته شد اما بدلیل حوادث که
منجر به سقوط این شهر شد ،جنبه عمیل پیدا نکرد.
.۴۷
ګزارش ها در آخر ماه اکتوبر نشان داد که  ۹۰در صد افراد بیجا شده به رضایت خود شان به کندز برګشتند .بر اساس
ً
ارزیان های رسی ع چندین سکتوری که بتاری خ  ۳۱ماه اکتوبر صورت ګرفت ،تقریبا  ۹۰۰۰۰تن از این وضعیت اضطرار متاثر
شده و نزدیک به  ۷۰۰۰خانواده بدلیل این جنګ منبع عاید شانرا از دست دادند .در پاسخ به منازعه در شمال کشور ،ملل
غب خورایک و همچنان سهمیه یک
متحد و همکارانش ،تااین زمان ،بیشب از  ۵۰۰۰بسته های حفظ الصحه و  ۶۶۰۰اقالم ر
ماهه مواد خورایک که برای  ۱۲۰۰۰فامیل تخصیص داده شده بود ،را توزی ع کرده است.
.۴۸
تاثب منازعه باالی مردم در شمال ،شمال یرسق و یرسق کشور با وقوع یک زلزله  ۷،۵درجه ریشب که بتاری خ  ۲۶ماه
ر
ی
اکتوبر سمت شمال رسق افغانستان را تکان داد ،تشدید ګردید .این زلزله  ۱۶والیت در کشور را متاثر ساخته و بیشب از ۱۳۵۰۰۰
تن را نیازمند به کمک های ی
بشدوستانه ساخت .ایل تاری خ  ۱۷نومب ګزارشات تایید شده برخاسته از ارزیان های مشبک نشان
داده که زلزله  ۱۱۵تن را کشته ۵۲۲ ،تن را مجروح ۱۲۲۵۹ ،مبل را مترصر و  ۷۲۹۹مبل را تخریب کرده است .بیشبین شمار
کشته شدګان و مجروحان در والیات کب و ننګرهار بوده در حالیکه بیشبین رصر به ملکیت ها در نزدیگ مرکز زلزله در والیت
بدخشان بوقوع پیوسته است.
.۴۹
امریکان وجهه
حکومت افغانستان که خود رهبی ارزیان زلزله و تالشهای پاسخ به آن را به عهده دارد ۷۷۰۰۰۰ ،دالر
ی
نقدی را اختصاص داده و یک ریزرف کمک اضطراری  ۳میلیون دالر امریکان از صندوق مشبک کمک های ی
بشدوستانه ملل
ی
متحد رنب فعال ساخته شده است .این وجهه نقدی شامل حمایت برای رفع نیازمندی های عاجل در داخل جوامع متاثر شده،
قبل از فرا رسیدن فصل رسما که ریزش برف دسبیس به این محالت متاثر شده را محدود م سازد ،و بدلیل داشت جغرافیه
فعالت کمک های ی
بشدوستانه به نیازمندی های
کوهستان و نا امت از قبل مشکل بوده است ،م باشد .بیشب از دو درجن
ر
غب خورایک پاسخ داده اند .ایل تاری خ  ۱۷نومب نزدیک به  ۹۵۰۰۰تن این کمک ها را بدست
مرتبط به رسپناه ،مواد خورایک و ر
غب خورایک برای  ۷۷۰۰۰تن و اقالم خورایک برای بیشب از  ۸۷۵۰۰تن رنب شامل م باشد .توقع م
آورده اند که در آن وسایل ر
رود که ذخایر موجود در افغانستان برای پاسخ به این حادثه کاق باشد که کمک های اضطراری بر رسپناه از این امر مستثت
است.
.۵۰
بر اساس ارزیان ملل متحد که ماه سپتمب پایان یافت ،بیجا شدن ګسبده مردم در مناطق جنوب ،مرکزی ،غرن و
ً
یرسق کشور در سال  ۲۰۱۵رخ داده است .در فاصله میان ماهای جنوری و سپتمب تقریبا  ۲۳۵۰۰۰تن از محالت شان بیجا
شده اند که این رقم شامل  ۱۷۰۰۰فامیل که بطور موقت در جریان بحران در کندز از محالت شان بیجا شدند نیم باشد .این
ً
عت زمان در سال  ۲۰۱۴را نشان م دهد.
تخمت های حارص م رساند که
ر
رقم بیانګر تقریبا  ۷۰در صد افزایش در مقایسه به ر
تا پایان این سال بیشب از  ۴۵۰۰۰فامیل و یا  ۳۰۰۰۰۰تن شاید بدلیل منازعه از محالت شان بیجا شود که این کار بطور بلقوه
سال  ۲۰۱۵را یگ از بدترین سالهای بیجاشدګان ی
نایس از جنګ از ابتدا سال  ۲۰۰۲در افغانستان م سازد.
.۵۱
ګبی های میان رنبوهای امنیت افغان و عنارص ضد حکومت در والیت هلمند تشدید ګردیده
در دوره ګزارشدیه در ر
غب خورایک ،بسته های صیح و
بود که از اثر آن  ۲۰۵۴فامیل از مناطق شان بیجا شده که به تعقیب آن با  ۹۵۹فامیل اقالم ر
ګبی
کمک های نقدی مساعدت ګردیده است .در والیت ننګرهار ګزارش ها بیانګر بیجا شدن شماری زیاد مردم در نتیجه در ر
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های میان رنبوهای امنیت افغان و افراد وابسته به حکومت اسالم شام و عراق م باشد .ارزیان های نخست که توسط ملل
متحد و همکاران اش صورت ګرفته است نشان م دهد که حد اقل  ۴۷۰۰فامیل نیاز به کمک دارند .عالوه به بیجا شدن در
والیات ،شهر کابل بطور پیوسته شماری زیادی از افراد بیجا شده را بخود جلب م کند که حد اقل  ۳۰۰۰فامیل نیاز به کمک
ً
دارند .افغانستان همچنان تقریبا ۲۲۷۰۰۰مهاجران پاکستان را رمببان م کند که از اثر عملیات نظام در وزیرستان شمایل وارد
بخش جنوب یرسق کشور شده اند .حکومت افغانستان یکجا با ملل متحد و یرسیکایش به ارائه کمک ها برای مهاجرین و مردمان
محل ادامه م دهد.
.۵۲
از ماه اګست بدینسو کمپاین مبارزه با محو پولیو با چالش های جدید دسبیس در رستارس افغانستان ،بويژه در زون
ی
های رسق و جنوب کشور ،روبرو شده است .عملیات های عنارص ضد حکومت برای دسبیس به تیم های واکسیناسیون در
شماری زیادی از ولسوایل ها همکاری و مدارا نموده است .برخالف بر داشت منع قبیل از والیت قندهار ،بر سایر مناطق کوچکب
افیان محدود ،بطور پراګنده و بدالیل ګوناګون منع دسبیس بر آنان وضع شده است .کمپاین روز معافیت میل
و از لحاظ جغر ی
تعیت کرده بود .با وجود
که از تاری خ  ۱تا  ۵ماه نومب راه اندازی شده بود ،هدف
واکست کردند  ۸،۹میلیون کودک را برای خود ر
ر
همه ای این تالش های تا اکنون مجموعا  ۱۶قضیه پولیو در رستارس افغانستان در سال  ۲۰۱۵تثبیت ګردیده است .هشت
اچت بوده است.
قضیه دیګر در جریان دوره ګزارشدیه از والیت ننګرهار ګزارش داده شده است که چهار قضیه آن در ولسوایل ر
ګروه های وابسته به حکومت اسالم شام و عراق از دسبیس فعالیت های ی
بشدوستانه بشمول کمپاین های واکسیناسیون در
جلوګبی نموده اند.
اچت و ولسوایل های کوت و ده باال این والیت
ر
ولسوایل ر
ی
.۵۳
رسیدگ به وضعیت دوامدار مهاجرین تحرک بیشب کسب نمود است .در
در دوره ګزارشدیه تالشهای منطقوی برای
ی
جریان نشست کمیته اجرائیوی برنامه کمنشی عایل ملل متحد برای مهاجرین بتاری خ های  ۶و  ۷اکتوبر بحث ها بر رس موضوع
مهاجرین افغان بیشب بر مسله حمایت از بازګشت مرحله وار و دواطلبانه و ادغام پایدار شان در داخل چارچوب اسب ر ی
اتبی حل
ً
ها ،تمرکز داشت .در حال حارص جمهوری اسالم ایران و پاکستان بلبتیب رمببان تقریبا  ۹۰۰۰۰۰و  ۱،۵میلیون مهاجرین ثبت
شده افغان م باشند .رمبان بازګشت مهاجرین افغان از طریق برنامه بازګشت دواطلبانه سازمان ملل متحد در مقایسه به سال
 ۲۰۱۴بطور ګسبده افزایش یافته است که  ۵۵۸۴۳تن در فاصله میان اول جنوری تا  ۲۴اکتوبر  ، ۲۰۱۵قسمت بیشب آن
کشور پاکستان ،دوباره به وطن معاودت نموده اند .معلومات که از بازګشت کنندګان جمعاوری شده بطور پیوسته بیانګر نګران
این مسله است که آنان در یرسایط دشوار از پاکستان بازگشت م نمایند.
.۵۴
در جریان دوره ګزارشدیه ،اعضای شورای میل افغانستان موضوع نګران از فرار پیوسته افغانان از کشور را مورد بحث
ی
قرار دادند ،چنانچه ګزارش های نشان م دهد که از جمله  ۸۰۰۰۰۰درخواست پناهندگ که به کشور های عضو اتحادیه اروپا
در فاصله زمان اول جنوری تا  ۳۱اکتوبر  ۲۰۱۵مواصلت ورزیده است ،تقریبا۱۴۶۰۰۰آن افغانها بوده است.
ی
.۵۵
هماهنگ م شود ،در رب ع سوم سال  ۷۸ ، ۲۰۱۵سایت ماینګذاری
همکاران عملیات ماین پایک ،که از جانب ملل متحد
ګبی های نظام را از وجود ماین ها پاک کرده اند.
تخمت زده م شود که تا هنوز هم  ۴۳۴۱میدان ماین
شده و چهار میدان در ر
ر
ګبی های مسلحانه در کشور باق است که در  ۲۵۸ولسوایل مجموعا  ۱۶۰۷محل را متاثر ساخته
فرش شده و میدان های در ر
است .در ارتباط به پاسخ موضوع استفاده از سالح های منفجره در والیت کند به تعقیب آنکه از طرف طالبان سقوط داده
ی
هماهنگ نموده است که
شد ،سازمان ملل متحد جابجا کردن یرسکای ماین پایک اش در شهر کندز را از تاری خ  ۱۵اکتوبر بدینسو
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رسوی های اضطراری و عملیات ماین رون را به راه انداخته و آموزش های خطر ماین را انجام داده اند .به تعقیب این فعالیت
صدها مواد منفجر ناشده ی
خنت و تخریب شده است.
.۵۶
از تاری خ  ۱ماه اګست ایل تاری خ  ۳۱اکتوبر در کل  ۷۴رویداد شامل حمالت بر علیه پرسونل ،ملکیت و تسهیالت کمک
ی
های بشی ،بشمول اختطاف  ۴۲کارمند مدد رسان نزد چارچوب نظارت جهان ملل متحد ثبت شده است .این حمالت جان
هوان بر شفاخانه شهر کندز که توسط موسسه
 ۲۱تن از کارمندان مدد رسان را ګرفته و  ۴۸تن دیګر را مجروح کرده است .حمله ی
دوکتوران بدون مرز به پیش برده م شد یگ از خونبارترین حمالت بود که  ۳۰تن را کشت و  ۳۷تر را مجروح کرد .بر عالوه از
دست دادن ز ی
ندگ ،تخریب ګسبده که به شفاخانه وارد ګردیده است دسبیس به خدمات جراخ را متاثر ساخته است زیرا این
شفاخانه یګانه محل ارایه همچو خدمات در زون شمال یرسق افغانستان م باشد.
ایل تاری خ  ۳۱ماه اکتوبر پالن کمک های سب ر ی
اتبک ی
.۵۷
بشدوستانه سال  ۵۹ ،۲۰۱۵درصد تمویل ګردیده است .در مجموع
سطح تمویل کمک های ی
امریکان برای فعالیت
بشدوستانه به  ۳۵۹میلیون دالر رسیده است که از آن جمله  ۲۴۵،۵میلیون دالر
ی
های از قبل پیش بیت شده در پالن کمک های سب ر ی
اتبیک ی
امریکان برای کمیته های صلیب رسخ
بشدوستانه و  ۶۳میلیون دالر
ی
و هالل احمر اختصاص یافته است .صندوق مرکزی کمک های اضطراری سازمان ملل متحد یک درخواست کمک عاجل ۷
فعالت کمک های ی
بشدوستانه
امریکان را به تاری خ ۱۸ماه نومب فرستاده است .این کمک مایل برای حمایت از
میلیون دالر
ر
ی
استفاده خواهد شد که به نیازمندی های زلزله در افغانستان و محیط منازعه در شمال یرسق به شمول آماده کردن رسپناه های
اضطراری در فصل زمستان پاسخ م دهند.
 .VIIمواد مخدر
.۵۸
خالصه اجرائیه راپور تحت عنوان ؛رسوی تریاک افغانستان ۲۰۱۵؛ به تاری خ  ۱۳ماه اکتوبر توسط وزارت مبارزه با
مواد مخدر افغانستان و دفب مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ی
نش شد .در ګزارش آمده است که در سال  ۲۰۱۵در ساحات
ً
تخمت زده شده که این رقم در سال
زمت
ر
تحت کشت کوکنار  ۱۹درصد کاهش به عمل آمده است که تقریبا  ۱۸۳۰۰۰هکتار ر
اولت کاهش در ساحات تحت کشت کوکنار محسوب م
زمت بود .این رقم از سال  ۲۰۰۹بدینسو ر
 ۲۲۴۰۰۰، ۲۰۱۴هکتار ر
شود .تا اکنون تولید بلقوه تولید تریاک در سال  ۲۰۱۵به  ۳۳۰۰تن رسیده است یک کاهش  ۴۸درصدی در مقایسه به سال
 ۲۰۱۴را نشان م دهد که در آن سال  ۶۴۰۰تن بود .با وجود این کاهش شمار والیات عاری از کشت کوکنار در سال ۲۰۱۵
زمت ( ۴۷درصد تمام تولید میل) یگ از والیات عمده کشت کوکنار در سطح
افت نموده است .والیت هلمند با  ۸۶۴۰۰هکتار ر
کشور باق مانده است که به تعقیب آن والیات فراه ،قندهار و بادغیس قرار دارند .سطح تولید کم تریاک را م توان به کاهش
زمت است .حاصالت تریاک در
مناطق تحت کشت نسب داد ویل بخش عمده کاهش تریاک کاهش در حاصالت هر هکتار ر
تمام حوزه های های اصیل تولید تریاک کاهش یافته است که در راس آن حوزه جنوب است که  ۴۵درصد کاهش داشته و به
تعقیب آن حوزه های غرب و یرسق کشور است که به ترتیب  ۲۰و  ۸درصد کاهش تولید تریاک را تجربه کرده است.
.۵۹
پالن میل مبارزه با مواد مخدر برای سال های  ۲۰۱۹ -۲۰۱۵به تاری خ  ۱۵ماه اکتوبر توسط رئیس جمهور غت تایید
شد .پالن عمل میل مبارزه با مواد مخدر که توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر طرح شده است بیشب بر روی انکشاف بدیل
شون ،و ضبط ملکیت و همکاری های منطقوی و ربت الملیل
دوامدار و زراعت و محو و همچنان ر
غبقانون ساخت،مبارزه با پول ی
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تمرکز دارد .این سند هدف افغانستان مبت بر تعقیب یک رویکرد متوازن ،جامع ،هماهنګ شده و دوامدار مبارزه با مواد مخدر،
تولید ،قاچاق و استفاده آن را خالصه م سازد.
.۶۰
از تاری خ  ۱۲اګست ایل ۱۵ماه نومب نهاد های تنفیذ قانون افغانستان  ۶۲۱عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام داده
ً
ً
اند که منتج به ضبط تقریبا  ۴۸۴۸کیلو ګرام چرس ،و عالوتا  ۴۹۳کیلوګرام پریکررس کیمیاوی جامد و  ۸۷۳لیب پریکررس کیمیاوی
مایع و همچنان ګرفتاری  ۷۰۵مظنون و ضبط  ۱۶۴واسطه نقلیه و  ۱۵۸میل سالح شده است .در جریان این عملیات  ۸تن
از پرسونل رنبوهای امنیت افغان کشته و  ۱۵تن مجروح شده اند.

.۶۱
غب قانون پول و خدمات انتقال
از تاری خ  ۲۱تا  ۲۴سپتمب ملل متحد
سومت ورکشاپ منطقوی در مورد استفاده ر
ر
مقدار آن را حمایت کرده است .این رویداد شامل امضای یادداشت تفاهم میان واحد های استخبارات مایل افغانستان و
تاجکستان رنب بود که اساس برای یرسیک ساخت معلومات در مورد انتقاالت مایل مشکوک را بخاطر مبارزه با جریانات مایل
غبقانون میش م ساخت.
ر
 . VIIحمایت از ماموریت
ً
.۶۲
در پاسخ به اوضاع امنیت در حوزه های شمال ،ملل متحد کارمندانش را موقتا از دفاتر والیات کندز ،بغالن ،فاریاب و
تغیب
هوان ملل متحد ممکن ګردیده است .یوناما به آنعده از کارمندان که از ر
بدخشان تخلیه نمود ،که این کار توسط امکانات ی
مکان متاثر شده بودند ،امکانات را مهیا ساخته است تا آنان بتوانند به کار ادامه بدهند .در والیت کندز دفب یوناما تخریبات
جدی را متحمل شده است .یوناما قرارداد اجاره مکان جدید را امضا نموده است که آماده ساخت آن مستلزم نصب ساختار
تدابب امنیت م باشد تا رعایت رهنمود های حد اقل معیار های امنیت برای عملیات
های مورد نیاز تکنالوژی معلومان و تقویه ر
ابتدان ،مرحله بعدی پروګرام اوموجا بتاری خ  ۹ماه نومب پیاده شد.
تامت کند .به تعقیب اکمال فعالیت های
این سازمان را ر
ی
.VIII

مشاهدات

.۶۳
تاثبات مشبک آن در دوره
افغانستان پیوسته با چالش های سخت امنیت ،اقتصادی و سیایس روبرو است که ر
ګزارشدیه بګونه ای ملموس ثبت شده است .وضعیت امنیت یک حالت ناګوار ن سابقه ای را تجربه کرد زیرا طالبان و عنارص
ضد دولت کمپاین وسیع را پیاده کردند که شامل سقوط موقت مرکز شهر والیت کندز م باشد .این رویداد همزمان با موجودیت
فضای اقتصادی ،که بطور پیوسته منبع مشکالت است ،فضای سیایس از قبل مملو از رقابت را مشتعل ساخت چنانچه بحث
ها میان خبه ګان سیایس و مردم بیشب از پيش ُرک و رصی ح ګردید .مجموع این چالش ها افغانستان را در نقطه ای قرار داد که
ن باوری در مورد آینده کشور شماری زیادی از افغان ها وادار به مهاجرت کرد و نیاز شدید برای کمک های دوامدار ربت الملیل
همچنان باق است.
.۶۴
اولت سایل است که افغانستان خودش را بدون همان سطح و شکل حمایت ربت الملیل یافت که در یک دهه قبل
این ر
به او ارائه شده بود .با وجود آنکه رنبوهای امنیت افغان به ګونه اس ګسبده در مقابل فشار های روزافزون مقاومت کرد،این
بګبند .اګر هزینه باال بوده
توانان را از خود نشان دادند که ساحات را که بطور موقت تحت کنبول شورشیان در آمده بود ،پس ر
ی
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است،که شامل فرسایش و تلفات م باشد ،پس دستاورد هم به همان پیمانه بوده است که در یک زمان با حمایت و کمک
رنبوهای ربت الملیل به آن پاسخ داده م شد .مزید بر این ګزارش های مبت بر خشونت ها در میان شورشیان اشاره به وضعیت
اخب کشور های عضو برای تایید تعهد شان از همکاری به رنبوهای
بیش از حد شکنند و پیچیده ای امنیت دارد .من از اعالمیه ر
امنیت افغان بخاطر تالشهای شان برای آوردن امنیت و ثبات به کشور ،استقبال م کنم.
.۶۵
حکومت افغانستان در تالش آنست تا اقتصاد ،که از اثر وضعیت سیایس و انتقال مصونیت های امنیت در سال
تدابب ازدیاد جمعاوری مالیات ،مبارزه با فساد اداری و تقویت تجارت منطقوی،احیا کند .با
 ۲۰۱۴متاثر شده است ،از طریق
ر
وجود پالن های زیاد مورد نیاز که برای رشد اقتصادی پیاده ګردیده است،اما دستارود ها هنوز هم بیط اند ،زیرا اصالحات باید
در جاذبه اش را پیدا کند و قوام مایل باید منجر به ایجاد فرصت کاری شود .در حالیکه ی
پیشفت در راستای مالیات و سایر
تدابب توصیه شده ای برنامه نظارت کارمندان صندوق ربت الملیل پول است ،اما ترغیب کننده م
ساختار های اصالخ کمب از ر
باشد ،هم حکومت افغانستان و هم همکاران ربت الملیل باید برای ایجاد اعتماد به اقتصاد افغانستان متمرکز باق بمانند .بويژه
تالشهای متقابل در این راستا ،قبل از کنفرانس های وعده داده شده که در سال  ۲۰۱۶تدویر م باید،مهم تلق م شود.
.۶۶
در دوره ګزارشدیه یک تحرک عموم و بحث های ګسبده ای فعال در داخل و اطراف حکومت احیا شده است که
اګببودن نشان
اپوزیسیون نظریات شانرا رصی ح تر ابراز م نمایند .در حالیکه حکومت از خود عالقه مندی برای دیالوګ و فر ر
داده است ،اما این نباید به قیمت تطبیق اصالحات کلیدی همچون تقویت شایسته ساالری ،مبارزه با فساد اداری و ارائه
جلوګبی از داخل
خدمات برای مردم افغانستان تمام شود .من وحدت جامعه ربت الملیل برای حمایت از حکومت افغانستان و
ر
شدن به فضای سیایس ،و برای پیام شان که همه باید در راستای منافع و مصالح افغانستان عمل کنند ،تقدیر م نمایم.
.۶۷
توصیه هایکه توسط کمیسیون ویژه اصالحات انتخابان اعالن ګردید،بیانګر یک ګام مهم در راستای روند تقویت
اعتماد مردم بر نهاد های انتخابان و انتخابات م باشد .توقع من این است که کمیسیون ويژه از طریق اظهار تعهدش برای بهبود
پایداری ،صداقت و شفافیت روند انتخابات،حل مسایل مهم را به اتفاق آراء انجام خواهند داد .ملل متحد به حمایت اش از
این روند اصالحات با ارائه کردن مشوره های و کمک های تخنیگ ادامه خواهد داد.
.۶۸
ګب ماندن در آتش دو طرف ،قربان شدن توسط حمالت بدون
افراد ملیک افغانستان بطور پیوسته بار جنګ از طریق ر
ً
تفکیک و کشت از طریق عمدا مورد هدف قرار ګرفت،را تحمل م کنند .شمار زیاد تلفات افراد ملیک و ګزارش ها در مورد تخیط
ً
های حقوق ی
مدافعت
بش ،بشمول تخیط ها علیه زنان،عمیقا آزار دهنده است .من کشته شدن و مورد هدف قرار ګرفت
ر
حقوق ی
پیگ الفت کارمند محیل یوناما را با درد و حشت تقبیح م کنم .من به تمام جوانب منازعه
بش ،در میان آنان
ر
دوشبه تور ی
بش ربت الملیل و قانون ی
یاد آور م شوم که این نیاز حتیم است تا آنان مسولیت های شانرا در قبال قانون حقوق ی
بشدوستانه
جلوګبی از حمالت علیه افراد ملیک،اهداف ملیک بشمول تسهیالت طت را احبام نمایند.
ای ربت الملیل به هدف
ر
.۶۹
تاثبات ناګوار اجتمایع اقتصادی مرتبط به
منازعه باعث سخت ها و ابتالء های بیشبی از طریق بیجا شدن مردم و ر
ی
میکانبم های پاسخ کمک های بشدوستانه وارد م کند .از سوی دیګر پاسخ افغان
آن شده است که فشار های بیشبی را بر
ر
های به زلزله ماه اکتوبر ظرفیت های در حال رش د میل را در پاسخ به بحران به نمایش ګذاشت،و انتصاب وزیر دولت در امور
مدیریت بحران و کمک های ی
بشدوستانه یک انکشاف مثبت دیګر را خاطر نشان ساخت .اما بحران های چندګانه بشمول نیاز
ی
ی
رسیدگ به بیجاشدګان والیت کندز ،منابع کمک های ی
بشی را کاهش داده است .احیای دوباره آن برای رسیدگ به نیاز های
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بلقوه که ممکن است در دوره رسما بیشب شود ،از اهمیت خایص برخوردار است .من کشور های عضو را ترغیب م کنم تا به
حمایت شان از طریق مساعدت منابع مایل به صندوق مشبک کمک های ی
بشدوستانه ،ادامه بدهند.
.۷۰
تالش ها برای راه اندازی روند صلح به ُبم بست مواجه شده است .با آنکه طالبان در اعالمیه های عموم شان
اهمیت حل سیایس را تایید نموده اند ،ویل این تحریک تا هنوز کدام تعهدی را برای آغاز ګفتګوهای مستقیم با حکومت
آمب را بدست بیاورد،
افغانستان از خود نشان نداده اند .هیچ بدیل به جز راه حل سیایس وجود ندارد که افغانستان آینده صلح ر
ی
آمادگ شان را برای روند صلح تحت رهبی
چت و سایر اعضای جامعه ربت الملیل که
و من از اعالمیه های مجدد پاکستان ،ر
افغان ها نشان داده اند ،استقبال م کنم .من کشور های عضو را ترغیب م کنم تا ثبات در افغانستان را تسهیل نموده و از
تمام نفوذ ممکنه شان بر ګروه طالبان استفاده کنند تا این تحریک بتواند ګفتګوهای مستقیم را با حکومت افغانستان آغاز
نماید .نماینده ویژه ای من به مطالعه فرصت ها ،در مشورت کامل با حکومت افغانستان ،ادامه م دهد تا روند صلح تحرک
کسب نماید.
.۷۱
وضعیت امنیت بطور مستمر اثرات منق بر تالش های ملل متحد برای راه اندازی فعالیت ها و برنامه هایش در
تامت امنیت آنان ،ملل متحد
رستارس افغانستان ،بجا ګذاشته است .بعد از تخلیه موقت کارمندان از شمار دفاتر ساحوی برای ر
جابجان آنان یرسوع کرده است تا عملیات ها ،در محالت که امنیت اجازه بدهد ،از رس ګرفته شود .عالوه بر این ظهور
دوباره به
ی
ګروه های وابسته به حکومت اسالم شام و عراق نګران های عمده ای را برای امنیت و مصؤنیت ملل متحد،در رویداد های
شامل اختطاف و حمالت ګرویه با استفاده از مواد منفجره تعبیه شده ،بوجود آورده است.
.۷۲
من از تمام پرسونل ملل متحد در افغانستان و نماینده ویژه ای من نیکوالس هیثم برای تعهد دوامدار شان ،در یرسایط
پرچالش،بخاطر بر آورده کردن تعهدات ما در راستای حمایت از مردم افغانستان ،تشکر م کنم.
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