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  شورای امنیت          مجمع عمویم

 شصت و نهمسال          شصت و هشتمنشت 

   ۳۷ شماره یآجندا

 افغانستان در وضعیت 

  

ات آن بر صلح و امنیت جهان    وضعیت افغانستان و تاثیر

 

 عمویمگزارش رسمنیسی 

 

I. مقدمه 

 

شورای ( ۲۰۱۴سال  ) ۲۱۴۵ شماره مجمع عمویم و قطعنامه ۶۸/ ۱۱ شماره قطعنامهدر مطابقت با این گزارش   . ۱

 . مارائه نمایدر افغانستان گزارش  مورد انکشافات تا هر سه ماه در  بود  خواسته شدهمن شده که یط آن از  ترتیبامنیت 

  

 عمده تالش هایتازه در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول  معلوماتاین گزارش   . ۲

ی از زمان دوستانه، توسعوی و حقوق بشر  ارائه شده بود  ۲۰۱۴ مارچ ۷که به تاری    خ من گزارش قبیل  صدور  بشر

(A/68/789-S/2014/163)   زارش خالصه انکشافات کلیدی سیایس و امنیتی و  گ  ،یم نماید. مزید بر اینپیشکش

ن الملیل در رابطه به افغانستان را  همچنان واقعات منطقوی  . برجسته یم سازد و بی 

 

II. مرتبط انکشافات 

 

زارشدیه محیط سیایس، امنیتی و اقتصادی گانتخابات ریاست جمهوری و شورا های والیتی در طول دوره  . ۳

ن انتقال دیموکراتیک قوه گیک انتقال آرام و موفقانه ریاست جمهوری، بیانافغانستان را تحت شعاع قرار داده بود.  ر اولی 

ام به چارچوب حقوقی و صالحیت های اجراییه در طول تاری    خ این ملت خواهد بود. تا اکنون رقابت  ها جدی اما با احتی

اک در مرحله ای اول رایدیه بتاری    خ گ نهاد های انتخاباتی بوده است. شور و شوق را که رای دهند به شده ض تفوی ان با اشتی

وجود، یم چالش های و خطرات مر اظهار حمایت از روند های دیموکراتیک، با وجود گاپریل از خود نشان دادند، بیان ۵

 ۲۲بتاری    خ  به زارشدیهگبعد از ختم دوره   صورت ګرفت و توقع یم رود که نتایج نهات   جون ۱۴باشد. مرحله دوم به تاری    خ 
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ن وی   ۲جوالی اعالن شود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان بطور عمویم اعالن نمود که مراسم آغاز کار جانیشی 

ن  گا   ردیده است. گست تعیی 

----------------- 

  ردید. گدوباره نشر    ۲۰۱۴جون  ۲۴دالیل تخنییک بتاری    خ  نابر ب *

 

ن الملیل گ در جریان دوره  میه ها اعال  . ۴ و های نظایم بی  زارشدیه تحت مرور در مورد چارچوب زماتن کاهش جاری نت 

 ۲۰۱۶حضور نظایم خویش را تا پایان سال  کهتصویر واضح تر را ارائه کرد که از آن جمله ایاالت متحده امریکا تالش دارد  

چوب های حقوقی مورد نیاز با اداره آینده چار ذاری ها وابسته به ایجاد گ ونه پالنگبه اتمام برساند. با آنهم تمام این 

    افغانستان یم باشد. 

 

 دستیار رس منشر در  امور هماهنهمچنان زارشدیه معاون رسمنشر برای عملیات حافظ صلح و گدر دوره  . ۵
 

  یک

دوستانه و معاون هماهن سفر از افغانستان دیدار نموده اند، که  هر دو  کمک ها اضطراری کننده ای گکمک های بشر

 معاون هماهن
 

ن و سیالب ها بوده  اضطراریکننده کمک های   گبشر دوستانه و هماهن کمک های یک در جریان لغزش زمی 

    از آسیب پذیری این کشور یم باشد.  دیګر است که یک هوشدار دهنده قوی 

 

 انکشافات سیایسالف. 

 

ن دوره نهاد قانون ساز شورای میل به تاری    خ  . ۶ ردید. رئیس جمهور حامد کرزی در آخرین  گمارچ افتتاح   ۱۵شانزدهمی 

خطابش در نشست افتتاحیه شورای میل ارصار ورزید که مقامات حکومت و نهاد های امنیتی تمام تالشهای ممکنه ای 

هوری و شورا های والیتی و عدم مداخله مقامات در این روند تا اعتبار انتخابات آینده ریاست جمشانرا به خرچ یم دهند 

ط برای امضای توافقنامه دوجانبه امنیتی میان  ن شود. رئیس جمهور مصمم بود که آغاز رسیم روند صلح پیش رسر تامی 

ان سیایس خواست تا وحدت میل، آزادی بیان و حقوق زنان را  حفظ  افغانستان و ایاالت متحده امریکا است، و از رهتر

ه این بود که فرمان رئیس جمهور حامد کرزی برای انتصاب محمد یونس قانوتن گییک از اقدامات اول ولش جر نمایند. 

مارچ، را تایید  ۹مارشال محمد فهیم قیسم به تاری    خ  گسابق وزیر امور خارجه بحیث معاون اول رئیس جمهور، بعد از مر 

  نماید. 

 

 آماد  . ۷
 

مارچ کار ثبت نام رای  ۲۸انتخابات مطابق جدول زماتن تکمیل شده است. به تاری    خ  های تخنییک برای گ

ان گ کارت جدید برای رای دهند  ۳۷۴۶۷۵۵ه در نتیجه آن کردیده گان توسط کمیسیون مستقل انتخابات تکمیل گ دهند 

ماه مارچ بر دفتی مرکزی   ۲۹خ شورشیان به تاری    درصد آنان را زنان تشکیل یم دهد.  ۳۵ردیده است که از این تعداد گتوزی    ع  

 کار این کمیسیون را مختل ساخت زیرا اکتر مواد حساس از قبل به والیات توزی    ع انتخابات کمیسیون 
ً
حمله نمودند که موقتا

ان   ن وری و مارچ در یک مت   در ماه فتر
ده با  گشده بود. زمان کمپاین های انتخاباتی ن بار، گستی سلسله با ردهمات  ها و برای اولی 

با تالش های بسیج سازی   ردید. این مناظره ها یکجا گزار  گای از مناظره های تلویزیوتن میان کاندیدان ریاست جمهوری بر 

ان است. تمام تیم های گ و حضور رای دهند مردم ایه مدتن گنشاندهنده ای آمردم برای انتخابات شورا های والیتی 

 رسید  خود انتخاباتی در کمپاین های 
 

ان را بخشر از پالتفورم کاری شان بیان کردند. سه تیم انتخاباتی در  به مسایل زنگ

ن شان شامل کرده بودند. در روز اخت  کمپاین های انتخاباتی  تن از   ۱۱از جمله تن  ۳نامزدی شان زنان را به صفت معاونی 

امزادی شان به این سمت و رسدار محمد نادر نعیم، از ن گکاندیدان ریاست جمهوری: عبدالقیوم کرزی، عبدالرحیم ورد 

، کمیسیون انرصاف دادند. در جریان تحلیل و ارزیاتر کاندیدان برای واجد بودن به  کاندیداتوری در شورای های والیتی
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یت شان نیاز های سن و تحصیل را پوره    تشخیص داد نامناسب ر را به این سمت گتن دی ۱۱۴مستقل انتخابات  که اکتر

  ۲۹۶تن که از آنجمله  ۲۵۹۱انتخابات شورا های والیتی به کاندیان و انرصاف، شمار عمویم   استعفا بعد از  کرده نتوانستند. 

   زنان هستند، رسید.  آن تن

 

ی وزارت امور داخله نهادهای امنیتی افغانستان . ۸ را مورد  اجرای برنامه امنیت انتخاباترنامه ریزی و ب تحت رهتر

اک با  عمده . دو عملیاترار دادند برریس ق ق بجنوب و جنو  اوایل ماه مارچ در  در  نلو پرس ۳۵۰۰۰بیش از اشتی  رسر

ن امنیت بهتی  دیه راه اندازی شد. به عنوان مقدمه ای برای امنیت رسارس کشور برای دور اول رای افغانستان به منظور تأمی 

اک    " )زناتن برای تالیسر "زن  ۱۳۶۹۰و  را آموزش داده ملیکزنان افراد  ۲۲۴۵ لیس زن و و افش پ ۵۸۱ هداخلان، وزارت زناشتی

یه را تالیسر یم کندای دهندر  زنانسایر که  چندین اعالمیه را  اپریلو  چدر ماه مار طالبان . استخدام نمود ( برای روز رای گت 

ن قصد که یط آن صادر  کت کنندگان را تهدید را ابراز و روند انتخابات بار  خشونتشان برای مختل ساخیی . کردند رسر

های والیتی کمیسیون مستقل انتخابات حمالت پیچیده  ۲۶و  ۲۳به تاری    خ های به ترتیب  والیت کابل و لغماندر  بر دفتی

نظایم   کابل  والیتی بر دفتی . در نتیجه حمله رفتگصورت  انتخابات کمیسیون   ر دفتی مرکزیحمله ببه تعقیب  ،چمار  سه غت 

 است.  نامزد شورای والیتی یک انتخابات و مندان کار که شامل    دیگر زخیم شدند  تنکشته و چهار 

 

( بود. کمیسیون  ۱۹۷۸۴ دیهرایمجمویع محالت صورت گرفت )تعداد  یمرکز  ۶۰۸۲در رایدیه  اپریل ۵به تاری    خ  . ۹

 که در   دیهمراکز رای ۷۱۷۳درصد از  ۱۵گزارش داد که 
ا
مسائل مربوط و یا شده بود به دلیل امنیت شامل برنامه ریزی  عمل

    در روز انتخابات  . باز شونددر روز انتخابات که ممکن نبود مرکز رایدیه  ۳۴۱به شمول  ،لوژستیک بسته شدند به

ین مسئله فتن در روز بود. زنان  دیهمراکز رایها از درصد رای  ۳۶از این تعداد  ای ثبت شده بود کهر  ۷۰۱۸۸۴۹ مهمتی

ان مشارکت باالتر از حد انتظار در بعضن . ګردید ثابت  رای دیه اوراق انتخابات تخصیص  ن  ، به طور عمدهاز ساحاتمت 

همان مرکز ویژه لست عدم موجودیت و همچنان جمعیت تحرک پیش بیتن دقیق در خصوص مشکالت  ،مراکز شهر

انه  حیثتوسط کمیسیون به قبل از  احتمایل، ، را برجسته ساخت. اوراق رایدیهرایدیه  والیت  ۳۴همه به یک اقدام پیشگت 

وهای امنیتی افغان و رسانه های افغانستان نسبت به  مردم به طور کیلارسال شده بود.  واکنش مثبت نشان اجرات نت 

ن واقع شد. گونه ای  گکه به    دادند  ن الملیل مورد تحسی  کای افغان و بی  ده از طرف رسر  ستی

 

 وابسته بهنتیجه نهات   که  ،را منتشر کرد  هوریابتدات  انتخابات ریاست جم، کمیسیون نتایج اپریل ۲۶تاری    خ به  . ۱۰

اضاتحل ا کمیسیون شکایات شامل  روند قضاوت . ثبت یم شود  "انتخاباتی  "دوره شکایتکه به اصطالح در  است عتی

بر  را  . کمیسیون نتایج نهات  ، بود یمماه  ۱۴ شان به تاری    خ تصمیم سالرسانه ها و ار  حضوردر لتن نشست عبرگزاری پنج 

: متفاوت بود کیم  بتدات  از نتایج ا نتایج نهات  . نشر کرد  یمماه  ۱۵تاری    خ  به  ،ارزیاتر شده رأی معتتر  ۶۶۰۴۵۴۶اساس 

ف غتن احمدزید ۴۵) عبدهللا عبدهللا    ۳،۷لرب رسول سیاف )ادرصد(؛ عبد ۱۱،۴درصد(؛ زلیم رسول ) ۳۱،۶ رصد(؛ ارسر

زیل گ درصد(؛  ۲،۸درصد(؛ قطب الدین هالل ) ن ارسال د ۰،۵) درصد( داود سلطان زوی۱،۶ ) آقا شت  رصد(؛ و هدایت امی 

دور دوم  ، طبق قانون اسایسرا بدست نیاوردند  درصد آرا  ۵۰بیش از در حالیکه هیچ یک از کاندیدان صد( در  ۰،۲)

ن دو  انتخابات  ن روز، کمیسیون جدولراه اندازی شود   تاز پیش کاندید بی  ن انتخابات دور دوم  زماتن  . در همی   را منتشر کرد. نت 

 

ه و قصد شان برای برگزار کردرا مطبوعاتی جداگانه  های رانس، آقای عبدهللا و آقای غتن کنفماه یم ۱۵به تاری    خ   . ۱۱

. هر دو نامزد شان تشکر کردند  شهروندان افغانستان برای مشارکت از نموده و اعالم انتخابات را  مبارزات انتخاباتی دور دوم

 ګزاردیهدر طول دوره شانرا بهبود بخشند.  فتن ند تا قبل از آغاز دور دوم امورات خواستیتی انتخابات ر از نهاد های مدی

ی و  تغیت   آقای رسول و آقای  ن قبیل هر یککاندیدا ونه ای مثالگائتالف های سیایس ادامه داشت که بموضع ګت 
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و . اعالم کردند  عبدهللاز آقای شانرا امحمد اسماعیل خان، حمایت  آقای سیاف، انتخاباتی  ار کهمهمچنان ، و یو ز شت  

  را بدست آورد.  ضیا مسعود  ریاست جمهوری آقای رسول، احمدمعاون اول نامزد زوی و  آقای غتن حمایت آقای سلطان

 

دوم  آنان دور که   ماه یم اعالم کرد  ۱۰تاری    خ به گلبدین الدین حکمتیار، حزب اسالیم، آقای  گروه مخالف مسلح   . ۱۲

  نامزد پیشتاز تعهد نموده اند که توافقنامه امنیتی دوجانبه را با امریکا امضا یم کنند،هردو اینکه با توجه به انتخابات را 

ی حزب اسالیم اظهار داشت كه این گروه  کند. یم تحریم  دیه بات یا شهرونداتن که در رایروند انتخابا این وجود، رهتر

اک یم کنند مورد هدف قرار نیم دهد   به تحریم کردن . طالبان اشتی
ً
  بهکه ای  یک اعالمیه : در ادامه دادند  انتخاباتعلنا

شدار دادند  ر کارمندان اتنخاباتی و محالت رایدیه را تهدید و به شهروندان ه گروه یک بار دیگاین  ، نشر شد  جون ۲ تاری    خ

ن به که از   خودداری کنند.   دیهرایت محال رفیی

 

. در ګردید   اعالنتوسط کمیسیون  والیت  ۳۴در  سیت شورا های والیتی  ۴۵۸ بتدات  نتایج ا یمماه  ۲۰به تاری    خ   . ۱۳

معتتر اعالن شد. از جمله  ۵۸۸ مجموع الزایم ساخته است که بودند )قانون تن زنان  ۹۷ابتدات  برندگان محل رایدیه غت 

ماه یم  ۳۱در فاصله میان کمیسیون شکایات  (. باشندزنان باید  در رسارس کشور  های والیتی  درصد از کریس های شورا  ۲۰

و شکایت در مورد انتخابات  ۱۲۸۳-با توجه به حجم زیاد شکایات  برگزار کرد. را علتن نشست های استمایع  ماه جون ۵ ایل 

،نتایج  موردشکایت در  ۱۶۳۵  . انداختتعویق ، به پالن شده بود  جون ۷به تاری    خ  در ابتدا که   را  اعالم نتایج نهات   ابتدات 

 

تا حد زیادی نظارت تالش های  ان تقویه شده بود. ب و نامزداحز انمایندگان  و شفافیت انتخابات با حضور ناظران  . ۱۴

 رسارس کشور اعزام کرد. که عالوه بر این، برای انتخاباتی را به ناظر  تن ۱۴۵۸۵دور اول بود که در میل نهاد  ۶۷به وابسته 

ن ان تشکیل یم داد زن را  آنها  درصد  ۲۳که شده بود  ثبت  انب و نامزداحز ا انگ نمایند تن از  ۳۶۲۷۸۰ دور اول . ناظران بی 

 . حمایت کردند و تخصص تخنییک این روند را با کمک های  اما  کمتی بودند الملیل، اگرچه از نظر تعداد  

 

 سازمان ملل متحد درداده شده است، هئیت معاونت وظیفه حمایت کننده که به آن نقش در حیطه ای   . ۱۵

در طول روند   ه است. انتخاباتی برقرار کردکمپایتن و نهاد های های  تیم ان،افغانستان )یوناما( ارتباط نزدییک با نامزد

ن بیانات گزمان باال   انتخابات، و به ویژه در  ، نماینده ویژه ابتدات  و نتایج نتایج نشر قبل از رفیی یان  افغانستان،  من برای نهات 

ام نمایند نهاد انتخاباتی و به دو کرده عمل  تا با حس مسولیت طرفها خواست  ای ، از همهی    چو کو  این  ، که توظیف شده احتی

ن نزدیک برای به نوبه خود از باید کار  ی شفاف یقیتن ساخیی یق از طر  . به موقع همکاری کند  روند معتتر و  و  تصمیم گت 

کمک   متحد  ظرفیت انتخاباتی برای فردا" مللتوامندسازی حقوقی و " انتخاباتی تحت عنوانپروژه حمایت از مرحله دوم 

 .  ارائه کرده استانتخاباتی  نهاد های بهرا و مایل تخنییک های 

 

 آماد   . ۱۶
 

 دو نامزد  بیانات که در آن  ماه یم ۲۲به تاری    خ کمپاین دوره  راه اندازی آغاز  ، بادیهبرای دور دوم رأی   ها گ

امبارزات کمپایتن مملو از است. یوناما همچنان به تشویق بود، در مست  آن روان از دور اول شدیدتر قابل توجه  بطور م  احتی

ماه یم  ۲۵تا را والیات و مواد حساس به  دیهاوراق رای کمیسیون کار ارسال.  باشد، ادامه داده است  به نفع وحدت میل که

  تجربه  از آموخته شده" تجارب " مبتتن بر  آغاز شد. یک تمرینجون  ۲ تاری    خ به ارسال آن به ولسوایل ها و  نمودتکمیل 

ن لست سیاه شامل  با  ،انتخابات دور اول از به دست آمده  های ن  منداکار  ( ۱۰۰۰۰۰)تن از جمله  ۵۰۰۰حدود ساخیی

ن کند گصورت  ها، در تر نظیمدخیل بودن انتخاباتی به ظن  ، به جون ۴تاری    خ به . رفت تا در روند اداری بهبود را تامی 

 دیهمرکز رای ۶۲۷۲پالن دارد تا  اعالم کرد که کمیسیون داخله، امنیتی توسط وزارت  تعقیب راه اندازی تحلیل خطرات

 وزیر  تحت ریاستروزه نشست یک . برنامه ریزی امنیتی برای دور دوم شامل یک باز کند  دیهمحل رای ۲۲۷۸۹شامل 
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پرسونل برای  حوزه ویمنیتی ا معلوماتی  نشست و شش ،ماه یم ۲۱تاری    خ  به کابل  در  والیات امنیه قومندانانتمام و  داخله

حمله کننده ای ، دو جون ۶به تاری    خ . بود  جونماه  ۷تا  ۳ تاری    خ والیات از الیان او همچنان و  ارشد امنیتی و انتخاباتی 

  اما این دو انفجار دید، نصدمه  ریاست جمهورینامزد با آنکه کاروان آقای عبدهللا در غرب کابل حمله کردند. بر   ریانتحا

  . ساختزخیم ر را گدیتن  ۴۳کشت و را  تن افراد ملیک  ۱۳ که در یک رسک پر ازدحام در پایتخت رخ داد،

 

 کاستی هایزارشدیه بر مدیریت تنش ها و  گفتمان محیل و ابتکارات صلح، که در دوره ای  گیوناما به کار تروی    ج   . ۱۷

ل ۲۰۱۴های بالقوه ای انتخاباتی تمرکز داشت، ادامه داده است. در سال 
ُ
والیت را   ۱۲نشست ابتکارات صلح که  ۱۰، در ک

فتمان در میان دست گابتکارات شامل نشست ها برای تروی    ج تحت پوشش قرار داده بود، راه اندازی شده است. این 

، لغمان، ننگونا گاندرکاران سیایس محالت   رهار، نورستان و پکتیا تدویر یافته بود. در گون از والیات فراه، هرات، قندهار، کتن

، ان گوالیت بلخ، کاپیسا و سمن ن از طریق نشست های از نقش علمای دیتن در حمایت از راه اندازی انتخابات صلح آمت 

ن  ۱۵تا  ۱۲انه، از تاری    خ گروحانیون و علما تمجید و تایید به عمل آمد. در یک رویداد جدا  ماه یم، که به درخواست طرفی 

بان یک شورای فرهناسترفته گصورت   ن  ، یوناما مت 
 

ان در والیت جالل آباد بود تا به یک منازعه یک قرتن میان دو گ بزر  یک

 قوم در همسای
 

ان توافق نمودند که به فرش گ تن از نمایند  ۷۰آن را دریابد. بیشتی از  حلدوردست نورستان، راه  والیت یک

م را ایجاد   گماین ها و مواد منفجره خاتمه یم دهند تا منازل تخریب شده از جن ن ن یک میکانت  را دوباره بازسازی نمایند و نت 

ن حل شود. ی وهای افغانان برای صلح گفتگبه کمک اش به   وناما همچنانکنند که از طریق آن منازعه بر رس ملکیت و زمی 

 برای صلح را تسهیل و نهات  ساخته ا ۳۰ادامه داده است که این ابتکار جامعه مدتن در ماه اپریل 
. به ستنقشه راه والیتی

خالصه ساخته بود، به نشر رسید. در را زارش که یافته های عمده ای مرحله ای دوم این ابتکار گماه جون یک   ۱۰تاری    خ 

ده شده است، از طریق اصالحات و نظارت بر نهاد گاین خالصه تدابت  کاهش منازعه به شمول مبارزه با فساد که اکنون   ستی

، انکشاف متواهای محیل،  یس به خدمات و همچنان فرا خلع سالح کردن ملیشه ها، تروی    ج حقوق بشر ت  گزن و دستی

ن    ، پیشنهاد شده بود. روند صلح ساخیی

 

فتند که گاپریل مقامات افغان   ۱۴به تاری    خ  زارشدیه شاهد انکشافات قابل مالحظه نبود. گدر جریان دوره  روند صلح . ۱۸

ن قبیل دوره طالبان که تالش داشت  عتم ا از امارات متحده عرتر براه باندازد، ر  انفتمان افغانگصم آغا جان یک تن از مسولی 

بزودی تالش هایش را دوباره آغاز یم کند. که الدرک شده است. به تعقیب آن وی به کابل آمد و خاطر نشان ساخت 

ات در دوره ای    رهتر زارشدیه در صفوف داخیل طالبان نشان یم دهد که عنارص افرایط تر، بشمول تعویض گ تغیت 

در حالیکه افواهات در  ،ماه اپریل یط اعالمیه ای ۲۶. طالبان به تاری    خ کمیسیون نظایم طالبان، بر روی صحنه یم آیند 

ن و برهم زدن دور اول انتخابات را رد کردند، تایید نمودند که   ارتباط به نارضایتی در مورد عدم موفقیت شان در ناکام ساخیی

ماه یم اعالم شده که یک تن از رسبازان ایاالت متحده امریکا که نزد طالبان  ۳۱تاری    خ  تحرک بیشتی به این کار یم دهند. به

بارک اوباما رئیس جمهور ایاالت متحده امریکا   ردید. گان ارشد طالبان، رها  گ است  بود، در بدل رهات  پنج تن از توقیف شد 

فتمان وسیعتی افغانان از گباز کردن روزنه ای برای   ر بخاطیط یک اعالمیه از این تبادله اظهار خرسندی کرد و آن را تحرگ 

 مال محمد عمر رهتر  ۱نده کشور شان، محسوب کرد. به تاری    خ یطریق ایجاد اعتماد برای آ
ُ
ماه جون یک اعالمیه ظاهرا

ان به قطر استقبال نمود. به تاری    خ  میه ای از ماه جون وزارت امور خارجه افغانستان با نشر اعال  ۲طالبان از انتقال است 

ان نحوه ای رهات   ک شورای عایل صلح  است  زارش داد که ایل تاری    خ گاظهار نارضایتی کردند. به تعقیب آن دارالنشای مشتی

که هدف آن نشان دادن    والیت افغانستان به برنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان پیوسته اند  ۳۳تن در  ۸۵۵۱ماه یم  ۲۵

 یم باشد.  گن جنجو در میداگکاهش سطح افراد جن

 

 ب: امنیت
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مورد واقعات مرتبط به امنیت در پیوند به کار، تحرک و  ۵۸۶۴ماه یم، ملل متحد  ۳۱مارچ تا  ۱در فاصله میان  . ۱۹

ن ملیک در افغانستان، به ويژه آن دسته از واقعات که ارائه و رساندن فعالیت ها و پرو  ن گامنیت فعالی  رامهای از قبل تعیی 

ن زمان در سال در صد افزایش  ۲۲این رقم نشاندهنده ای  متاثر ساخته، را ثبت نموده است. شده را  در مقایسه به عی 

، که از زمان سقوط  ۲۰۱۱در صد کاهش در مقایسه به سال  ۶و  ۲۰۱۲درصد افزایش در مقایسه به سال  ۴۵و  ۲۰۱۳

واقعه آن شامل پرسونل ملل  ۲۳ین رقم واقعات، از مجموع ا رژیم طالبان پر خشونت ترین سال بود، را نشان یم دهد. 

یگ  انگ رو گواقعه   ۱واقعه تهدید و  ۱۱متحد، بیشتی کارمندان داخیل،  عملیات های پاکسازی با در نظر داشت بوده است.  ت 

وهای امنیتی افغان و تالشهای  ی از واقعات امنیتی توسط نت  ن روند انتخابات، شماری بیشتی به  طالبان برای مختل ساخیی

 
ً
 واقعه امنیتی در رسارس افغانستان در پیوند به روز رایدیه  ۴۷۶دوران انتخابات نسبت داده شده است. ملل متحد مجموعا

روز رایدیه  واقعه و در  ۴۸۸، ۲۰۱۰ثبت نموده است که در مقایسه با آن این رقم در روز رایدیه انتخابات پارلماتن  را 

ق کشور اپریل  ۵به تاری    خ واقعه امنیتی بوده است.  ۳۱۰، ۲۰۰۹انتخابات ریاست جمهوری سال  درصد   ۳۰صحنه ای رسر

ین شمار واقعات امنیتی بود. تاکتیک ها از انتخابات قبیل متفاوت  واقعات امنیتی و جنوب کشور بطور فزاینده شاهد کمتی

مستقیم اندک و هیچ حمله ای انتحاری موفق صورت ن  رفت. گبود زیرا واقعات انداخت های غت 

 

 ۲۹درصد واقعات امنیتی و مواد منفجره تعبیه شده  ۴۵ماه یم، منازعات مسلحانه  ۳۱مارچ ایل  ۱در فاصله میان  . ۲۰

درصد واقعات امنیتی را تشکیل یم دهد. برای اینکه از طریق تهدید و ایجاد ترس اعمال نفوذ شود، کشتار هدفمند همچنان 

  ۳۱رچ ایل ما ۱در سطح باال قرار داشت. در فاصله میان 
ً
واقعه ترور و یا تالش ناکام برای ترور ثبت  ۲۲۹ماه یم، مجموعا

ن زمان سال  درصد افزایش را نشان یم دهد. در حمالت انتحاری هم افزایش  ۳۲، ۲۰۱۳شده است که در مقایسه به عی 

ه پنج واقعه در شهر کابل، در واقعه انتحاری، از جمل ۱۲قابل مالحظه به میان آمده بود که در روز اول دور دوم انتخابات 

از جمله واقعات برجسته امنیتی در این دوره، حمله ای مختلط بر ثبت شده است. ماه اپریل  ۳مارچ ایل  ۲۰فاصله میان 

تن افراد  ۱۰ماه مارچ تجلیل یم کردند، در آن  ۲۰یک هوتل مفشن که در آن خانواده نوروز )سال نو افغان ها( را بتاری    خ 

ماه یم رخ  ۲۴اهان روز گری کشور هندوستان در غرب در شهر هرات بود که صبحگر بر قونسلگو حمله ای دیملیک کشته، 

ی شود. قتل های هدفمند خارجیان توسط گداد ویل اقدام رسی    ع پرسونل امنیتی سبب شد که از تلفات انساتن جلو  ت 

 مرتکبان مختلف از ویژ 
 

یک ژورنالست سویدتن توسط افراد ماه مارچ  ۱۱  های برجسته ای این دوره یم باشد. به تاری    خگ

ن شهر کشته شد؛ به تاری    خ  اپریل در والیت خوست یک افش پولیس دو تن از  ۴ناشناس در منطقه ای دیپلوماتیک نشی 

تن از اتباع خارجر زماتن کشته شدند که یک افش  ۳اپریل  ۲۴ژورنالستان، که ییک آن عکاس جرمتن بود، کشت؛ و به تاری    خ 

 شود. گولیس در یک شفاخانه در یک پایتخت بر آنان آتش  پ

 

قگدر طول دوره ای   . ۲۱ ق و رسر   کشور  زارشدیه واقعات امنیتی در حوزه ای جنوب، جنوب رسر
ً
واقعه  ۳۹۱۷مجموعا

ق کشور به ویژه چشم که در آن شماری از    هت  بودگاز جمع واقعات امنیتی محسوب یم شود. در این میان واقعات در رسر

هوی و تحریک اسالیم ازبکستان گه های وابسته به القاعده، بشمول تحریک طالبان پاکستان، لشکر طیبه، لشکر جنرو گ

وهای امنیتی افغان را مورد حمله قرار بطور دوامدار  و موازی با تالش های طالبان و شاخه ای مسلح حزب اسالیم، نت 

 "خیتر "شان  ۲۰۱۴عاتی اعالن کردند که عملیات بهاری سال ماه یم یط یک اعالمیه مطبو  ۸دادند. طالبان به تاری    خ 

، څارنواالن و قضات که  ، اعضای پارلمان، مقامات امنیتی را مورد تعقیب عدیل قرار یم  "مجاهدین"مقامات ارشد دولتی

وهای اشغال گ"دهند و همچنان   تاری    خ . خواند داد هدف قرار شانرا را  "ر، مراکز ديپلوماتیک و کاروان هایگرد همات  نت 

تن افراد ملیک   ۸که در آن بود  ماه یم شاهد حمله ای مختلط بر ریاست محکمه ای جالل آباد  ۱۲ میه،این اعال  اجرای

ان در والیت بدخشان حوزه شمال گتن از افراد شوریسر مرکز واحد اداری یم ۳۰۰ماه یم حدود  ۲۰به تاری    خ  کشته شدند. 
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ق را تسخت  کردند. حکومت کنتی  ر قوت گرفت. این حمله بیانگماه یم دوباره بدست   ۲۳ول این واحد اداری را به تاری    خ رسر

وها  گآغاز فصل جن یس به منابع  محل در  تعبت  یم شود که در آن نت  تالش یم کنند تا منازعه سیال و مختلط را برای دستی

 . مشتعل بسازند 

 

وهای اردوی میل افغان، بشمول  ۱۱ایل تاری    خ  . ۲۲ ، به پرسونل تن  ۷۰۱۳ماه یم شمار نت  وی قوای هوات    ۱۸۵۱۳۱نت 

ان ت ۱۸۷۰۰۰تن بالغ یم شود که شماری نهات  آن باید  ن وظیفه قدری کاهش  رکپرسونل باشد. برداشت این است که مت 

ن است. وزارت ان ثبت نام هنوز پائی  ن ن فقط  یافته است در حالیکه مت  تن پرسونل زن، برای استخدام  ۱۱۳۸دفاع با داشیی

استخدام  مجودیت شامل عدم  ،چالش های فرا راهزنان، بشمول پخش اعالنات از طریق تلویزیون، تالش یم نماید. 

 ان زن، موجودیت تسهیالت برای زنان، خطر آزار و اذیت و ممانعت های فرهنگ کنند 
 

  و یا خانواد یک
 

و  ظرفیت ها  یم باشد. گ

وهای مسلح برای پالنکردن و راه اندازی عملیات های افزایش یافته است اما یک سلسله مسایل در  اعتماد به نفس در نت 

 خصوص هماهن
 

ون کشیدن پرسونل از طریق هوا هنوز یک ون کشیدن پرسونل مجروح و ظرفیت های بت   با سایر نهادها، بت 

صندوق وجیه نظم و قانون برای افغانستان که توسط ملل متحد  حل نشده است. در ارتباط به ارائه خدمات پولیس،

ن ریاست مرکزی محابس را  ۵۶۰۰تن از پرسونل پولیس میل و  ۱۴۵۹۳۹مدیریت یم شود ایل اخت  ماه یم   تن از محافظی 

ن زن  ۱۷۴۱حمایت نموده است. شمار افشان پولیس زن  رزه با تن یم باشد. مرکز اکادیم پولیس برای مبا ۲۷۳و محافظی 

وع به فعالیت نموده است، ایل اخت  ماه یم  تن را آموزش داده و در  ۱۰۰مواد منفجره تعبیه شده که در ماه جنوری رسر

 تیم را ایجاد کرده است.  ۸۸رسارس کشور 

 

ش خود گ انه به  گهمچنان ابتکار صلح پولیس محیل افغان بطور جدا  . ۲۳ ق   در ستی ق و شمال رسر حوزه های جنوب رسر

ولسوایل  ۱۴۹که تایید شده است، در   ۳۰۰۰۰تن پرسونل از جمع  ۲۶۶۹۸ماه یم،  ۲۹ادامه داده است. ایل تاری    خ  کشور 

 تن پرسونل متباقی یا برای آموزش آماد  ۳۳۰۲والیت حضور دارند که  ۲۹
 

ند و یا اینکه شامل آموزش شده اند. گ یم  گ ت 

افراد مربوط به پولیس محیل، بویژه در و معافیت از تعقیب عدیل یوناما به کار مستند سازی ادعا های تخلف از حقوق بشر 

وی پولیس قناعت مردم محل را فراهم ساخته که شامل ارائه  والیت کندز، ادامه یم دهد. در سایر مناطق اجرات این نت 

 خدمات امنیتی در روز انتخابات یم باشد. 

  

وی امریکات  از افغانستان را ترتیب کرد که از  ۲۷به تاری    خ   . ۲۴ ماه یم رئیس جمهور بارک اوباما پالن خروج آینده نت 

  ۲۰۱۵یافت. در آغاز سال خواهد تن کاهش  ۳۲۰۰۰به  ۱۰۰۰۰۰مجموع 
ً
و های تقریبا خواهد رسید و  ۹۸۰۰شمار این نت 

ون از شهر کابل مستقر خواهند گاه نظایم بگ شان در قرار  تا نیمه همان سال به نصف کاهش خواهد یافت که تمام رام بت 

ن پالن شده است که تا آخر سال  خدمات امنیتی باقی بماند. در روز  ګروه ارایهیک  حضور عادی سفارت با  ۲۰۱۶بود. چنی 

ان شورای میل و گ بعد رئیس جمهور کرزی با نشر یک اعالمیه از این فیصله استقبال کرد، در حالیکه شماری از نمایند 

 راتن شان در مورد آماد گجامعه مدتن ن
 

ات آن بر تعهدات  گ و های امنیتی افغان و تاثت  ن الملیل در برابر گ نت  ده ای بی 
ستی

" تمدید فساد تا سال ماه یم، با رد این حرکت آنرا  ۳۰افغانستان، را ابراز کردند. طالبان یط نشر اعالمیه ای به تاری    خ 

 ماه جون وزرای دفاع یط نشستی در مقر سازمان توافق اتالنتیک شمایل )ناتو( پیش رفت ۴ه تاری    خ نامیدند. ب " ۲۰۱۶

ن الملیل )آیسف( را گای صورت  ه  وهای کمک نظایم بی  به  ۲۰۱۴دسمتر  ۳۱ایل بازبیتن کردند که وظایف آن رفته توسط نت 

ن   استپایان خواهد رسید. یک ماموریت کمک، مشوره دیه و آموزش باقی یم ماند، اما ارصار بر این  که تعهدات نظایم بی 

 الملیل وابسته به توافق در قالب یک چارچوب حقوقی مورد نیاز یم باشد. 

 

 ب: همکاری منطقوی
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انش در تعامل بوده و همکاری منطقوی را تروی    ج گونه ای فعال با همسایگزارشدیه، افغانستان به  گدر طول دوره   . ۲۵

، ایران )جمهوری اسالیم( و پاکستان از جمله کشور های منطقه بودند که از براه اندازی دوره اول  ن نموده است. چی 

 برای ثبات منطقوی را تایید کردند.  انتخابات استقبال کرده و اهمیت انتقال سالم قدرت سیایس در افغانستان

 

امام عیل رحمان، با رئیس جمهور کرزی در کابل مالقات کرد، ماه مارچ رئیس جمهور تاجکستان  ۲۶به تاری    خ  . ۲۶

ماه مارچ در حاشیه  ۲۷وزارت های داخله، امضاء شد. به تاری    خ میان ضمن آن شماری از توافقات همکاری، به شمول 

که از طرف رئس جمهور کرزی ترتیب شده بود، روسای جمهور افغانستان، ایران )جمهوری اسالیم(   مراسم منطقوی نوروز 

ک آنان بر اهمیت همکاری های سازنده  پاکستان و تاجکستان نشست چهارجانبه رسان را تدویر کردند. در یک اعالمیه مشتی

ی افغانستان در قالب روند استانبول در  . این شامل حمایت از تالش های جاری منطقوی تحتنمودند منطقوی تاکید  رهتر

مورد همکاری منطقوی امنیتی برای یک افغانستان با امن و با ثبات، و همچنان پروژه های زیر ساختاری برای تقویت اتصال 

ن روز   منطقوی یم باشد.  میلیون دالر امریکات  کمک بالعوض و کریدت مایل برای پروژه  ۵۲۶.۵روه بانک جهاتن گدر عی 

این پروژه در افغانستان، قرغزستان، ( را تایید نمود. ۱۰۰۰انتقال و تجارت برق به آسیای مرکزی و جنوب آسیا )کاسا 

قال دوامدار برق نیاز است را ایجاد خواهد  پاکستان و تاجکستان زیرساختار، تاسیسات تجارتی و ترتیبات نهادی که برای انت

   کرد. 

 

یف از کابل دیدار کرد تا در  ۱۹به تاری    خ  . ۲۷ ال راحیل رسر ن نشست سه  ۳۷ماه یم رئیس ستاد ارتش پاکستان، جتن می 

کت کند. به تعقیب آن افغانستان و پاکستان اتهامات دو طرفه را بر ع لیه یک جانبه اردوی افغانستان، پاکستان و ناتو رسر

ماه یم وزیر امور خارجه افغانستان سفت  پاکستان را  ۲۸به تاری    خ ر در خصوص تعرضات آنطرف مرز وارد کردند. گدی

ن تاسیسات نظایم   اضات شدید در مورد انداخت های آنطرف مرز بر والیات کتن و نورستان و همچنان ساخیی احضار و اعتی

جون وزارت امور خارجه  ۴ماه یم و  ۳۱، را اظهار کرد. به تاری    خ های ته اسرفتگکه ادعا شده در خاک افغانستان صورت  

روه های شوریسر مستقر در افغانسان حمالت را بر پوسته های تالیسر در داخل پاکستان انجام داده که گفت که  گپاکستان  

فته های پاکستان اظهار گ  مقامات افغانستان در پاسخ بهدر نتیجه آن سه تن از رسبازان شان در این واقعه جان باختند. 

رفته که باعث تلفات افراد گچرخبال به داخل افغانستان صورت   توسط ماه یم به شمول انداخت ۳۱نمودند که در واقعه 

اض به این عمل افغانستان با نشست رسان امنیتی منطقوی که قرار بود به تاری    خ  ماه جون در  ۴ملیک شده است. در اعتی

 شود، مقاطعه نمود. اسالم آباد دایر  

 

ن پین . ۲۸  گدر حاشیه کنفرانس تعامل و تدابت  ایجاد اعتماد در آسیا، رئیس جمهور کرزی با همتای چیتن اش یسر جی 

ن پینماه یم دیدار کرد.  ۱۹به تاری    خ  از به راه اندازی درست دور اول انتخابات تقدیر کرد و برای ایجاد  گرئیس جمهور جی 

 ثبات بیشتی و خود بسند 
 

ن الملیل را در افغانستان ترغیب نمود. رئیس جمهور کرزی گ اقتصادی در آینده، رسمایه  گ ذاری بی 

ک را که تهدید  . در نشست خود با رئیس جمهور کرزی در خاطر نشان ساختارائه یم نماید رات  گ تروریزم و افراط   مشتی

فت های مستمر در روند انتخابات استقبال نمودهگشان و مراتب تسلیت خود را نسبت به سیالب های  های، من از پیشر

ن ابراز نمودم. به تاری    خ  ماه یم رئیس جمهور کرزی در مراسم تحلیف صدر اعظم هندوستان، نرندرا  ۲۶اخت  و لغزش زمی 

اک نمود و در جریان نشست دو جانبه روی موضوعات انکشاف و تهدید تروریزم بحث کردند.  مودی در دهیل جدید اشتی

از کابل و هرات دیدار نمود و با رئیس جمهور   گماه یم وزیر خارجه جدید هندوستان سوجاتا سن ۳۱و  ۳۰های به تاری    خ 

ر اظهار نمود که حکومت اش تصمیم دارد گیک بار دی گکرزی و دو تن از کاندیدان ریاست جمهوری مالقات کرد. خانم سن

 یم، دوباره باز کند. ماه  ۲۴ری اش در هرات را بعد از حمله ای تاری    خ گتا قونسل
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فت در مبتن بر زارشدیه فعالیت های و نشست های تخنییک گ در دوره   . ۲۹ سه عرصه تدابت  ایجاد اعتماد   ایجاد پیشر

که در روند استانبول در مورد امنیت منطقوی و همکاری برای یک افغانستان با ثبات و امن تشخیص داده شده بود، 

رفت: یک ورکشاپ مبارزه با مواد منفجره تعبیه شده، تحت تدبت  ایجاد اعتماد از طریق مبارزه با تروریزم به تاری    خ گصورت  

ن تجربه ها و انکشاف تصویر منطقوی   ماه ۹و  ۸های  یک ساخیی ن الملیل در مورد رسر مارچ در کابل دایر شد؛ یک کنفرانس بی 

ک تحت تدبت  ایجاد اعتماد  و  ۱۲مدیریت بحران به تاری    خ های و در مورد خطرات و ریسک در مورد پالن های عمل مشتی

روه تخنییک منطقوی در مورد گدایر شد؛ و یک نشست   روه تخنییکگماه یم در استانبول، که به تعقیب آن یک نشست   ۱۳

ماه یم در  ۱۵تسهیالت داد و ستد به تاری    خ و ذاری تحت تدبت  ایجاد اعتماد گداد و ستد و تجارت و فرصت های رسمایه  

 طرح شد. آماد  ۲۰۱۵ – ۲۰۱۴دهیل جدید دایر شده که در آن پالن عمل برای سال 
 

ن نشت کنفرانس گ  ها برای چهارمی 

ن دایر شود، ادامه دارد.  ۲۰۱۴ست سال گزرای قلب آسیا که قرار است در ماه ا و   در چی 

 

ن الملیل در مورد افغانستان و پاکستان دگماه یم   ۱۵به تاری    خ  . ۳۰ توکیو یک نشست را دایر نمود. در  ر روه تماس بی 

 آماد ، ترتیبات و ۲۰۱۴وضعیت انتخابات سال  بر روی موضوعات این نشست مرکز بحث ها 
 

قریب الوقع  برای نشست گ

در لندن دایر شود، و همچنان ادامه  ۲۰۱۴در اواخر سال مرور وزرا در چارچوب حسابدیه متقابل توکیو، که قرار است 

وهای امینتی افغان، یم چرخید.  ن الملیل از نت   حمایت بی 

 

 . حقوق بشی ۳

 

وع سال  . ۳۱  ماه یم یوناما  ۳۱ایل تاری    خ  ۲۰۱۴از رسر
ً
تن افراد ملیک مجروح نایسر از  ۲۲۱۴تن کشته و  ۱۱۴۳مجموعا

ن زمان سال  درصد افزایش در تلفات ملیک را   ۱۱، ۲۰۱۳منازعه مسلحانه را ثبت نموده است. این ارقام در مقایسه به عی 

وی طرفدار حکومت نسبت  ۸درصد این تلفات را به عنارص مخالف حکومت و  ۷۸نشان یم دهد. یوناما  درصد آن را به نت 

ن منازعه نایسر گر تلفات افراد ملیک که از آتش متقابل در جریان در گدرصد دی ۸داده است.  ی های زمیتن در میان طرفی  ت 

 نایسر از مواد منفجر ناشده باقیمانده از جن ۶شده است نسبت داده شده نتوانست و 
ً
ا  گدرصد تلفات افراد ملیک که اکتر

ن به کدام طرف منسوب  د بو  تن کشته و  ۷۹ماه یم در میان تلفات افراد ملیک ۳۱جنوری تا  ۱از تاری    خ  شده نتوانست. نت 

ان،  گ تن مجروح نایسر از حمالت عنارص مخالف دولت بوده است که کارمندان انتخابات، مراکز رایدیه، رایدهند  ۲۱۹

اعمال شدید تهدید که در آن عنارص ضد  مورد ِ ۱۲۲ند. یوناما همچنان کاروان ها و دفاتر انتخاباتی را مورد هدف قرار داده ا

( را انجام داده، ثبت نموده ثابت یم کرد رای داده استکه   گشتان )بدلیل رن گحکومت افراد ملیک را تهدید، قتل و یا قطع ان

 ۳۳ماه اپریل یوناما  ۵در حالیکه تا این زمان کدام ثبوت وجود ندارد که این اعمال ادامه داشته باشد. به تاری    خ  –است 

مورد جراحت افراد ملیک را ثبت نموده است که بیشتی این حمالت توسط عنارص ضد حکومت  ۱۲۶مورد قتل افراد ملیک و 

 رفته است. گصورت  ییک محالت رایدیه بر و یا در نزد

 

ماه یم مواد منفجره تعبیه شده باز هم بحیث عامل اصیل تلفات افراد ملیک  ۳۱جنوری تا  ۱در فاصله میان  . ۳۲

تن شده   ۷۳۴تن و مجروح شدن  ۳۳۱درصد تلفات افراد ملیک و باعث کشته شدن  ۳۲باقیمانده است. این مواد سبب 

درصد آن در دو   ۵۰درصد افزایش را نشان یم دهد. از جمع این تلفات افراد ملیک،  ۳ ،۲۰۱۳ال است که در مقایسه به س

ول از راه دور سبب  ردیده گدرصد تلفات افراد ملیک   ۳۸والیت جنوب، هلمند و قندهار رخ داده است. مواد منفجره کنتی

درصد کاهش را نشان یم دهد. اما نسبت ۱۰، ۲۰۱۳است که نایسر از مواد منفجره تعبیه شده بوده و در مقایسه به سال 

تلفات افراد ملیک نایسر از مواد منفجره تعبیه شده صفحه فشاری )که با فشار شخص قرباتن فعال یم شود( در مقایسه به 
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ن زمان سال  تن بوده است   ۱۲این واقعات کشته اند اثر از که درصد افزایش یافته است. تلفات افراد ملیک   ۴۴، ۲۰۱۳عی 

ماه یم در والیت غزتن زمانیکه دو واسطه نقلیه افراد ملیک به طرف محفل عرویس روان بود و متن بس  ۳۱به تاری    خ که 

ین شمار این قربانیان برابر این مواد تعبیه  االیهای شان ب ن بار شمار  زنان و اطفال تشکیل یم داد. را شد و بیشتی برای اولی 

ی گ تلفات افراد ملیک نایسر از در  های زمیتن معادل با شمار تلفات افراد ملیک نایسر از مواد منفجره تعبیه شده بوده است: ت 

ی  گتن مجروح شدند، که در تلفات افراد ملیک نایسر از در  ۷۵۲تن از افراد ملیک کشته و  ۳۱۰ماه یم  ۳۱جنوری تال  ۱از  ت 

ن دوره سال   ۲۰یم دهد. یوناما همچنان یک افزایش  درصد افزایش را نشان ۳۹، ۲۰۱۳های زمیتن در مقایسه به همی 

 زن مجروح شدند.  ۱۸۹زن کشته و  ۱۰۲ج ماه اول این سال درصدی را در تلفات افراد ملیک زنان ثبت نموده است که در پن

 

زارشات از واقعات گزارشدیه اطفال و منازعات مسلحانه، بطور پیوسته  گروه کاری کشوری در مورد نظارت و  گ . ۳۳

وری تا  ۱دید حقوق اطفال را بدست آورده است. در فاصله میان تخیط های ش تن  ۳۰۱طفل کشته و  ۱۲۳اپریل  ۳۰فتر

مورد از این واقعات در حوزه جنوب رخ داده است.  ۸۸ر به سبب منازعه مسلحانه در افغانستان مجروح شده اند؛ گدی

ین عامل تلفات اطفال بوده است که مسگمواد منفجره تعبیه شده بزر  ن تی مواد  تن مجروح یم باشد.  ۸۲طفل و  ۴۲ول کشیی

 و ماین های زمیتن زند  گمنفلق نشده، مواد منفجره باقیمانده از جنمنفجره 
 

ر را مجروح  گتن دی ۴۶رفته و گطفل را   ۷۲ گ

 حمله بر محالت که در آن خدمات مراقبت ۱۱ شامل،ردیده گ کرده است. سایر تخیط های شدید حقوق اطفال که ثبت  

واقعه استخدام اطفال زیر سن  ۶واقعه حمالت بر علیه مکاتب و پرسونل معارف،  ۸۳رای اطفال را ارائه یم کرد، ب طتر 

وهای عنارص ضد حکومت و پولیس محیل افغان،  وهای امنیتی افغان،  ۲توسط نت    ۳واقعه آزار و اذیت جنش در داخل نت 

دوستانه توسط واقعه ممانعت  ۱۷واقعه اختطاف توسط عنارص ضد دولت و  یس به کمک های بشر پولیس محیل از دستی

 . یم باشد  افغان، طالبان و سایر عنارص ضد حکومت

 

ن  ۲۴حکومت افغانستان به تاری    خ  . ۳۴ زارش خود در مورد تطبیق پالن عمل اطفال و منازعه  گماه اپریل سومی 

فت ها در سال گزارش بیانگمسلحانه را به ملل متحد تسلیم کرد.   ی از استخدام گ برای جلو  ۲۰۱۳ر پیشر زیرسن اطفال ت 

، قطع اعضا و خشونت جنش علیه اطفال  یم باشد  میاشامل ضم و است  ن . فعالیت ها را ګزارش یم دهد در مورد کشیی

تن از اطفال زیرسن از  ۱۶شماری از ورکشاپ های آموزیسر و سیمینار ها و همچنان تشخیص و برطرف کردن  شامل

زارش ساالنه گ ر شامل  گیم باشد. برای تالش اینکه افغانستان دی ۲۰۱۳خدمت در صفوف قومنداتن امنیه والیتی در سال 

برای تقویت تطبیق پالن عمل، از طریق مشوره میان  ، یک نقشه راهای من در مورد اطفال و منازعات مسلحانه نه باشد 

ماه یم بعد از چندین دور بحث های  ۱۲حکومت و سازمان ملل متحد طرح شده و منتظر تایید نهات  یم باشد. به تاری    خ 

، یوناما یک کتاب جیتر تحت عنوان  ن حقوقی ن مدور با عالمان مسلمان و متخصصی   در اطفال افغانستان از "محاظفت مت 

که بر شش نوع تخیط جدی از حقوق اطفال متمرکز است، را نشر کرد. این کتاب جیتر که یک وسیله   نازعه مسلحانه"م

ن الملیل و همچنان اصول بنیادی اسالم آن بر ، اساس یم باشد تبلیغ  ن میل و بی   است. بنا یافته قوانی 

 

ماه یم ۱۷ردید. به تاری    خ گماه جون نافذ   ۵ماه یم نشر شد، به تاری    خ  ۵قانون جدید اجرات جزات  که به تاری    خ  . ۳۵

این قانون را اصالح و احکام حقوقی قبیل آنرا دوباره الزایم  ۲۶ه فرمان تقنیتن رئیس جمهور را تایید کرد که ماده گولش جر 

ن  ساخت که به زنان این توان را یم دهد تا بر  علیه خویشاوندانش شهادت بدهد که در این صورت تعقیب عدیل مظنونی 

 قضایای خشونت های خانواد 
 

الزایم بودن موجودیت مدافع ر در این قانون جدید شامل گ را سهل یم سازد. احکام دیگ

 در جریان تحقیق و استماع در قضایات  جنات  و همچنان حق به چالش کشیدن تمدید توقیف قبل از 
حضور در  حقوقی

راتن ها در خصوص اینکه اشخاص  گان را تقویت یم نماید. با وجود بهبودی ها، نگ مقابل محکمه، تحفظ حقوقی توقیف شد 

ن الملیل یم گروز در توقیف ن ۱۸را یم توان قبل از اینکه در مقابل قاضن حارصن کرد، تا  هداشت، در تناقض با تعهدات بی 
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نهاد های ملل متحد به تالش های شان برای حمایت از توزی    ع قانون جدید به تمام  یوناما و سایر  باشد، هنوز باقی است. 

 نهاد های قضات  در رسارس کشور، ادامه داده است. 

 

یوناما به مشاهدات اش از تاسیسات مراکز سلب آزادی که توسط افغان ها به پیش برده یم شود ادامه داده تا  . ۳۶

ا  د. در طول دوره  گک در منازعه توقیف شده اند، چطور برخورد صورت یم  ببیند که با اشخاص که بخاطر اشتی زارشدیه گت 

والیت که توسط ریاست عمویم امنیت میل، پولیس میل افغان، ریاست عمویم محابس و  ۱۰مرکز توقیف در  ۲۰یوناما از 

 توقیف خانه ها و اردوی میل افغان به پیش برده یم شود، دیدن نموده است. 

 

 تطبیق روند کابل و هماهن. ۴
 

 گ
 
  کمک های انکشاف

 

فت در مقابل معیار ها که در چارچوب حسابدیه متقابل توکیو ذکر   . ۳۷ ن پیشر ردیده به ویژه در گبرای اطمیناتن ساخیی

دوره ای که تحت شعاع مبارزات انتخاباتی قرار داشت و منتظر یک انتقال سیایس یم باشد، حکومت و دونران بر خدمات 

بان یک  ۱۰نییک قابل ارائه تمرکز داشتند. به تاری    خ تخ ن ردهمات  بود که در آن اعضای پارلمان، گماه یم وزیر مالیه مت 

فت های را که گ نمایند  اک کرده بودند، و او پیشر ن الملیل، وزرای ذیربط، جامعه مدتن و سکتور خصوض اشتی ان جامعه بی 

فت های را که  حکومت افغانستان در مقابل تعهداتش در چارچوب یاد شده بدست آورده است، برجسته ساخت. پیشر

زارش ابتدات  وزارت امور زنان در این مورد به گتروی    ج و تطبیق قانون منع خشونت علیه زن و نشر  شامل، وزیر مالیه یاد کرد 

ماه یم؛ و معرقن قانون مبارزه  ۳ه به تاری    خ گتوسط ولش جر  ه شدهارزش اضافمالیه بر  تایید قانون معادن و  مارچ؛ ۸تاری    خ 

. به تعقیب آن یم باشد  ماه یم به شورای میل ۲۹ماه یم و قانون مالیات به تاری    خ  ۲۴با پولشوت  و تمویل تروریزم به تاری    خ 

انو جر ت ه شدهارزش اضاف مالیه بر  قانون در مورد بحث ها توقع یم رود که ماه جون تایید شد.  ۳ه به تاری    خ گوسط مشر

ن الملیل توسط گعادن و منع پولشوت  ادامه یابد، در حالیکه شماری از نقانون م ن اجابت تعهدات بی   ها در مورد تامی 
راتن

 افغانستان وجود دارد که باید به آن رسید 
 

  شود. گ

 

اه اقتصادی که در ماه اپریل توسط بانک جهاتن و گ راتن است. دید گوضعیت اقتصادی افغانستان هنوز هم قابل ن . ۳۸

 عدم اعتماد رسمایه گنک انکشاف آسیات  به نشر رسید بیانبا
ً
ذاران و گ ر کاهش رشد اقتصادی است و دلیل آن عمدتا

ان نایسر از وضعیت انتقال سیایس و امنیتی است یم باشد که مصارف امنیتی را باال برده و عایدات را کاهش گ مرصف کنند 

درصد خواهد بود که این رشد در  ۳،۲، ۲۰۱۴تصادی در سال وت  نموده است که رشد اقگداده است. بانک جهاتن پیش

ن زده شده درصد  ۱۴،۴، ۲۰۱۲درصد و در سال  ۳،۶، ۲۰۱۳سال  دیده یم شود که کاهش در جمعاروی   بود.  تخمی 

مرکات یم باشد.  گ عایدات دولت، از آنچه که توقع یم رفت، بیشتی به دلیل تطبیق ضعیف قانون مالیات و مدیریت درست  

ن الملیل پول که به تاری    خ گ ن به نتیجه ای مشابه رسیده و نشاندهنده ای   ۱۶زارش صندوق بی  ماه یم به نشر رسید نت 

 نیاز است تا حکومت مصارف را کاهش، جمعاروی مالیه را افزایش، قد در خزاین یم باشد. وضعیت سخت پول ن
ً
 اکیدا

ً
بنا

ن کاهش فعالیت های گ تطبیق قانون مالیه و  ات چنی  مرکات را تقویه و چارچوب تنظیم مایل شفاف را پیاده نماید. تاثت 

ت های انکشاقن در سطح والیات در حال حارصن به اقتصادی و عایدات بدین معتن است که تعهدات دولت در مورد فعالی

 حالت تعلیق درآمده است.  

 

را   ۲۰۱۹ – ۲۰۱۵ماه یم حکومت در اصول چارچوب کمک های انکشاقن ملل متحد برای سال های  ۶به تاری    خ   . ۳۹

شتی بر زیرساختارها و ایجاد تایید نمود که پالن ها و برنامه های انکشاقن دولت را تایید و با آن همخواتن دارد. این سند بی

بعدی این سند را مرور مجدد خواهد کرد. این چارچوب از  هو برداشت این است که ادار  تمرکز دارد فرصت های کاری تقاضا 
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، توازن اجتمایع، حاکمیت قانون  وع، ارائه خدمات ابتدات 
عرصه های کلیدی اجندای انکشاقن افغانستان که بر اقتصاد مشر

 تمرکز دارد، حمایت یم کند. و حکومتداری 

 

دوستانه۵  . کمک های بشی

 

حاالت اضطراری در شمال افغانستان، که از باران های شدید موسیم و ذوب بیش از حد اوسط برف شماری از  . ۴۰

ترین کشور های جهان با آن مقابل  یم گنایسر شده است، بیان ر آسیب پذیری مزمن در برابر آفات طبییع است که فقت 

ن در والیت بدخشان شماری نامعلوم مردم را به کام مر  ۲باشند. به تاری    خ  فرو برد. در مجموع، سیالب  گماه یم، لغزش زمی 

ن   ر و  ۱۶۴۷۱تن را متاثر و  ۱۵۰۰۰۰ولسوایل رخ داده است،  ۱۳۲که در طول ماه یم در ها و لغزش زمی  ل را مترصن ن باب متن

زارشات ابتدات   گمتاثر ساخت که  های عظیم والیات بدخشان را ب سیال ماه جون  ۶یا تخریب نموده است. به تاری    خ 

ل را نشان یم دهد. والیات جوزجان، رسپل، فاریاب، بلخ و بغالن از جمله والیات  ن تلفات انساتن زیاد و تخریب صدها متن

ین آسیب را متحمل شده اند. پالن در   ۲۰۱۳قبل در سال  اری احتمایل نشان یم دهد که این والیات از ذگهستند که بیشتی

ن قطار والیات سیالب ر و یا تخریب نموده باب  ۲۲۰۰۰تن را متاثر ساخته و  ۲۰۴۰۰۰شامل شده بود، که  خت  ل را مترصن ن متن

یس فزییک به محالت آسیب دیده و همچنان چالش های  ی کاقن است اما موانع عمده دستی است. ذخایر کمک های بشر

 است.  امنیتی در ساحات مورد منازعه بوده

 

 ماه یم دستیار من برای هماهن ۶و  ۵به تاری    خ های  . ۴۱
 

دوستانه از کابل و والیت بدخشان دیدن یک  کمک های بشر

و آفات طبییع متاثر شده اند درخواست نمود و  گنمود. موصوف برای دوام حمایت به محالت آسیب پذیر که از جن

دوستانه در مرحله انتقال یم متواند مخرب ثابت ونه کاهش قابل مالحظه در  گهمچنان هشدار داد که هر   کمک های بشر

دوستانه که در سال  ۳۱شود. ایل تاری    خ  به افغانستان رسیده است،   ۲۰۱۴ماه یم، تمام وجوه تمویل برای کمک های بشر

دوستانه  میلیون دالر امریکات  بالغ یم شود. تمویل کمک های بشر  ۲۴۴بشمول سازمان های صلیب رسخ و هالل احمر، به 

یک ملل متحد، گدر همخواتن با پالن پاسخ ر اتت 
ن بسته درصد  ۴۰وت  ستی فراخوان مورد نیاز را بدست آورده است. اولی 

 ایجاد شده است، در ماه یم نهات    ۲۰تخصیص ستندرد 
ً
دوستانه که جدیدا ک کمک های بشر میلیون دالر، از وجهه مشتی

 افغان هچنان رسید  ۸۰۰۰۰۰شد و ارائه خدمات ابتدات  صیح برای 
 

طفل که به  ۴۰۰۰۰۰ به نیاز های در حدود گ

ق افغانستان قرار دارند، را در اولویت کاری شان    در حوزه های جنوب و جنوب رسر
ً
سؤتغذی شدید مبتال هستند و عمدتا

 قرار داده است. 

 

ک گ روه کاری پاسخ به بیجاشد گ  ماه یم ۲۶به تاری    خ  . ۴۲ توسط وزارت مهاجرین و عودت  ان داخیل، که بطور مشتی

ان و ملل متحد ریاست یم شد، نقشه راه را برای تطبیق پالیش میل برای افراد بیجا شده داخیل تایید نمود. در فاصله گ کنند 

وری تا  ۱میان   گماه اپریل این   ۳۰فتر
ً
را ثبت نموده است که  گتن افراد بیجاشده نایسر از جن ۶۷۷۹روه کاری مجموعا

رهار، کاپیسا و بادغیس یم باشد. این رقم شمار مجمویع افراد بیجا گدر والیات فاریاب، بلخ، فراه، غور، کابل، ننبیشتی آنان 

ی حل ماه اپریل  ۳۰یم رساند. به تاری    خ  ۶۶۰۰۰۰را به  گشده داخیل نایسر از جن ر اتت 
شماری از پروژه ها تحت نام ستی

بان، توسط وزیر شت داوطلبانه، گمهاجرین افغان برای حمایت از باز  ن ادغام مجدد با ثبات و مساعدت به کشور های مت 

فدرال برای حکومت و حوزه های رسحدی و کمیساری عایل ملل متحد برای مهاجرین پیشنهاد و در پاکستان به راه انداخته 

و ادغام شت گشد. این پروژه که شامل کمک های اضطراری برای انکشاف دراز مدت است هدف آن تقویت دوامدار باز 

وری آغاز شده   کارت های ثبت مهاجرینتمدید مجدد  مجدد مهاجرین در افغانستان یم باشد. تحت این پروژه  که در ماه فتر

میلیون مهاجر که در پاکستان  ۱.۶درصد مهاجرین از جمع  ۷۵دوام خواهد کرد. در حدود  ۲۰۱۵ماه دسمتر سال  ۳۰بود تا 
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وری ایل  ۱ماه یم تکمیل نموده اند. در فاصله میان ثبت شده اند، این روند را ایل اخت   تن از مهاجرین  ۳۵۳۵اپریل  ۳۰فتر

تن   ۱۴۲۹تن از پاکستان،  ۲۰۶۱که از این جمله   شته اند گونه ای دواطلبانه و به کمک ملل متحد دوباره به افغانستان بر گب

شت مهاجرین در مقایسه به  گدرصدی باز  ۶۴ش شته اند. این رقم کاه گتن از هندوستان بر  ۴۵از جمهوری اسالیم ایران و 

ن زمان سال   نشان یم دهد. را  ۲۰۱۳عی 

 

دوستانه هم توسط دفتی چارچوب نظارت جهاتن هماهن . ۴۳ یس به کمک های بشر  ممانعت از دستی
 

 کمک های یک

دوستانه بطور دوامدار ثبت شده است. در این قسمت عرصه های کلیدی ن پرسونل، ملکیت و راتن از حمله بر ضد گبشر

وریداد خشونت علیه  ۸۲اپریل  ۳۰تسهیالت و همچنان تخیط استفاده از تسهیالت طتر هنوز هم پابرجا است. ایل تاری    خ 

ن  ۲۰۱۴پرسونل، ملکیت های و تسهیالت در سال  تن، اختطاف  ۱۱تن، مجروح شدن  ۲۲ثبت شده است، که سبب کشیی

ی و توقیف گستتن و همچنان د ۸۳و تالش ناکام به اختطاف  دوستانه به ثبت رسیده است. در   ۵ت  کارمند کمک های بشر

واقعه تسهیالت و ملکیت های طتر را متاثر ساخته است که بخش عمده ای آن   ۳۶ماه اپریل  ۳۰جنوری تا  ۱فاصله میان 

 و مرکزی بوده است. قبل از دور اول انتخابات تبلیغات وسیع توسط نهاد های کمکدر 
قی دوستانه  والیات رسر های بشر

رفت که در آن بر تعهدات ارصار شده بود تا افراد ملیک و تاسیسات ملیک، بشمول کلینیک های صیح و مکاتب، که گصورت  

ند. در روز  انتخابات، از جمله گبرای استفاده مراکز رایدیه انتخاب شده است، مورد هدف قرار ن مرکز صیح و از  ۱۷۳ت 

مرکز تحصییل از اثر   ۴۵مرکز صیح و  ۲رای مراکز رایدیه انتخاب شده بودند، به ترتیب نهاد تحصییل که ب ۳۵۴۶جمله 

  ۲۰۰۹واقعات سال ارقام درصدی در مقایسه به  ۲ردیده است. این ارقام کاهش گخشونت های مرتبط به انتخابات متاثر  

 را نشان یم دهد. 

 

ق کشور بود، راپور داده است که از وقوع چهار قضیه پماه یم، افغانستان  ۳۱ایل تاری    خ  . ۴۴ ولیو، که همه ای آن در رسر

 اهمیت همکاری و هماهن
 

ن پولیو با   گ آنطرف مرز در کار مبارزه با این ویروس، بشمول هماهنیک ن کمپاین های واکسی 
ساخیی

به ساحات  ان را برجسته یم سازد. بطور عموم، پرسونل که مرصوف برنامه های پولیو یم باشند بطور مستمر تکشور پاکس

ات نا  ایط غت  قابل پیشبیتن در دوره انتخابات در بعضن از ساحات تاثت  یس دارند اما رسر واری بر کمپاین های گنا امن دستی

  پولیو داشته است. 

 

 به زاری شده توسط سکتور عملیات ماین پایکگ میدان ماین   ۱۴۴میدان منازعه و  ۱۰زارشدیه، گدر جریان دوره   . ۴۵

ردیده است. در ماه گر عاری از ماین ها اعالن  گحد از وجود ماین های پاکسازی شده و شش ولسوایل دیحمایت ملل مت 

 
ً
واقعه در و یا اطراف  ۱۶مورد تلفات نایسر از ماین ها و مواد منفلق ناشده ثبت شده است:  ۵۷های مارچ و اپریل مجموعا

ن  وهای نظایم بی  ف در تماس است تا  ا الملیل بوده است. ملل متحد پیوسته با آیسمراکز قبیل و یا در محدوده انداخت نت 

اه ها، آنها از وجود مواد منفلق نشده پاکسازی  گ کمک کند که اطمینان حاصل شود تا قبل از بسته شدن و یا انتقال قرار  

 توته منفجر  ۳۳۰۰۰کیلو متی مرب  ع ساحه در محدوده انداخت پاککاری شده است که  ۸۱ردد. تا اکنون، گ
ً
ه، و تقریبا

ن سال پالن  ۱۳۰۰۰ ساله   ۱۰مواد منفجره سالح های سبک دریافت و تخریب شده است. ماه مارچ امسال ختم  اولی 

ن پاککاری   ۸۷،۲، بود؛ در جریان سال اول، ۲۰۲۳پاککاری افغانستان از وجود تمام مواد خطرناک تا سال   مرب  ع زمی 
کیلومتی

ن زده یم شود که  والیت متاثر یم  ۳۳محل را در  ۱۶۰۹که   گمیدان جن ۲۱۸میدان ماین ها و ، ۴۰۸۱شده است. تخمی 

 سازد تا اکنون پاککاری نشده است. 

 

 . مبارزه با مواد مخدر۶
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ل  ۳۱ماه مارچ تا  ۱در فاصله میان  . ۴۶
ُ
عملیات را به پیش  ۶۷۸ماه یم پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان در ک

وین، ضبط   ۶رفتاری، تخریب گ  ۵۸۳برده است که در نتیجه آن  رام مواد کیمیاوی پیش گکیلو   ۲۲۶۴۶کارخانه تولید هت 

وین و گکیلو   ۴۲۳رام چرس، گ کیلو   ۴۸۴۰رام تریاک، گکیلو   ۷۹۱۱نیاز،  ن بدست آمده است.  گ کیلو   ۱.۲رام هت  رام میتامفتامی 

ی از قاچاق  گه اند. تالش ها برای جلو ر مجروح شدگتن دی ۷در اثنای اجرای وظیفه چهار تن از افشان پولیس کشته و  ت 

 الملیل کابل، از طریق رهنمات  و فعالیت های آموزیسر با حمایت ملل متحد، تقویه 
ن مواد مخدر از طریق میدان هوات  بی 

وین کشف و ضبط شده است. تالش های گکیلو   ۱۷ماه یم  ۳۱ماه مارچ تا  ۱شده است. در نتیجه آن از تاری    خ  رام هت 

ن مورد نیاز است. مشابه در م یف نت  ن الملیل هرات، قندهار و مزاررسر  یدان های هوات  بی 

 

  ۲۷ایل تاری    خ  . ۴۷
ً
ار های کوکنار و تریاک در  ۱۴۷۳ماه یم، مجموعا ن ردیده، که این دیتا گوالیت تخریب   ۱۳هکتار کشتی

والیت هلمند از جمله والیات است که  توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر یکجا با سازمان ملل متحد تایید شده است. 

ن در آن تخریب شده است و ارقام سایر والیت قرار ذیل است: اروز گهکتار این   ۹۰۱  ۹۴هکتار، قندهار  ۲۲ان گ ونه زمی 

هکتار، فاریاب  ۱۲هکتار، زابل  ۲۴هکتار، کاپیسا  ۳۶هکتار، بلخ  ۴۰هکتار، بدخشان  ۴۳رهار گهکتار، نن ۷۵هکتار، کتن 

کشته ) هشت تن   ۱۳هکتار. این تالش های منجر به  ۱هکتار و والیت لغمان  ۶هکتار، دایکندی  ۹، کندز هکتار  ۱۰

( شده است.  ن هکتار  ۴۷۲۴مساحت اراضن که در باال ذکر شد، بسیار کمتی از مساحت پولیس، سه تن اردو و دو تن دهاقی 

ن یم باشد که در سال  ان چهار وزارت خانه و رئیس رسه میاشت گ ماه یم نمایند  ۲۷ردیده بود. به تاری    خ گتخریب   ۲۰۱۳زمی 

انو جر  ن تخریب کشت کوکنار گه حارصن شدند تا به نگافغانسان در مقابل مشر  های فزاینده سناتوران در مورد سطح پایی 
راتن

و های امنیتی برای انتخابات، تالش ها در اگدر این فصل جواب بدهند.   ین عرصه اندک فته یم شود که به دلیل نیاز به نت 

 بوده است. 

 

ی پرو  ۱۸به تاری    خ  . ۴۸ ن نشست کمیته رهتر در  ه رام منطقوی برای افغانستان و کشور های منطقگماه مارچ، سومی 

ن نشست کمیسیون مواد مخدر در ویانا تدویر   ۵۷حاشیه  ردید. هشت کشور مورد نظر )افغانستان، ایران )جمهوری گمی 

فت های اسالیم( پاکستان،  اک نموده بودند. پیشر قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان و ازبکستان( و دونران اشتی

، کاهش تقاضا ۲۰۱۳رام فریع در سال گبدست آمده در عرصه چهار پرو  ، )همکاری منطقوی در تنفیذ قانون، عدالت جنات 

ن زمان، نشست های مرور گ و تحقیق روی تبلیغ(  –قرغزستان  –وزرا برای ابتکار افغانستان  زارش داده شد. در عی 

انه، شامل افغانستان، ایران )جمهوری اسالیم( و پاکستان تدویر یافت تا عرصه های همکاری در گ تاجکستان و ابتکار سه  

ک وزرا که بر تقویت همکاری در گ تمام منطقه بیشتی تقویه شود. نشست ابتکار سه   انه با امضای یک اعالمیه رسیم مشتی

ول مواد مخدر و مدیریت رسحدات تمرکز داشت، خاتمه یافت. به تاری    خ ع ن نشست  ۲۹رصه های کنتی ماه یم چهارمی 

در دوشنبه دایر شد، نشست در سطح وزرا روز بعد آن  تاجکستان در سطح مقامات ارشد -قرغزستان -ابتکار افغانستان

ردید که بر همکاری بهتی میان گردید. یک اعالمیه در مورد همکاری در کار مبارزه با مواد مخدر بعد از بحث ها ترتیب  گدایر  

  نهاد های تنفیذ قانون و عدیل ارصار داشت. 

 

 . حمایت ماموریت۷

 

رفت تا ادامه امورات گاحتمایل را قبل از انتخابات روی دست   ذاریگیوناما یک سلسله اقدامات عملیاتی و پالن    . ۴۹

مرور مجدد نماید. یوناما ملل در مطابقت با رهنمود های جامع سازمان  را  وسیع، مدیریت بحران و پالن های امنیتی 

ن دو فروند چرخبال غرض ارائه خدمات لوژستییک در طول دوره ای انتخابات، گکت دوم با کرایه  اِ  همچنان از پروژه ایل رفیی

ن شده بود، موفقانه  ماه مارچ ۱"فعالیت زنده" که تاری    خ آن سیتم اوموجا  نپیاده شدمل در عحمایت نموده است.  تعیی 
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ردید. فعالیت های آموزش و ارتقای ظرفیت کارمندان که از این سیستم استفاده یم کنند، در مشوره نزدیک با گمدیریت  

ک حمایت کویت ادامه داشت.   دفتی مشتی

                                        

ولر ملل متحد مقیم نیویارک، بودجه انتقایل را برای نیمه . ۵۰ بر اساس  ۲۰۱۵اول سال  یوناما با حمایت دفتی کنتی

نهات  شود وقت کاقن  ۲۰۱۴که باید تا اخت  سال   ۲۰۱۵سطوح منابع موجود تهیه یم نماید تا برای مرور مجدد بودجه سال 

فیصد بست های خایل( دارد که  ۷تن پرسونل ) ۱۴۹۶ماه یم یوناما بطور مجمویع  ۳۱وجود داشته باشد. ایل تاری    خ 

تن   ۱۵رضا کاران ملل متحد، تن  ۶۰تن کارمندان داخیل یم باشد. عالوه بر این  ۱۱۵۶خارجر و تن کارمندان  ۳۴۰متشکل از 

ن وجود دارد.  ۲مشاروین نظایم و   تن مشاروین پولیس نت 

 

 . مشاهدات۸

 

تا این زمان فعالیت های سیایس که کاندیدان،  زارش فعیل در وسط انتخابات تارییحن افغانستان نشر یم شود. گ . ۵۱

ن الملیل را در مورد گان یکجا با نهاد های امنیتی و انتخاباتی از خود تبارز داده اند دلگ ند رایده  رم کننده بوده و اعتماد میل و بی 

ان نایسر یم شود یک گ آینده افغانستان تقویه یم نماید. انتقال سیایس که از نتایج قبول شده توسط کاندیدان و رایدهند 

ی جدید کشور رقم یم زند تا با چالش گمسولیت بزر  اقتصادی و سیایس کشور مبارزه اجتمایع، بیشماری  های را برای رهتر

یک و تهنیت  فت هاییکه تا این دم نصیب مردم، نهاد های انتخاباتی و امنیتی شده است به آنان تتر نماید. من از بابت پیشر

یافته است، و تا زمانیکه خطرات موجود باشد، سازمان ملل متحد به   این روند پر از چالش تا هنوز خاتمه نهعرض یم دارم. 

ونه ای فعال شامل موضوع یم باشد. من در نشست اخت  خود با رئیس جمهور کرزی، از حمایت پیوسته اش برای انتقال گ

 شفاف و بر وقت قدرت استقبال نمودم. 

 

اک پرشور  ماه اپریل، برخالف وضعیت ۵دور اول رایدیه به تاری    خ  . ۵۲ خراب جوی و تهدیدات خشونت، شاهد اشتی

هر دو مردان و زنان در رسارس کشور بود. این عمل ثبوت عزم افغانان برای اعمال حق رای بخاطر تعمت  آینده کشور شان  

ی و مدیریت توسط افغانان بود، آماد   یم باشد. این انتخابات که نشان خوتر از رهتر
 

مقایسه به  ری تخنییک در ذاگ ها و پالن گ

ن کامل بوده است. گانتخابات  کمیسیون مستقل  –نهاد های انتخاباتی ذشته بهتی بود. این بدان معتن نیست که هر چت 

ن بار تحت قانون توافق شده ایجاد   –انتخابات و کمیسیون سمع شکایات انتخاباتی   ردیده و تا هنوز به پختگبرای اولی 
 

  یک

زار شود. گونه ای معقول تقاضا کردند تا دور دوم بهتی از دور اول بر گانتخابات به  تاز پیشکامل نرسیده است. هر دو کاندید 

فت حاصل شده بود نواقص هنوز باقی است. موقف ما باید در برابر نتایج مورد نیاز روشن باشد: یک روند   در حالیکه پیشر

اشد. ما باید انتخابات شورا های والیتی را هم ازیاد و نتیجه با اعتبار که برای هر دو کاندید و مردم افغانستان قابل قبول ب

ن نمایند  یم که یک عنرص مهم تامی   نتر
 

  محیل و حسابدیه یم باشد. گ

 

ن ایش با تمام ه نماینده ویژه من برای افغانستان به دیدار  . ۵۳ ، ادامه یم گدر حمایت از یک روند شفاف و فرا  طرفی  ت 

ن نمایند تا مردم دهد. نهاد های مدیریت   کننده ای انتخابات ترغیب شده اند تا در فیصله ها و سلوک شان شفافیت را تامی 

افغان اطمینان حاصل کنند که هر رای درست شان محاسبه یم شود. شفافیت همراه با ارتباطات واضح و بر وقت با مردم، 

انتخابات رسنوشت ساز، در تمام روند از اهمیت ین ان، بشمول شمارش و فیصله نتایج نهات  در اگ ناظران و کمپاین کنند 

م هستند، مسولیت های  خاض برخوردار است. هر دو کاندید انتخابات، که هر دوی شان افراد میل رسشناس و محتی

ام گسن یتن را بدوش یم کشند. آنان باید تقلب حامیان شانرا تقبیح نموده و به نهاد های مدیریت کننده ای انتخابات احتی

ایل شوند. زمانیکه شکایت های انتخاباتی بر اساس قانون فیصله شد، من کاندیدان و حامیان شانرا ترغیب یم نمایم تا ق
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. در مرحله پس از نیاز برای حکومت سازی است نه بازی سازی در این چرخش حیاتی برای افغانستان،نتایج را قبول کنند. 

ت  است تا تصویر خوتر از عنارص مختلف کشور باشد که بتواند گیک اداره فرا انتخابات، هر کس که برنده باشد، نیاز برای 

ن نماید.  ین وجه ثبات و وحدت میل را تامی 
 به بهتی

 

فت کمتی برای ایجاد  در این زمان که وضعیت آینده نامشخص است،  . ۵۴ فتمان رسیم میان حکومت و  گامکان پیشر

این ورشن است که در صفوف طالبان انشقاق به وجود آمده است، و شماری . رد روه های عمده مسلح مخالف وجود داگ

وز شد. با وجود آن تالش ها  گاز عنارص افرایط هنوز هم این مفکوره ای غلط را در رس دارند که میتوان در میدان جن پت 

های چند  ار ک  برای بدست آوردن صلح در سطح محالت، جاییکه حلقه های خشونت درازمدت و مختلط نیازمند راه

ی یم باشد،  یس به منابع، بدون رسید گادامه دارد. ا قشر  ر نارضایتی ها و جنجال های محیل، بشمول دستی
 

 باقی بماند، یم گ

تواند برای شورشیان این فرصت را بدهد تا دستاورد داشته باشند. من از تالش های حمایت از محالت ملل متحد استقبال 

ن این   یم کنم که منازعه طوالتن را  در نورستان حل کردند. امیداوارم که این توافق اساس خوتر را برای آینده صلح آمت 

وی افغانان برای گفتگزارش اخت  گ ران در افغانستان باشد. من همچنان از راه اندازی گاجتماعات و مثال خوتر برای دی

بودن، بر گصلح، که یک ابتکار جامعه مدتن بوده و مثال الهامبخش از فرا  مبنای حقوق و ایجاد صلح توسط زنان و مردان ت 

ر از تعهد مردم افغانستان به روند سیایس و رد منازعه و گعادی افغان یم باشد، استقبال یم کنم. انتخابات نمونه ای دی

دن که برای صلح کار یم کنند، و من رهتر جدید را ت رغیب  خشونت پیوسته یم باشد. در جریان کمپاین ها کاندیدان وعده ستر

ی و مالکیت افغان به خرچ بدهد. ملل متحد آماده گیم کنم که تمام کوشش و تالش اش را برای تعقیب یک   فتمان به رهتر

 برای خدمت و حمایت است. 

 

ن زمان،  . ۵۵ وهای امنیتی در عی  افراد ملیک هنوز هم بار منازعه را بدوش یم کشند زیرا آنان در تبادل آتش میان نت 

ین قیمت را یم پردازند. اظهار گ ضد حکومت   افغان و عنارص  هدف قرار  ات در مورد ت  مانده اند و زنان و اطفال بويژه بیشتی

ین بخش تلفات افراد ملیک  گتوسط طالبان قابل ن –یک روند ملیک  –دادن انتخابات  راتن عمیق است. بطور عمویم، بیشتی

د. من بگعنارص ضد حکومت صورت یم  از جانب هنوز هم  ی و از بکار  ران گه ای خاص نونگت  استفاده زیاد از مواد گت 

ونه سالح های بدون گبه استفاده این  ن منفجره تعبیه شده که توسط شخص قرباتن فعال یم شود، یم باشم. خاتمه داد

ده استقبال شد. گکه در این راستا کاهش در سال قبل بطور  تفکیک موضوع جاری تبلیغ ملل متحد در افغانستان است،   ستی

بوده و ادعا  و اصول بنیادی اسالم گو تاکتیک های بدون تفکیک خالف نورم های جنهدف قرار دادن افراد ملیک 

وعیت همچو   ن را برجسته یم سازم تا میان افراد ملیک گقرار یم دهد. من یکبار دیروه ها را تحت شعاع گمشر ر تعهدات طرفی 

 جویان تفکیک کنند. گو جن

 

از جمله اولویت هاییکه رهتر جدید کشور با آن روبرو است، فیصله در مورد چارچوب حقوقی برای رسبازان ایاالت  . ۵۶

ضور خواهند داشت. هر دو کاندید ریاست جمهوری نیت شان برای ح ۲۰۱۴متحده امریکا و ناتو یم باشد که بعد از سال 

اری و تطبیق ماموریت همکاری و آموزش بعدی برای حمایت از نهاد ذگامضای همچو یک چارچوب را اظهار کرده اند تا پالن

 های افغانستان بدون سکت
 

وهای امنیتی افغان از اری و تطبیق عملیات ها در جریان انتخابات، ذگدر پالن به پیش برود. یک نت 

ی و اعتماد به نفس   ده، بشمولگ خود دلت  اک نمایند، از خود  ستی ارصار بر تحفظ زنان، تا آنان هم بتوانند در این روند اشتی

، که در گتبارز دادند. این تالشها برای مورال قوی نهادینه و اعتماد به نفس  ده بر توانات  های نهاد های میل امنیتی
ستی

ن الملیل جای آنان را یم  جریان ب وهای نظایم بی  ون شدن نت  ند، کمک کرده است. گت   ت 
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به کشور های عضو، من ارصار یم نمایم با وجود آنکه حضور فزییک رسبازان شان کاهش یم یابد، تعهدات شان  . ۵۷

م ها را در افغانستان فعال وت  باشد و سیستگبرای ارائه امنیت و کمک های انکشاقن باید طور برآورده شود که قابل پیش

ی توسط بسازد.  ن اصول رهتر ده یم شوند. هدف اصیل انتقال تامی  ن باشد که افغان ها به فرامویسر ستر نباید تصور چنی 

ن الملیل در دهه انتقال یم باشد. تعهدات دوجانبه ای که در نشست رسان ناتو در شیکا  و و کنفرانس گافغان ها با حمایت بی 

باید بر آورده شود. نشست رسان ناتو که قرار است در ماه سپتمتر دایر شود و کنفرانس انکشاقن لندن   رفتگتوکیو صورت  

ردد فرصت های مهم هستند تا تعهدات دوجانبه با حکومت جدید گکه قرار است در سطح وزرا در ماه نومتر دایر 

 افغانستان دوباره تکرار و تقویت شوند. 

 

ید به معتن امورات بر حسب معمول باشد. وضعیت اقتصادی افغانستان بیش از حد قابل حمایت نبابناءا ادامه  . ۵۸

 –راتن است و نیازمند توجه عاجل اداره جدید یم باشد. برای اصالحات اقتصادی، حاکمیت قانون، حکومتداری خوب گن

فت رسی    ع در اجندای مبتتن بر حقوق، به  –بشمول مبارزه با فساد اداری  ويژه تقویت و ثبات حقوق زنان، باید یکجا با پیشر

تعهدات حقیقی وجود داشته باشد. فیصله های مشکل و رسی    ع، و اقدام قوی نیاز است تا عایدات حکومت افزایش یابد، و 

ن شود. رشد مبتتن بر ایجاد فرصت های کاری  این کار شامل یک توافق رسی    ع در مورد یک چارچوب تنظییم بدون  تامی 

ن الملیل باشد. افزایش آذگاعث ترغیب اعتماد رسماینقص یم باشد که ب  با تعهدات بی 
ایه و  گاران شده و در همخواتن

ن رشد فرا  وری است تا به تامی  ت  کمک کند. اتکای روبه افزایش به اقتصاد گمشوره با سکتور خصوض و جامعه مدتن رصن

وع تهدید به اقتصاد و ثبات نهاد ها نه تنها در  مشر فساد اداری تحرک  به که   افغانستان بلکه در منطقه محسوب یم شود غت 

 بخشیده و تروریزم را تمویل یم نماید. 

 

فت مبتتن بر منافع  . ۵۹ اتصال افغانستان با سایر کشور های منطقه از لحاظ اقتصادی رشد خواهد کرد و باید به پیشر

ک و ثبات   ده تر کمک کند. پروژه برق کاسا گمشتی ثال بالقوه از فرصت ها در اتصال انرژی منطقوی و تجارت از م ۱۰۰۰ستی

راه افغانستان است. من از تایید تمویل این پروژه توسط بانک جهاتن تقدیر نموده و سایر کشور ها و نهاد ها را ترغیب یم 

فت در روند استانبول در مورد همام بردارند و به خال بودجه کمک نمایند. گ نمایم تا به پیش   کاری و امنیت منطقوی پیشر

زارشدیه مشاهده شده است که نیازمند گبرای یک افغانستان امن و با ثبات، در شماری از تدابت  ایجاد اعتماد در دوره  

ن تحرک پیوسته قبل و بعد از نشست کنفرانس وزرا یم باشد که قرار است در ماه ا  ست گاشتغال فعال و سازنده برای تامی 

ن بر   زار شود. گدر چی 

 

دوستانه ممکن است به دلیل فقر مزمن و ناامتن پیوسته افزایش یابد. نیاز است تا  . ۶۰ نیازمندی ها به کمک های بشر

ُرما( و سؤ تغذی اطفال
ُ
ورت های اضطراری صیح، بشمول مواظبت از حادثات )ت د. گ، تمرکز ویژه صورت بر رصن ت 

فوری و آغاز آهسته، است. والیت های سمت شمال کشور  افغانستان هنوز هم یک کشور مایل به آفات طبییع پیوسته، 

ن فصل بهار سیالب ها  ی پیوسته روبرو بوده است، که در همی  بطور ویژه در سال های اخت  به مداخله کمک های بشر

ات مخرب بر زیرساختارها و معیشت مردم آسیب پذیر بجا   دوستانه  ه استذاشتگ تاثت  . چنانچه تالش های کمک های بشر

یک فرصت مهم بوجود آمده است تا مدیریت خطرات آفات طبییع عالیت های احیای مجدد و بازسازی تبدیل شده، به ف

و کاهش خطرات در اولویت بیشتی قرار داده شود. این کار شامل مراقب بودن از وقوع خطرات و مسایل مربوط به  

ن یم باشد. حکومت در این اواخر  ان زمی  بیجا شده داخیل را تایید نمود که برای حمایت بیشتی پالیش افراد اختصاص و جتر

 رویکرد های معیاری را به مدیریت خطرات آفات طبییع وسایل و رهنمود عمیل مفید را ارائه یم نماید. 
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من یم خواهم مراتب قدرداتن خویش را به کارمندان داخیل و خارجر یوناما و نماینده ویژه من یان کوبیش برای  . ۶۱

 در اوضاع پر چالش، برای برآورده کردن تعهدات ما برای حمایت از مردم افغانستان ابراز نمایم. 
ً
ا      وقف پیوسته شان، اکتر

    


