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     پخش: همگانی   مجمع عمومی

  اصلی: انگلیسی متن     ۲۰۱۳ مارچ ۵خ مؤر   شورای امنیت

 
 
 
 
 

   

 
 شورای امنیت       مجمع عمومی

 شصت و هشتمسال        متفهو   شصتنشست 
 ۳۸: موضوع اجندا

 وضعیت افغانستان 
  

ن بر صلح و امنیت 
 
 جهانیوضعیت در افغانستان و تاثیرات ا

 عمومیگزارش سرمنشی 
I.  مقدمه 
 
سی از قطعنأمه  . ۱

 
( شورای امنیت ارائه شده که ۲۰۱۲سأل ) ۲۰۴۱مجمع عمومی و قطعنأمه  ۱۶/۶۷این گزارش به تأ

ن طی 
 
 . دهدتأ هر سه مأه در خصوص پیشرفت هأ در افغأنستأن گزارش شده خواسته  سرمنشی عمومیاز ا
 
  ، سیأسیی را در رابطه به فعألیت هأی ملل متحد در افغأنستأن به شمول اقدامأت این گزارش اطالعأت تأزه  . ۲

ارائه شده   ۲۰۱۲دسأمبر    ۶(  که به تأریخ  A/67/619-S/2012/907از زمأن گزارش قبلی )  ی بشردوستأنه، توسعوی و حقوق بشر 
ملی و بین المللی مرتبط به همچنأن فشرده ی از تحوالت سیأسی و امنیتی و رویداد هأی این گزارش  بود، فراهم می نمأید. 

ارزیأبی پیشرفت هأی  ی است که به خأطر دستیأبی به معیأرهأ و شأخص هأی  ی    . ضمیمه متذکره حأویپیشکش می کندافغأنستأن را  
 (۲۰۰۹) ۱۸۶۸قطعنأمه  ه، مطأبق ب(A/66/728-S/2012/133) ۲۰۱۲مأرچ  ۵ مؤرخ گزارش  أن انتشأر صورت گرفته که از زم

 صورت گرفته است.  تیامن یشورا 
 

II. مرتبط انکشافات 
 الف. تحوالت سیاسی 
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هأی امنیتی مسؤلیت زارشدهی شأهد تمرکز جدی مقأمأت افغأنستأن، احزاب سیأسی و جأمعه مدنی روی انتقأل گدوره  . ۳

موریت  بأ پأیأن  و سیأسی که  
 
یسأف و انتخأبأت ریأست جمهوری      مأ

 
، بود. متصل بأ این  خواهد رسید  خودبه اوج    ۲۰۱۴در سأل  ا

ن دولت افغأنستأن بطور فزاینده 
 
نقأط عطف فعألیت هأی به هدف تعریف و شکل دهی یک روند مصألحه سیأسی بود که طی ا

    اعالم مألکیت می کند. 
ن    ۲۴بتأریخ   . ۴

 
ر فته شده بود که نشست مشورتی صلح بأید دگ دسأمبر، وزارت امور خأرجه بیأنیه ی را منتشر کرد که در ا

جمهور حأمد کرزی، تأکید کرد   رئیس مأه دسأمبر،  ۲۶یرد. بتأریخ گموافقت بأ دولت افغأنستأن و در داخل افغأنستأن صورت 
 رئیس . در بیأنیه مشترک در ختم دیدار رسمی دو به پیش بر و شورای عألی صلح که روند صلح بأید تحت رهبری دولت افغأنستأن 

رفت هر دو کشور تعهدات شأن را در برابر یک گصورت    ۲۰۱۳جنوری سأل    ۱۱الی    ۸تأریخ  به  جمهور از ایأالت متحده امریکأ، ک
و بأ این شورا گفتگ  أن بأصالحیت طألبأن که خواهأن گروند سیأسی به رهبری افغأن هأ و حمأیت از دفتری در دوحه برای نمأیند 

چکورز ، که محل اقأمت نخست وزیر بریتأنیأی مأه فبروری، در نشست سه جأنبه ی که در    ۴و    ۳بتأریخ  .  ، ابراز کردندمی بأشند
یرلند شمألی بود بر 

 
ردید، دولت هأی افغأنستأن، پأکستأن و بریتأنیأی کبیر حمأیت شأن را برای افتتأح دفتری در  گزار گکبیر و ا

ینده نیأز است روی ردیدند تأ هگدوحه ابراز داشتند. هر سه کشور متعهد 
 
مه اقدامأت الزم را که برای استقرار صلح طی شش مأه ا

 یرند.  گدست 
مأد  فراهم سأزی  جهتشواری عألی صلح به تالش هأی خود  . ۵

 
ی هأ برای کنفرانس گشرایط سودمند برای صلح، منجمله ا

معأونت ملل   هیئتردید ادامه داد.  گ، که توسط راهکأر هأی متفأوت شورا هأی علمأی افغأنستأن و پأکستأن مشخص  صلح علمأ
و  گ فتگ متحد در افغأنستأن )یونأمأ( به حمأیت خود از این شورا، عالوه بر دستیأبی به مشأرکت سیأسی، به ایجأد شرایط الزم برای  

موریت دسأمبر، این مأه  ۸هأی بیشتر رسمی کمک کرد. بتأریخ 
 
روه هأی  گأن جأمعه مدنی و گرد را به نمأیند گدو بحث میز   مأ

و هأی بین گفتگ زار کرد. پأرامتر هأی برای گزنأن، شخصیت هأی سیأسی و مذهبی و رهبران سیأسی، منجمله اعضأی این شورا بر 
همچنأن سه ورکشأپ   یأست امور سیأسی داراالنشأ،  ردید. یونأمأ بأ حمأیت رگجستجو  االفغأنی که توسط یونأمأ تسهیل یأفته بود  

ن رهبران مردم در والیأت هرات، مزارشریف و کأبل که روی حل و فصل منأزعه اشتراک نموده بودند راه گمیأنجی
 
ری را که در ا

پأیین، که از طرف وجأن اسبق به سطح گاندازی کرد. برنأمه صلح و ادغأم مجدد افغأنستأن به تالش هأی خود برای ادغأم جن
شورشی در   ۶۱۹۳( و یونأمأ حمأیت می شد ادامه داد. مطأبق به برنأمه داراالنشأی مشترک،  UNDPبرنأمه انکشأف ملل متحد )

 این برنأمه الی اخیر مأه دسأمبر پیوسته بودند. 
 
ن تعدیالتی را در اقدامأت قطعنأمه هأی که ۲۰۱۲) ۲۰۸۲دسأمبر،شورای امنیت قطعنأمه ی  ۱۷بتأریخ  . ۶

 
( را که در ا

د تأ بأ دولت نموترغیب    أقوی، این شورا دول عضو را  مشخصونه  گ ب( طرح شده بود اتخأذ کرد.  ۲۰۱۱)  ۱۹۸۸قبال در قطعنأمه ی  
 و حدف از فهرست به کمیته شورای امنیت که به تفهرست درخواست افغأنستأن، قبل از ارایه 

 
 ۱۹۸۸سی از قطعنأمه شمأره أ

 ( ایجأد شده مشوره نمأیند. ۲۰۱۱)
 رئیس جنوری،  ۲۳که حأکم بر فضأی سیأسی بود، ادامه یأفت. بتأریخ  ۲۰۱۴/۱۵ی چرخه انتخأبأتی سأل ی  مسله  . ۷

ن هدایت داده بود که پروژه تذکره برقی بأید توزیع این تذکره را در روز نخست سأل نو افغأنستأن  
 
جمهور فرمأنی را صأدر کرد که در ا

وری اطالعأت و صدور تذکره را دریأفت کرد، در حألیکه وزارت مخأبرات   ۲۱)
 
غأز نمأید.  وزارت امور داخله وظیفه ی جمع ا

 
مأرچ( ا

میلیون تذکره الی مأه مأرچ سأل   ۱۴هدف پروژه متذکره توزیع رفت تأ از این پروژه حمأیت نمأید. گمسؤلیت أتی و تکنألوژی معلوم
میلیون تذکره از طریق ترتیبأت تمویل دوجأنبه فراهم   ۱۲۰أن وزارت مألیه خأطرنشأن کردند که تمویل حدود  گبود. نمأیند   ۲۰۱۴

 ره منحیث شنأسأی  ی ر خواهد شد. پیش بینی می شود که تذکره ی متذک
 
زار شده گبر  ۲۰۱۴أن برای انتخأبأتی که در سأل گی دهند ا
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 أن که در هر مرکز ر گرای دهند ثبت نأم فهرست است و در دراز مدت، منحیث یک روند دایمی برای 
 
ی دهی مشخص می بأشد ا

ی ادامه داد، کمیسیون مستقل تذکره برقتالش  ارجحیتمأه جنوری، بعد از این که دولت روی  ۲۳بکأر خواهد رفت. بتأریخ 
 انتخأبأت پالن ثبت نأم محدود را اعالم کرد که روی تذکره هأی سأبق و ثبت نأم ر 
 
أن اعتبأر خواهد داد. این پالن که قرار گی دهند ا

نأنی ۲۲بود بتأریخ 
 
غأز یأبد، کأرت هأی انتخأبأتی جدیدی را برای ا

 
کرده، یأ به کشور سن قأنونی شأن را تکمیل  که  مأه اپریل ا

 شته و یأ کأرت هأی شأن را مفقود یأ تخریب کرده اند توزیع خواهد کرد.  گبر 
 
وری   ELECT IIپروژه برنأمه انکشأف ملل متحد،   . ۸

 
)ارتقأی ظرفیت حقوقی و انتخأبأتی برای فردا، مرحله دوم( به فراهم ا

که یونأمأ نشست هأی تبأدل اطالعأت رای برای کمک به حمأیت تخنیکی به کمیسیون مستقل انتخأبأت ادامه داد، در حألی
هن
 
ردد تسهیل کرد. به درخواست گ سأزی دست اندرکأران بین المللی، طوریکه چأرچوب انتخأبأتی افغأنستأن متحول می  گهمأ

موریت  این کمیته،  
 
 ۲۸الی    ۱۸دسأمبر و از    ۵نوامبر الی    ۲۷از تأریخ    ارزیأبی نیأزمندی هأی در مرحله ی  ی انتخأبأتی ملل متحد    مأ

دفتر مسأعدت انتخأبأتی ریأست امور سیأسی به عهده داشت و بأ دست  رئیس ردید. رهبری این تیم را گمأه جنوری راه اندازی 
فراهم سأزی احتمألی   اندرکأران متعدد افغأن و بین المللی دیدار کرد تأ برای من پیشنهأداتی را روی پأرامتر هأی منأسب برای

ینده به رهبری افغأن هأ ارایه نمأید. 
 
        مسأعدت هأی ملل متحد برای انتخأبأت ا

 
الف هأی  ئ ت. شورای همکأری احزاب سیأسی وادخیل شدند  یانتخأبأتاحزاب سیأسی و جأمعه مدنی به شدت در تحوالت   . ۹

ن گونأگحزب  ۲۲فزاینده ی را بعد از راه اندازی منشور دموکراسی در مأه سپتأمبر، بأ افغأنستأن انسجأم 
 
ون که اکنون عضویت ا

شکأیأت  دایمی جنوری، شورای همکأری حمأیت اش را از کمیسیون مستقل  ۱۲ مورخ  . در کنفرانسندد از خود نشأن دادنرا دار 
أن  گرای دهند   ثبت نأمپالن  کأهش  مأه جنوری، این شورا از    ۲۲انتخأبأتی منحیث میکأنیزم حل منأزعأت انتخأبأتی ابراز کرد. بتأریخ  

نچه که دخألت دولت در کأر نهأد مدیریت انتخأبأت عنوان کرد و اینکه دولت نتوانست از پالن هأی اصلی ثبت نأم 
 
مبنی بر ا
 کأمل ر 
 
یکی از دو جبهه  -تالف افغأنستأنئ اجبهه ملی جنوری، رهبران  ۲۷بتأریخ   ود حمأیت کند انتقأد نمود. أن بگی دهند ا

صأدر کردند که در "اعالمیه هأی مشترکی از جأنب جهأدی هأ و رهبران سیأسی کشور"  مخألف اصلی و چندین شخصیت سیأسی 
زاد و یک روند 

 
ن خواستأر انتخأبأت شفأف، عأدالنه و ا

 
پالن هأی استفأده از کأرت  ،أنگکنند  ءیر صلح شده بودند.  امضأگفراا

 هأی ر 
 
 ی دهی سأبقه را تقبیح و خواستأر صدور کأرت هأی شنأسأی  ی برقی یأ کأرت هأی ر ا

 
نأن هشدار  ی دهی جدیدا

 
شده بودند. ا

 ه بحران سیأسی خواهد شد. داده بودند که عدم اصالح روند انتخأبأتی، همراه بأ کأهش حضور نظأمی بین المللی منجر ب
 
تشکیل   یمأه دسأمبر، کمیته مشترک ۱۹شورای ملی به کأر خود روی چأرچوب قأنونی برای انتخأبأت ادامه داد. بتأریخ  . ۱۰

ه روی تسوید قأنون تشکیل نهأد هأی مدیریت گه، مجلس سنأی شورای ملی، و ولسی جر گشد تأ به بن بست بین مشرانو جر 
یر برای کمیسیون مستقل انتخأبأت و کمیسیون مستقل شکأیأت  گه خواهأن میکأنیزم تعیینأت فراگخأتمه دهد. ولسی جر انتخأبأت  

د.  گردیه رد  گردید. هر دوی این تقأضأ از سوی مشرانو جر گانتخأبأتی، بأ دو عضو بین المللی، که شأمل کمیسیون شکأیأت بأشد،  
د. این الیحه، بأ توجه به این که شمأه دسأمبر ارسأل  ۲۹ه بتأریخ گبأت به ولسی جر ر قأنون، طرح قأنون انتخأ گقطعه اصلی دی

زین کمیسیون شکأیأت انتخأبأتی، قسمیکه در مسوده قأنون تشکیل، وظأیف و صالحیت هأی کمیسیون انتخأبأت، همراه گجأ
پیشنهأد شده، در ر گتعدیالت دیز شد.  یگبأ نهأد قضأی  ی منحیث یک داور نهأی  ی اختالفأت انتخأبأتی خواهد شد جنجأل بران

 ی نأمزد، نظأم انتخأبأتی و صالحیت تعویق یأ تعلیق انتخأبأت می شد.  گمیأن سأیر موارد، مربوط به شأیست
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زارش هزینه گمأه دسأمبر،    ۱۱اجرای بودیجه ادامه داد، و بتأریخ    پأئینه به عدم رضأیت خود مبنی بر میزان  گولسی جر  . ۱۱
ب و برق، تعلیم و تربیه،   ۱۴( را رد کرد.  بتأریخ  ۲۰۱۲مأرچ    ۲۰  –  ۲۰۱۱مأرچ    ۲۱)  ۱۳۹۰برای سأل  

 
مأه جنوری، وزارت هأی ا
جهت   و دفأع  گ عأت و فرهنانکشأف شهری، امور داخله، اقتصأد، معأدن، تحصیالت عألی، مواد مخدر، تجأرت و صنأبع، اطال

وزیر از مجموع   ۷ردیدند. تنهأ  گمصرف کرده بودند احضأر  را  استیضأح مبنی بر اینکه نهأد هأی شأن نصف بودیجه اختصأصی شأن  
حضور در دفأتر شأن وزیر حضور یأفتند، همراه بأ دولت، که خأطر نشأن سأخت که وزرای بأقی مأنده در مدت معینه  ۱۱

وزیر متذکره را زمأنی که از تعطیالت   ۱۱ر گه جریأن استیضأح را متوقف و تصمیم اتخأذ کرد تأ یکبأر دیگنداشتند. ولسی جر 
 ۱۳۹۲ه بودیجه ملی برای سأل مألی گمأه جنوری، ولسی جر  ۲۰ردند احضأر نمأید. بتأریخ گأن در مأه مأرچ بر می زمستأنی ش

ن تصویب کرد.   ۲۰۱۳دسأمبر  ۲۰ – ۲۰۱۲دسأمبر  ۲۱)
 
 ( بعد از دو بأر رد ا

 
یسأف به نهأد هأی امنیتی افغأنستأن  ادامه یأفت. بتأریخ مسؤلیت انتقأل مرحله وار رهبری  . ۱۲

 
مأه  ۳۱هأی امنیتی از ا

ولسوالی که عمدتأ در شمأل    ۵۲در برگیرنده  مرحله چهأرم انتقأل در مأه مأرچ، که    استقرار  جمهور اعالم کرد که    رئیس  دسأمبر،  
ن،  

 
غأز شود. بأ اعالم ا

 
غأز یأ تکمیل نمودند. مرحله چهأرم شأمل سأحأتی می والیت روند انت  ۲۳و مرکز کشور قرار دارند ا

 
قأل را یأ ا

ن، زمأنی که بأ سه مرحله قبلی ترکیب یأبد،  را تشکیل می داد.درصد جمعیت مردم  ۱۱شد که خأنه 
 
درصد  ۸۷مطأبق به ا

ن را افغأن مسؤلیت جمعیت در حأل حأضر در امنیت بسر می برند که 
 
جمهور  رئیس دیدار أن در جرید. نبه عهده دار هأ رهبری ا

د لیکن در اواسط سأل گرداعالم    ۲۰۱۳از ایأالت متحده در مأه جنوری، توافق شد که مرحله پنجم و نهأی  ی در ربع نخست سأل  
 تطبیق خواهد شد. 

المللی در خود در مورد شکل و دامنه ی تعأمالت نظأمی و سیأسی بین دست اندرکأران افغأن و بین المللی به مشوره  . ۱۳ 
ونیت هأی حقوقی برای عسأکر ایأالت متحده موضوع ظریفی بأقی مأنده و صئادامه دادند. امتیأزات و م ۲۰۱۴دوره بعد از سأل 

ونیت هأی فقط می تواند از سوی مردم افغأنستأن، از ئجمهور اظهأر داشت که چنین امتیأزات و مص رئیس جنوری،  ۱۴بتأریخ 
ی  ی مشورتیگطریق یک 

 
و هأ را گفتگ مأه جنوری، افغأنستأن و ایأالت متحده دور سوم  ۲۹. بتأریخ رددگتصویب  هگیأ جر  ،ردهمأ

جمهور  رئیس از اسلو، اش مأه فبروری، در جریأن دیدار رسمی  ۶روی توافقنأمه دوجأنبه امنیتی راه اندازی کردند.  بتأریخ 
ن همکأری هأی الی سأل  ءتوافقنأمه همکأری استراتيژیک را بأ کشور نأروی امضأ

 
موزش،   ۲۰۱۷نمود که در ا

 
همراه بأ تمرکز روی ا

    ف دهأت، حقوق زنأن و تالش هأی مبأرزه بأ مواد مخدر تصریح شده بود. حکومتداری خوب، انکشأ
       

 سیاسی انکشافات  الف.
و شمأر عسأکر اردوی ملی افغأنستأن   ۱۴۸۹۸۳مبر، شمأر پرسونل پولیس ملی افغأنستأن به أدسمأه  ۲۵الی تأریخ  . ۱۴

مأه جنوری صدور   ۱۲رسید. در اعالمیه مشترکی که بتأریخ  ۱۹۵۰۰۰و ۱۵۲۰۰۰تن در برابر اهداف  ۱۸۱۹۵۰به بألترتیب 
بر تقویت توانمندی هأی افغأنستأن، منجمله تهیه ی  ی سریع تجهیزات منأسب جمهور افغأنستأن و ایأالت متحده  رئیس یأفت، 

 که اولویت اصلی می بأشند، ت 
 
تن می  ۱۳۴۰۷کید ورزیدند. شمأر پرسونل نیروی محأفظت عأمه افغأنستأن در حأل حأضر به أ

 رسد. 
 
هن  ۱۰أه  گدید رح  مأه فبروری، وزیر امور داخله ط  ۵بتأریخ   . ۱۵

 
ی گسأله برای این وزارت و پولیس ملی افغأنستأن را به بورد همأ

پولیس بین المللی ارایه کرد. استراتیژی متذکره در صدد تغییر شکل پولیس از نیروی امنیتی به نیروی خدمأت محور روی تنفیذ 
أه جنوری، پروژه پولیس مردمی از طرف یونأمأ و دفتر  م  ۲۸قأنون و پولیس مردمی می بأشد. در مطأبقت به این استراتیژی، بتأریخ  

بأید در امر توانمند سأزی شهروندان  متذکره ملل متحد برای خدمأت پروژوی بأ تمویل دولت هألند راه اندازی شد. پروژه سه سأله
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   ءبأ مردم ایفأپولیس  وی  ی و تعأمالت  گنقش فعأل شأن را در پأسختأ بتوانند    کمک نمأید
 
أهی زنأن و اطفأل گنمأید. این پروژه روی ا

سترده تر پولیس مردمی تأکید دارد. فعألیت هأی که شأمل تقویت روابط بین واحد هأی پأسخ خأنواده و فراهم گدر زمینه برنأمه 
 راقبأن مگکنند 

 
هأی سواد أه هأ؛ فراهم سأزی حمأیت به شورا هأی پولیس زن؛ و برنأمه گأهی دهی دانشگت هأی صحی؛ پروژه ا

موزی برای افسران پولیس زن می شود. از تأریخ  
 
روزه   ۱۰مقأم عألی رتبه وزارت امور داخله یک سفر    ۱۱مأه فبروری،    ۲۹الی    ۲۰ا

ابتکأرات پولیس مردمی به حمأیت صندوق نظم و قأنون افغأنستأن را که از طرف برنأمه انکشأف مطألعأتی به ترکیه داشتند تأ 
 ۷۴۳۰افسر پولیس و  ۱۳۸۲۱۶معأشأت پرداخت دستمزد وشود مشأهده نمأیند. صندوق متذکره به ملل متحد حمأیت می 

بأزجوی  ی در مورد بودیجه، همراه بأ اقدامأت اداری را   برنأمه انکشأف ملل متحدتفتیش و تحقیقأت  دفتر  پرسونل زندان ادامه داد.  
ن روی دست 

 
 ردید. گأن توزیع گزارش به تمویل کنند گرفته می شود تکمیل کرد. فشرده ی از گکه بر اسأس یأفته هأی ا

 
تبأر و در محل بأ اع ۹۵پرسونل در  ۲۰۱۰۵مأه فبروری، برنأمه پولیس محلی افغأنستأن دارای بیشتر از  ۴الی تأریخ  . ۱۶

  وی  ی گسترش بود. در حألیکه این ابتکأر امنیتی محلی بأعث افزایش ثبأت در برخی از سأحأت و پیشرفت در ترویج پأسخگحألت 
رانی هأ در تطبیق نأکأفی پألیسی هأ روی بررسی، سوق و اداره و نظأرت به سطح محلی بأقی مأنده است. در سأل  گردید، نگ

مجروح( شد که به پولیس محلی افغأنستأن   ۳۸کشته و    ۲۴مورد تلفأت ملکی )  ۶۲بت کرد که بأعث  رویداد را ث  ۵۵، یونأمأ  ۲۰۱۲
 نسبت داده شد. 

ن گشت و گملل متحد به نظأرت از رویداد هأی مربوط به امنیت که مرتبط به کأر،  . ۱۷
 
ذار و تحفظ فعألین ملکی، بویژه ا

ن را متأثر می سأزد ادامه داد. از تأریخ 
 
 مأه فبروری،  ۱۵مأه نوامبر تأ  ۱۶رویداد هأی که ارایه خدمأت ملل متحد و برنأمه هأی ا

ن    ۲۰۱۱/۱۲درصد کأهش در مقأیسه بأ زمأن مشأبه در سأل    ۴رویداد ثبت شد که نشأن دهنده    ۳۷۸۳
 
 ۳۹۴۰می بأشد، که در ا

در رویداد هأ در مقأیسه بأ زمأن مشأبه در سأل درصد کأهش  ۳۰شأهد  ۲۰۱۲رویداد ثبت شده بود. هشت مأه نخست سأل 
بود. بأریدن برف کمتر نسبت به سأل  ۲۰۱۱درصدی در مقأیسه بأ سطوح سأل  ۱۰بود. در ربع اخیر، کأهش متوسط  ۲۰۱۱
ردید.  گ  ،رویداد هأ  یشونت در ایأم زمستأن نسبت به کأهش فوری معمولبه صورت قأبل مالحظه به سطح دوامدار خ  ۲۰۱۱/۱۲

غأز سأل 
 
مد.  ۲۰۱۲درصد افزایش در مقأیسه بأ زمأن مشأبه در سأل  ۶مأه فبروری،  ۱۵الی  ۲۰۱۳از ا

 
 بوجود ا

 
، بأ یتیامن . رویداد هأیرا به خود اختصأص داده اند این رویداد هأ نیشتریجنوب، جنوب شرق و شرق ب والیأتی در . ۱۸
جالل   که علیه خطوط هوای  ی دهیچیپ تشأمل حمال این رویداد هأ اند. ثبت شده  شرق  ننگرهأر در والیتدر  شمأر نیشتریب

بأد 
 
 نیا یهمچنأن بخش عمده  انفجأریه تعبیه شدهمسلحأنه و مواد  یهأ ی ر یرگ. ددشدنمی  ،اتفأق افتأد دسأمبر ۲بتأریخ ا

رویداد از  ی بأالتر  نسبتیری هأی مسلحأنه بین شورشیأن و نیرو هأی افغأنستأن و بین المللی گتشکیل می دهند؛ در  را  حمالت
 د.  ننشأن می ده ۲۰۱۱هأ را در مقأیسه به دوره مشأبه در سأل 

 
عمومی ریأست امنیت ملی را مجروح  رئیس مأه دسأمبر، که شدیدا  ۶حمله انتحأری بتأریخ  -مرکز کأبل حمالت در  . ۱۹

  -مأه جنوری  ۲۱مأه جنوری و بأالی پولیس ترافیک بتأریخ ۱۶أه این ریأست بتأریخ گسأخت، عالوه بر حمالت پیچیده بأالی قرار 
نسبت به   قأبل توجهفبروری، حمالت انتحأری و    ۱۵الی  بر  مأه نوام  ۱۶یری را بخود جلب کرد. رویهمرفته، از تأریخ  گتوجه چشم

، بدلیل عملیأت هأی موفقأنه نیرو هأی امنیتی افغأنستأن و بین المللی کمتر وجود داشت. بتأریخ  ۲۰۱۱/۱۲زمأن مشأبه در سأل  
. جدا از رویداد هأی نددیر شگمأه فبروری، شش متهم حمله کننده انتحأری از طرف نیرو هأی امنیتی افغأنستأن در کأبل دست  ۳

ون نأامنی، منجمله جرایم روبرو بودند. خشم در برابر اختطأف و کشتن طفل یک تأجر  گونأگری، مردم بأ منأبع  گمرتبط به شورش 
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مأه جنوری دریأفت شد منجر به اعتصأب و تظأهرات شد که خواهأن مجأزات  ۳۱مشهور در شهر هرات، که جسد وی بتأریخ 
 بوده است.  افزایش ن این شهر در حألنأأگبأزر جرم اختطأف علیه د. ین بودنتخلفاعدام برای م

 
سأختمأن هأی ملل متحد متحمل خسأراتی در دو رویداد، منجمله در دفتر مرکزی خدمأت مأین پأکی ملل متحد در  . ۲۰

یک حلقه مواد انفجأریه تعبیه  مأه دسأمبر، ۱۳ردید. بتأریخ گجنوری  ۱۶کأبل در جریأن حمله بأالی ریأست امنیت ملی بتأریخ 
مأه دسأمبر، یک واسطه نقلیه ملل متحد متحمل خسأرات   ۱۷شده در محل پروژه ملل متحد در والیت فأریأب کشف شد. بتأریخ  

مأج حمله قرار داد و بتأریخ شد جأنبی زمأنی 
 
جنوری،  ۲۹که یک حمله کننده انتحأری محوطه قراردادی خأرجی را در کأبل ا

تش اسلحه سبک قرار کأروان م
 
بأد در حرکت بود هدف ا

 
 رفت. گلل متحد در والیت کأبل که بطرف جالل ا

 
 منطقوی   های همکاری   ج.
 
روی امنیت و همکأری منطقوی برای یک افغأنستأن مأه فبروری، نشست چهأرم مقأمأت ارشد پروسه استأنبول    ۶بتأریخ   . ۲۱

برای شش اقدام اعتمأد سأزی که در این پروسه تصریح شده بود تصویب ردید. پالن هأی تطبیقی گزار گامن و بأ ثبأت در بأکو بر 
ذاری )که مدغم شده دو اقدام در مأه نوامبر گ: مبأرزه بأ مواد مخدر، مبأرزه بأ تروریزم؛ فرصت هأی تجأرت، و سرمأیندردیدگ

برخی تنظیمأت دقیق بأقی مأنده اند. نیأز به ردید. گصویب تعلیم و تربیه؛ و مدیریت بحران ت( بود؛ زیربنأی منطقوی؛ ۲۰۱۲
مأه اپریل  ۲۶رفت، قرار است نشست وزرا بتأریخ  گأن مورد تأکید قرار  گحفظ بعد سیأسی پروسه استأنبول از طرف اشتراک کنند 

لمأتی بر 
 
 ردد. گزار گدر ا
زار گافغأنستأن، پأکستأن و ترکیه در انقره بر   جمهور مأه دسأمبر، هفتمین اجالس سه جأنبه ی روسأی    ۱۲و   ۱۱بتأریخ   . ۲۲
أن به تعهدات شأن روی همکأری هأی جدید بین هر سه کشور در حمأیت از تالش هأی مصألحه به رهبری  گردید. اشتراک کنند گ

فبروری،    ۷و    ۶أریخ  یرد تأکید کردند. بت گی صورت  گو مألکیت افغأن هأ، و روی نیأز اینکه به چألش هأی امنیتی منطقوی بأید رسید 
زار شده بود اشتراک نمود. موصوف گجمهور افغأنستأن در هفتمین اجالس سأزمأن همکأری هأی استأنبول که در قأهره بر  رئیس 

 تبلیغ افراطیتاعضأی این سأزمأن را ترغیب کرد تأ اعمأل تروریستی را که تحت نأم مذهب و استفأده از مسأجد و مدارس جهت 
تقبیح نمأیند. در اعالمیه اختتأمیه، سأزمأن متذکره حمأیت اش را برای یک روند صلح به رهبری و مألکیت افغأن   دنانجأم می شو

 هأ ابراز داشت. 
مأه جنوری،   ۱۸خود را برای تالش هأی صلح و مصألحه افغأن هأ فراهم کرد. بتأریخ  ویژه یدولت پأکستأن حمأیت  . ۲۳

بدنبأل اجالس سه جأنبه بین افغأنستأن، پأکستأن، و ایأالت متحده، اعالم شد که تمأم طألبأن افغأن که در بند پأکستأن می  
فت گ وی  ی از وزارت امور خأرجه پأکستأن گری، سخنفبرو  ۱۴بأشند منحیث اقدام اعتمأد سأزی به زودی رهأ خواهند شد. بتأریخ 

طألب افغأن را از بند رهأ کرده است. هیچ معلومأتی در مورد رهأی  ی بیشتر شأن وجود ندارد. در حألیکه روند  ۲۶که پأکستأن 
جأمعه مدنی،   برخی از اختالفأت میأن فعألین  وضوعرهأی  ی زندانیأن از طرف دولت افغأنستأن حمأیت می شد، رهأی  ی زندانیأن م

بأ توجه به نبود اطالعأت در مورد موقعیت و فعألیت هأی زندانیأن اسبق، بوده است. در اجالس سه جأنبه ی که در مأه فبروری  
ینده بأ شورای عألی صلح مشورت گزار گلستأن بر گمیأن افغأنستأن، پأکستأن و ان

 
ردید، توافق شد که قبل از رهأی  ی زندانیأن در ا

 یرد.  گصورت 
وی گفتگ  مأه جنوری، موصوف در  ۱۹و  ۱۸نمأینده ویژه ام به حمأیت از همکأری هأی منطقوی تأکید کرد. بتأریخ  . ۲۴

سیأسی منطقوی در ابوظبی که از طرف دولت هأی افغأنستأن و امأرت متحده عربی بأ حمأیت کشور نأروی میزبأنی می شده 
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ت در افغأنستأن از منظر منطقوی، و تمرکز روی انتقأل، صلح و مصألحه،  أن نظریأت شأن روی ثبأگاشتراک ورزید. اشتراک کنند 
    انتخأبأت و تالش هأی مبأرزه بأ مواد مخدر تبأدله کردند. 

   
 

III. حقوق بشر 
: تطبیق قأنون محو خشونت علیه زنأن "هنوز راه درازی که بأید رفت"زارشی را تحت اسم  گمأه دسأمبر، یونأمأ    ۹بتأریخ   .  ۲۵
وری شده بود منتشر کرد. این   ۲۰۱۲والیت از مأه اک توبر تأ مأه سپتأمبر  ۲۲، که بر اسأس معلومأتی که از "افغأنستأندر 

 
جمع ا

شمأر زیأدی از قضأیأ هأی را در تطبیق این قأنون دریأفته بود. بأ وجود اینکه سأرنواالن و محأکم در  خالءزارش پیشرفت هأ و گ
زارش گ ۴۷۹والیت، پولیس و سأرنواالن  ۱۶بأقی مأنده است. در  ضعیفهمرفته تطبیق این قأنون به قأنون مراجعه کردند، روی

مورد قأنون را در این اقأمه دعأوی مورد استفأده  ۷۲مورد منجر به اقأمه دعوی و  ۱۶۳از خشونت علیه زنأن را که از این میأن 
ن را نشأن می دهد. ۳۴محکومیت در مقأیسه بأ درصد( منجر به  ۷۲مورد ) ۵۲قرار داده بودند. 

 
 درصد در سأل قبل ا

  
مأه دسأمبر، سرپرست ریأست امور زنأن در  ۹رانی جدی بأقی مأنده است. بتأریخ گمحأفظت از حقوق بشر موضوع ن . ۲۶

مأه   ۱۵تأریخ بد. را نشأن دامتصدی این پست طی پنج مأه والیت لغمأن در یک حمله هدفمند کشته شد، که دومین قتل 
( WHOنهأد ملل متحد برای تسأوی جنسیت و توانمند سأزی زنأن و سأزمأن صحی جهأن )  جنوری،صندوق جمعیت ملل متحد،

نمودند.  ءمعألجه و مراقبت از قربأنیأن خشونت هأی جنسیتی امضأتفأهمنأمه ی را جهت ایجأد سیستم ارجأع جهت حمأیت از 
ن در افغأنستأن، فعألیت هأی را منجمله مطألعه در شش والیت در مدیریت موارد منأسب و پروتوکول 

 
نخستین برنأمه در نوع ا

موزش برای کأرمندان صحی در تمأم  
 
و دریأفت مسأعدت در یک مرکز، قرار است طور   ۲۰۱۴والیت الی اخیر سأل    ۳۴معألجه، ا

زمأیشی در شفأخأنه هأی کأبل،
 
 . پالن نمود رهأر می شدگبأمیأن و نن ا

 
"معألجه ی توقیف شدگأن مرتبط به منأزعه در زندان هأی افغأنستأن:  زارشی را تحت اسم  گمأه جنوری، یونأمأ    ۲۰بتأریخ   . ۲۷

والیت  ۳۰مرکز افغأنستأن که  ۸۹توقیف شده مرتبط به منأزعه در  ۶۳۵بأ بر اسأس مصأحبه هأ یک سأل به پیش" منتشر کرد. 
ن، را تحت پوشش قرار می داد، شکنجه در بسیأری این توقیفخأنه هأ 

 
نکه تالش هأی از طرف دولت و همکأران بین المللی ا

 
بأ ا

یسأف صورت 
 
أزعه که همراه شأن مصأحبه انجأم  أن مرتبط به منگ. بیشتر از نیمی از توقیف شد رایج بودرفته است،   گمنجمله ا

مأه جنوری،   ۲۲والیت که توسط پولیس و امنیت ملی اداره می شوند تجربه کرده بودند. بتأریخ    ۳۴شد بدرفتأری و شکنجه را در  
اعالم متذکره  هیئت مأه فبروری،  ۱۱رانی مطرح شده را تحقیق نمأید. بتأریخ گحقیقت یأبی را ایجأد کرد تأ نئت جمهور هی  رئیس 

و تحقیق توسط پولیس و مقأمأت امنیت  رفتأری گأن در زمأن گموجودیت شکنجه و بدرفتأری بأ توقیف شد  هیئت داشت که این 
نأن مصأحبه صورت گدرصد توقیف شد  ۴۸ملی را در تقریبأ 

 
أن به وکالی گرفته بود در حألیکه دو ثلث این توقیف شد گأنی که بأ ا

پیشنهأد مربوط به  ۱۱جمهور حکمی را برای تطبیق  رئیس مأه فبروری،  ۱۶. بتأریخ بودمدافع دسترسی نداشتند، را دریأفته 
زادی صأدر کرد.  گجلو 

 
 یری از شکنجه و بدرفتأری در مراکز سلب ا

 
خود را روی محأفظت از افراد ملکی در منأزعأت مسلحأنه منتشر  ۲۰۱۲زارش سأالنه گمأه فبروری، یونأمأ  ۱۹بتأریخ  . ۲۸

درصد کأهش در تلفأت افراد ملکی   ۴، و  ۲۰۱۲مجروح افراد ملکی را در سأل    ۴۸۰۵کشته فرد ملکی و    ۲۷۵۴زارش متذکره  گکرد.  
درصد کأهش را در  ۱۲متذکره، شأمل  که نخستین کأهش را در شش سأل نشأن می دهد. رقم – ۲۰۱۱را در مقأیسه بأ سأل 

مجروح افراد  ۳۹۵۲مورد کشته افراد ملکی و  ۲۱۷۹مسؤلیت أن افراد ملکی نشأن می دهد. عنأصر ضد دولت گ شمأر کشته شد 



A/72/768 

S/2018/165 

 

18-02724  8 

 ۲۷۱کشته و  ۳۱۶مسئول نشأن می دهد. نیرو هأی طرفدار دولت،  ۲۰۱۱درصد افزایش را در مقأیسه بأ سأل  ۹ملکی، که 
ضد دولت،  درصد این تلفأت به عنأصر    ۸۱نشأن می دهد. رویهمرفته،    ۲۰۱۱درصد کأهش را در مقأیسه بأ سأل    ۴۶مجروح، که  

ن به هیچ طرف نسبت داده نمی شود. شمأر زنأن و دختران کشته و مجروح  ۱۱، و طرفدار دولتدرصد به نیرو هأی  ۸
 
درصد ا

ری که محأفظت گرایشأت دیگمجروح( افزایش یأفت.   ۵۶۳کشته و  ۳۰۱مورد تلفأت ) ۸۶۴أ ، ب۲۰۱۲درصد در سأل  ۲۰شده 
 افراد ملکی را مت
 
شکأر  گثر می سأزد شأمل افزایش هدف قرار دادن موقعیت هأی افراد ملکی از سوی عنأصر ضد دولت و أ

 
سترش ا

 شمأل و شمأل شرق کشور، می شود.  روه هأی مسلح غیر قأنونی، منجمله شبه نظأمیأن طرفدار دولت، بویژه در گ
 
مجروح افراد ملکی را ثبت کرد که نشأن  ۱۰۶۳مورد کشته افراد ملکی و   ۴۷۲جنوری، یونأمأ  ۳۱نوامبر الی  ۱از تأریخ  . ۲۹

أن می گدرصد کأهش در کشته شد  ۱۷درصد کأهش در مقأیسه به ربع مشأبه در سأل پأر می بأشد. این مجموعه شأمل  ۷دهنده 
درصد، و نیرو هأی طرفدار دولت  ۸۱مسئول أن بوجود نیأمده است. عنأصر ضد دولت، گمجروح شد در رقم بأشد هیچ تغییری 

درصد بأقی تلفأت افراد ملکی به هیچ جنأحی نسبت داده نمی   ۱۲أن افراد ملکی می بأشند.  گدرصد کشته و مجروح شد   ۷مسئول  
تش در جریأن در شود؛ این تلفأت نأشی از رویداد هأی 

 
نی هأی مرزی یأ مواد انفجأریه بأقی مأنده گیری زمینی، راکت پراگتبأدل ا

 می بأشد.   گاز جن
ن گ ۱۶۶زارشدهی از اطفأل و منأزعأت مسلحأنه گنیروی کأری به رهبری ملل متحد در مورد نظأرت و  . ۳۰

 
زارش را که در ا

مجروح   ۱۹۲کشته و  ۷۹ زارشگ  مجموعأ   رفته بود دریأفت کرد.گصورت  جنوری، ۳۱الی  نوامبر ۱نقض جدی حقوق اطفأل، از 
 اطفأل ت
 
ن در منأطق جنوبی و شرقی وجود داشت. وزارت امور خأرجه حمأیت قوی خود را برای تطبیق پالن یید شد. أ

 
اک ثریت ا

جنسی علیه اطفأل، منجمله    در کشتأر و معلول سأزی و خشونت   اطفأل  یری از استخدام زیر سن و ضمیمه نمودنگعمل برای جلو 
 ابراز کرد.   روه کأری تخنیکی در مورد اطفأل و منأزعأت مسلحأنهگکمیته رهبری بین المللی و نشست زاری گتعهد برای بر 

 
و هأی مردم افغأنستأن در مورد صلح، ابتکأری به رهبری جأمعه مدنی و حمأیت از طرف یونأمأ، بتأریخ گفتگ مرحله دوم   . ۳۱
وردن نظریأت شهروندان  مأه فبروری راه اندازی شد.    ۱۳

 
ون در مورد مفهوم عأملین محلی منأزعه و گونأگهدف این ابتکأر بدست ا
 ۳۴افغأن از سراسر    ۴۰۰۰روه تمرکز بأ تقریبأ  گ  همشور   ۲۰۰د. بیشتر از  شنأسأی  ی احتمألی این عأملین برای صلح دوامدار می بأش

ینده راه اندازی شود.    ۱۰والیت پیش بینی می شود که در 
 
      مأه ا

 
 

IV. اجرای پروسه کابل و هم 
 
 انکشافیهنگی کمک های ا

 
ن به کأر خود روی تطبیق و نظأرت از تعهداتی که در کنفرانس توکیو در مورد افغأنستأن،  . ۳۲

 
دولت و همکأران بین المللی ا

مینبرای  داده شده بود ادامه داد.    ۲۰۱۲جوالی    ۸بتأریخ  
 
دوامدار، مشورت هأ روی نهأی  ی سأزی ارایه خدمأت مشکل پیشرفت    تأ

ردند متمرکز گجأنبه توکیو که بأید قبل از جلسه مقأمأت ارشد، در مأه جوالی تطبیق  وی  ی دوگدر مورد عنأصر مهم چأرچوب پأسخ
 بود.  
هن  ۱۲بتأریخ   . ۳۳

 
؛ گمأه فبروری بورد مشترک نظأرت و همأ

 
ی چهأر برنأمه اولویت ملی را تصویب کرد: حکومتداری موثر و کأرا

ب. 
 
ب و منأبع طبیعی؛ تولیدات زراعتی جأمع ملی؛ و تهیه ملی ا

 
از مجموع  ۲۰این شمأر برنأمه هأی را که تصویب شده اند به ا

 د. یبرنأمه رسأن ۲۲
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مدیریت کمک هأ، تعهد کلیدی  ی که از طرف جأمعه جهأنی در توکیو   یو هأی جدی، بورد متذکره پألیسگفتگ بعد از  . ۳۴
تصویب کرد. پألیسی متذکره چأرچوب پنج سأله را برای تحقق برنأمه موثریت کمک هأ در مطأبقت به تعأمل  را  سپرده شده بود

نوامبر   ۲۹ی کوریأ از تأریخ  جدید پرداختن به دول شکنند که در نشست چهأرم بلند پأیه روی موثریت کمک هأ در بوسأن، جمهور 
ردید، و به مطأبقت به اولویت هأی دولت روی تمویل داخل بودیجه و میزان معأشأت موازی برای گزار  گ، بر ۲۰۱۱دسأمبر    ۱الی  

رفت. ملل متحد و بأنک جهأنی متعهد شدند تأ کأرمندان دولت را که در حأل حأضر از طریق گی صورت گرسید خدمأت عأمه 
همسو سأزند. این همسوی  ی در حأل بودیجه ی ایشأن پرداخت می شوند بأ میزان توافق شده دولت برای مسأعدت تخنیکی ملی 

ینده  ،  کأرمند را    ۷۰۰۰تأ   ۶۰۰۰پیشرفت معأشأت تقریبأ  
 
منحیث بخشی از ظرفیت سأزی برای برنأمه هأی بأ  طی دو تأ سه سأل ا

 متأثر خواهد سأخت.ونه دوامدار گرا ب رفته شدهگدر دراز مدت رویدست نتیجه، ابتکأری که به هدف افزایش ظرفیت دولت 
 
مینبرای   . ۳۵

 
وی  ی  گ أن جأمعه مدنی در کمیته تخنیکی و رهبری چأرچوب پأسخگوی  ی بیشتر، نمأیند گشفأفیت و پأسخ تأ

بأد گمتقأبل توکیو به معرفی  
 
رفته شد. یونأمأ به حمأیت خود از جأمعه مدنی از طریق سلسله ی از ورکشأپ هأ در کندهأر و جالل ا

رانی هأ در مورد تأثیرات احتمألی روند انتقأل روی زنأن،  گل نخالروی مشوره در مورد پألیسی، ایجأد پالن و تطبیق ادامه داد. در  
زارشدهی در مورد تعهدات جنسیتی که در اعالمیه توکیو گتمأتیک نظأرت و سی بهترین حمأیت سیگونگتحد چتیم کشوری ملل م

 زیر بررسی دارد.  را  وی  ی متقأبل توکیو سپرده شده بودگو در چأرچوب پأسخ
 
ی به درخواست هأ از ملل متحد به خأطر گی رسید گونگ روی چملل متحد چأرچوب پألیسی    ی در مأه دسأمبر، تیم کشور  . ۳۶

ن را تیم هأی بأزسأزی والیتی بعهده داشتند مورد رسید گرویدست 
 
د. پألیسی متذکره رهبری  ای قرار دگرفتن فعألیت هأی که قبال ا

 یرد، تگی صورت می گونه موردی رسید گافغأنستأن را منحیث اصل اسأسی انتقأل، بأ درخواست هأی که بدان هأ ب
 
دارد. کید أ

ید؛ اینکه فعألیت هأ انعکأس دهنده و تقویت کننده برنأمه هأ و  
 
شرایط مقرر می دارد که درخواست هأ از دولت افغأنستأن می ا

ممد  أر بوده وگ؛ و اینکه این کمک هأ سأز اولویت هأی توافق شده ملی افغأنستأن بأشد، منجمله پألیسی مدیریت کمک هأ
موریت  

 
به اهداف انکشأفی هزاره می بأشد. نهأد هأی ملل متحد بأید توانأی  ی ارایه مسأعدت رسیدن      حد وو اولویت هأی ملل مت    مأ

 د. نهأ را در مطأبقت به اصول توسعوی و بشردوستأنه حفظ نمأی
 
ی هأی ملل متحد، صندوق هأ و برنأمه هأ در افغأنستأن و  گمأه فبروری، جلسه سأالنه دوم روسأی نمأیند  ۱۳بتأریخ  . ۳۷

شکل دهی مجدد روابط از از طرف وزیر امور خأرجه و نمأینده ویژه ام مشترکأ ریأست شد. نشست متذکره وزارت هأی ذیربط 
 را ت " (۲۰۲۴-۲۰۱۵"دهه تحول )طریق انتقأل و 

 
یید کرد. وزیر امور خأرجه، زلمی رسول، خأطر نشأن سأخت که افغأنستأن أ

توقع تعأمل کمتر نه بلکه متفأوت ملل متحد را دارد. دفأتر جمیله ملل متحد بأید از نقش سنتی خود به حمأیت تخنیکی روند هأی  
ارتقأی ملل متحد روی انسجأم توسعوی،  نمأید. تمرکز انتقألسیأسی به رهبری افغأن هأ و ظرفیت سأزی نهأد هأی افغأنستأن 

 ادغأم و ارایه خدمأت منحیث یک دفتر واحد مهم بأقی مأنده است. 
 
موریت فبروری، صندوق مألی بین المللی بررسی  ۲جنوری الی  ۲۲تأریخ  زا . ۳۸

 
را در کأبل راه اندازی کرد. عنأصر این   مأ

وی  ی متقأبل توکیو را تشکیل می دهد. اقدامأت کلیدی  گبررسی، بویژه تقویت نظأرت و اصالح بأنکداری، هسته ی چأرچوب پأسخ
مواردی چون تسلیم شدن متن یوی صندوق در مأه اپریل شأمل  ئکه برای دولت جهت تطبیق قبل از تدویر جلسه ی بورد اجرا

درصد تولید خألص ملی،  ۳تأ  ۲وانین بأنکداری، مبأرزه بأ پولشوی  ی و مألیأت بر ارزش افزوده بود. نک ته اخیری که تذکر یأفت ق
 پیش بینی می شد که کمک زیأدی به بودیجه ی دولت کند.  
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V. حکومتداری و حاکمیت قانون 
ولسوال و  ۳۶۴اعالم شد. بیشتر از نیمی از معأون والی  ۱۷ولسوال و  ۶۰مأه جنوری، تقرری  ۸بتأریخ  . ۳۹
خرین مرحله گی روند استخدام صورت گزینش بر اسأس شأیستگ از طریق هأ ن والی نیمعأو ۳۴تن از  ۳۲

 
رفت. ا
بأد، والیت جوزجأن 

 
 . می شدتقرری، شأمل نخستین ولسوال زن، سیأره شکیب سأدات، در ولسوالی فیض ا

 
هن مأه دسأمبر، مجمع ۱۱بتأریخ  . ۴۰

 
برنأمه اولویت ملی ی حکومتداری محلی تطبیق حکومتداری محلی گهمأ

أن هأی محل و یونأمأ، همراه بأ وزارت هأی مألیه، اقتصأد، گرفت. تحت ریأست مشترک ریأست ار گرا به بحث 
ن حضور داشتند، مجمع متذکره مسأیلی چون گو انکشأف دهأت و تمویل کنند  احیأءشهرسأزی، 

 
 خالءأن که در ا

رفت.  ریأست متذکره از گبه بحث را هأی احتمألی در مسأعدت هأ بدلیل مسدود شدن تیم هأی بأزسأزی والیتی 
نیأزمندی هأی منأبع و ظرفیت که در حأل حأضر نکأت از  منبعی جهت نمأیش اطالعأت در ارایه ی برنأمه اولویت،  

بوده و ازدحأم اطالعأت، پرده برداشت. از دو برنأمه اولویت ملی که در حأل حأضر بأید نهأی  ی شوند، مسوده دقیقی  
ردید، در حألیکه برنأمه متذکره روی  گمأه جنوری توزیع  ۹جدید برنأمه روی قأنون و عدالت برای همه بتأریخ  یی  

رانی داشتند،  گ ی به فسأد نگمورد پیشرفت هأ در رسید أن در  گ، بأ توجه به این که تمویل کنند وی  یگشفأفیت و پأسخ
رفت: تأیید دارای  ی گقبل از تصویب توافق صورت    ،یز ثأبت شد. روی چهأر اقدام، جهت تطبیقگبیشتر چألش بران

ردیدند؛ قوانینی که روی دسترسی به اطالعأت عأمه تصویب گهأی مقأمأت ارشد؛ قوانینی که روی تفتیش تصویب  
  زی مجوز سأختمأنی می بأشند.  شد؛ و سأده سأ

فبروری، اداره عألی نظأرت و مبأرزه بأ فسأد، همراه بأ دفتر جرایم و مواد مخدر ملل متحد  ۷بتأریخ  . ۴۱
(UNODC) رایشأت اخیر در ارتبأط به فسأد در فغأنستأن منتشر کرد. مجموع گرا روی نمونه هأ و  یی   نظرسنجی

ملیأرد دالر تخمین زده می شود که افزایش   ۳.۹پرداخته شده بود به  ۲۰۱۲رشوتی که به مقأمأت دولتی در سأل 
انجأم شد نشأن می دهد.  از تعداد   ۲۰۰۹درصدی را در زمأن مشأبه نسبت به نظر سنجی قبلی که در سأل  ۴۰

درصد شأن زنأن بودند(، نیمی از این تعداد به مقأمأت عأمه رشوت  ۴۲افغأن سروی شده )که از این میأن  ۶۷۰۰
 ه بودند.  داد
به هدف تضمین اداره و مدیریت  را امریه عملیأتی  ۹۹ریأست زندان مرکزی  رئیس مأه فبروری،  ۵بتأریخ  . ۴۲

روه کأری اصالح قأنون جزا ورکشأپ دو گبأنوان مأه فبروری، کأنون  ۲۱و  ۲۰کرد. بتأریخ  ءسألم در زندان امضأ
روزه ی را که از طرف زنأن ملل متحد و یونأمأ حمأیت می شد راه اندازی کردند، که روی مسأیل زنأن در اصالح کد 

کأری زندان متذکره، که یونأمأ از  روهگروه کأری تمرکز داشت. تحت توجهأت گی زنأن در این گجزا و افزایش نمأیند 
ن حمأیت می کند، وزارت هأی امور داخله و صحت عأمه تفأهمنأمه ی را  

 
برای مسؤلیت  انتقأل  در مورد  تفأهم  روی  ا

مینخدمأت صحی برای وزارت صحت عأمه، جهت 
 
بهتر سطح تخصص مورد نیأز در ارایه مراقبت هأی صحی به  تأ

 زندانیأن ایجأد کردند. 
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VI.  توسعویکمک های بشردوستانه و 

 
مأه جنوری، نشست چهأر جأنبه به سطح وزرای دولت افغأنستأن، جمهوری اسالمی ایران و پأکستأن،  ۲۳بتأریخ  . ۴۳

زار شد تأ از تطبیق استراتیژی راه حل برای گ(، در ابوظبی بر UNHCRهمراه بأ دفتر کمیشنری عألی مهأجرین ملل متحد )
ادغأم مجدد و مسأعدت پأیدار را برای کشور هأی میزبأن فراهم نمأید. مهأجرین افغأن نظأرت کند تأ عودت داوطلبأنه را حمأیت،  

زمأیش رفته شد، گبه بحث  گاستراتیژی راه حل در زمینه چأرچوب روی ختم بیجأ شدن بعد از جن
 
رفته گکه در افغأنستأن به ا

عودت   ۹۵۰۰۰رفت. عودت داوطلبأنه تقریبأ  گشد. روی یک استراتیژی بسیج منأبع مشترک دولت و ملل متحد نیز توافق صورت  
می بأشد. رکن استراتیژی راه حل  ۲۰۱۱درصد افزایش در مقأیسه به سأل  ۳۹نشأن دهنده ی  ۲۰۱۲کننده افغأن در سأل 

ی تقویت روابط بین مسأعدت هأی بشردوستأنه و توسعوی متمرکز می بأشد.  دولت افغأنستأن، حمأیت شده از افغأنستأن رو 
ن محأفظت 

 
سوی کمیشنری عألی ملل متحد برای مهأجرین، نهأی  ی سأزی پألیسی ملی روی اشخأص بیجأ شده ی داخلی که هدف ا

یری گأ راه حل هأی دوامدار را در یأفته و از بیجأ شدن بیشتر جلو و مسأعدت از بیجأ شده هأ می بأشد را در اولویت قرار داد ت
 نمأید. 

 
که اوضأع را به یکی ند، ه ای شأن در جمهوری اسالمی ایران و پأکستأن ادامه دادگمیلیون مهأجر افغأن به زند  ۳تقریبأ  . ۴۴

شت پأیدار شأمل نأ امنی، فقدان دسترسی به گراه بر از اوضأع طوالنی مدت و مهم مهأجرین در جهأن تبدیل کرده اند. موانع فرا 
مأه دسأمبر، در الهور، دولت هأی  ۸و  ۷خدمأت اسأسی، مراقبت هأی صحی، تعلیم و تربیه و معیشت می بأشد. بتأریخ 

مأه  ۱۶و  ۱۵افغأنستأن و پأکستأن روی تمدید شش مأهه کأرت ثبت نأم برای مهأجرین راجستر شده توافق کردند. بتأریخ هأی 
بأ دولت افغأنستأن و کمیشنری عألی ملل متحد برای مهأجرین  در تهران، دولت جمهوری جنوری، در جریأن نشست سه جأنبه  

تن  ۵۰۰۰۰۰أن نأشی از منأزعه به گشت ارایه کرد. بیجأ شد گشیوه هأی ابتکأری را برای تشویق مهأجرین برای بر  اسالمی ایران
بیجأ  ۲۰۱۲ی در سأل گتن به تأز  ۹۴۰۰۰بیجأ شده بودند. بیشتر از  ۲۰۱۲و  ۲۰۱۰أی درصد شأن بین سأل ه ۸۵رسید که 

 شده بودند. 
و توسط وزارت صحت در مأه دسأمبر  مرحله دوم کمپأین واکسین به پیمأنه وسیع توسط همکأران بشردوستأنه انجأم . ۴۵

یری کرده است. دسترسی بصورت گجلو  ۲۰۰۰تقریبأ  گمورد سرخکأن و از مر  ۴۰۰۰۰. این وزارت تأ کنون از شد تکمیل ۲۰۱۲
 درصد قرار داشت.  ۸۰زیر  ،پوشش ، بدلیل نأ امنی،ولسوالی ۸۶درصد اطفأل، خوب بود. در   ۹۴کل ، بأ تقریبأ 

 
ردید، که محأفظت از افراد ملکی را منحیث بأال ترین گمأه دسأمبر منتشر  ۱۴پالن عمل مشترک بشردوستأنه، بتأریخ  . ۴۶

ن کأهش مر اولویت  
 
أن و جوامع میزبأن؛ و اعأده معیشت برای گشت کنند گأن، بأز گ؛ مسأعدت به بیجأ شد و میر گ بدنبأل ا

سیب پذیر ترین افراد،
 
سیب پذیری هأ والیأت کندهأر، هلمند، نن  ا

 
زنی و کنر را رهأر، غگشنأسأی  ی کرد. شأخص نیأزمندی هأ و ا

ن در گبأ منحیث والیأتی شنأسأی  ی کرد که جدی ترین نیأزمندی هأ را تجربه می کنند. 
 
سترش دسترسی بشردوستأنه و ارایه ی ا

درصد در   ۵۰بوده است. رویهمرفته، بودیجه بشردوستأنه به افغأنستأن    ۲۰۱۳موضوع مورد تمرکز جدی در سأل  جنوب و شرق  
درصد نیأزمندی هأی ارزیأبی   ۴۸، درخواست توحیدی تنهأ  ۲۰۱۲کأهش یأفت، و در سأل   ۲۰۱۲الی  ۲۰۱۱ سأل مقأیسه به

غأز سأل شده را دریأفت کرد. 
 
جهت جذب منأبع برای فعألینی که توانمندی  ۲۰۱۳صندوق پأسخ اضطراری مرکزی دوبأره در ا
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میلیون دالر  ۱۵میلیون دالر و  ۱۰ته بأشند. هدف از تمویل بین هأ بأ نیأزمندی هأی حأد را داش گبه مردم متأثر از جن رسیدن 
 میلیون دالر در مأه جنوری می بأشد.    ۵.۹شأیش بیالنس گ، بأ ۲۰۱۳برای سأل 

 
کشتزار مأین بود که در مدت  ۲۳۵پأک کأری مأین زمینی توسط خدمأت مأین پأکی ملل متحد شأهد پأک کأری  . ۴۷
محل سأحأت   ۲۱کیلومتر مربع زمین را فراهم سأخت. بیشتر از  ۲۰ینه استفأده سودمند سأحه که زم زارشدهی پأک کأری شدگ

سأیر دست اندرکأران  و  UNMASفرد ملکی افغأن را متأثر سأخته است.  ۴۶۰۰۰ونه مثبت گردیدند که بگعأری از مأین اعالم 
غأز کردند. 

 
 مأین پأکی کأر شأن را بأ دولت روی قأنون مأین پأکی در مأه جنوری ا

 
ینده برای محو فلج، بأ ابتکأر جهأنی محو فلج که انتشأر این وایرس می تواند متوقف شود در صورتیکه پالن  . ۴۸

 
شش مأه ا

وری اطالعأت و رد یأبی اطفألی که بدلیل عدم   عمل اضطراری ملی در عمل پیأده شود. تعأمالت نزدیک تر
 
بأ مردمأن، بهبود جمع ا

 ۳۷دسترسی از واکسین بأز مأندند و منجر به کأهش دوامدار اطفألی که این واکسین را دریأفت نمی کنند شده است. افغأنستأن 
نشأن داد. شنأسأی  ی دو مورد در مأه کأهش را  ۲۰۱۱مورد در سأل  ۸۰زارش داد که نظر به گ ۲۰۱۲مورد فلج را در جریأن سأل 

وایرس فلج در جنوب، بأعث شد کمپأین هأی پأسخ در مأه  دسأمبر،   که بأ کشف وایروس وحشی فلج در شرق و جنوب شرق و
ردد. گهأی دسأمبر و جنوری از طرف وزارت صحت عأمه به حمأیت صندوق اطفأل ملل متحد و سأزمأن صحی جهأن راه اندازی 

 ۱۱ردیده، بتأریخ گکأری بین الوزارتی، یکی از میکأنیزم هأی نظأرت که در پالن عمل اضطراری ملی سفأرش  روهگنخستین 
 رفت. گمأه فبروری، نخستین روزهأی معأفیت محلی سأل صورت  ۱۲تأ  ۱۰دسأمبر مالقأت کرد. از تأریخ 

 
یکی از  –جنوری، دفتر محأفظت محیطی ملی افغأنستأن و برنأمه محیطی ملل متحد، پروژه ی تغییر اقلیم  ۱بتأریخ  . ۴۹
ترین ابتکأراتی که حمأیت صندوق کشور هأی کمتر انکشأف یأفته را دریأفت کرد. این ابتکأر روی تقویت مقأومت انعطأف گ بزر 

روابط ذات البینی بین تغییر اقلیم، معیشت و کأهش خطرات حوادث ت از طریق  أن و هراگپذیر مردم والیأت، پنجشیر، بلخ، ارز 
مأد 

 
ی چأرچوب استراتیژی تغییر اقلیم فراهم گتمرکز داشت. از لحأظ ملی، حمأیت برای اداره محأفظت ملی محیط زیست برای ا

مینشد. ایجأد سیستم سأحه محأفظت شده ملی در افغأنستأن جهت 
 
تنوع حیأت و ارتقأی وظأیف اکوسیستم و مقأومت  تأ

 انعطأف پذیر سأحأت مهمی اند که رویکأر می بأشند. 
 
  

 
VII.  مبارزه با مواد مخدر 

 
در جنوب، غرب، مرکز و شرق که از طرف وزارت مبأرزه بأ مواد مخدر و  ۲۰۱۳سأل ارزیأبی خطر تریأک نتأیج ابتدای  ی   .۵۰

ردید نشأن دهنده ی افزایش کشت خشخأش برای سه سأل متوالی می بأشد. والیأت  گدفتر جرایم و مواد مخدر ملل متحد تهیه 
افزایش را نشأن   –ص داده اند  قسمت اعظم کشت را بخود اختصأ  – رهأر،غور، زابل و کأپیسأ  گأن، ننگهلمند، کندهأر، فراه، ارز 

ی در والیأت دایکندی، نیمروز، بأدغیس، لغمأن، کنر و گدادند، بأ کأهشی که در والیت هرات انتظأر می رود و هیچ تغییر بزر 
ر، پک تیکأ، پک تیأ، پنجشیر، پروان، وردک و نورستأن عأری از خشخأش گکأبل پیش بینی نمی شود. والیت غزنی، خوست، لو 

 ه اند. ارزیأبی متذکره برای والیت شمأل، بأ توجه به فصول کشت و محصول بعدا منتشر خواهد شد.بأقی مأند
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روه جدید کأری استخبأراتی منطقوی ایجأد شده است تأ موارد قأچأق را بررسی، گی به پیش مأده کیمیأوی،  گجهت رسید  . ۵۱ 
هن  ۲۳تأ    ۲۱از تأریخ  د.  نمأیرایشأت را شنأسأی  ی و اقدامأت تالفی جویأنه را پیشنهأد  گ

 
ی و اطالعأت منطقوی  گمأه جنوری، مرکز همأ

ن متخصصینی از بورد کنترول مواد مخدر بین المللی و دفتر جرایم و مواد مخدر 
 
لمأتی میزبأن نشستی بود که در ا

 
سیأی میأنه در ا

 
ا

در افغأنستأن، بأ افسرانی از کشور هأی   ۲۰۱۲تن استیک انهأیدراید در سأل  ۱۱ست بويژه روی ضبط ملل متحد بود. این نش
 را شنأسأی  ی نمأیند. هأ مورد هدف، بأ هم کأر می کنند تأ مسیر هأ و شبکه 

 
ردید، گزار گاستأنبول در بأکو بر اقدامأت ایجأد اعتمأد مبأرزه بأ مواد مخدر پروسه مأه جنوری، نشستی روی  ۲۵بتأریخ  . ۵۲

ن را در نشست مقأمأت ارشد بدنبأل داشت. بتأریخ 
 
هن ۳۰که تصویب پالن تطبیقی ا

 
ی مشترک گمأه جنوری، بورد نظأرت و همأ

میکأنیزم نظأرت مبأرزه بأ مواد مخدر بأ هم مالقأت و بررسی و تحلیل و تجزیه ی برنأمه هأی اولویت ملی را تصویب کرد. توافق 
شد که میکأنیزم متذکره بأ روسأی کلستر برنأمه از نزدیک کأر خواهد کرد شأخص هأی پیشنهأد شده ی مبأرزه بأ مواد مخدر را 

مینزی را پألش داده و سأده سأ
 
 نمأید.  تأ

 
 

VIII.  موریت از حمایت
 
  ما

 
درصدی را در مقأیسه به ارقأمی   ۱۸.۷که کأهش    –دالر    ۱۹۶۲۳۱۴۰۰  ۲۰۱۳بودیجه ی سأل  ،  مأه دسأمبر  ۲۴تأریخ  ب  . ۵۳

  ۳۱جنوری الی  ۱دالری برای  ۱۹۱۸۱۵۷۰۰که توسط کمیته پنجم تصویب شد می بأشد. تخصیص  – ۲۰۱۲که برای سأل 
ردید. سأزمأن متذکره در طول سأل ارزیأبی خواهد کرد که بیالنس بودیجه منتشر خواهد شد. در اخیر مأه گدسأمبر تصویب 

کأهش بودیجه از بین رفت، بسیأری از نتأیج داخلی( در مطأبقت به   ۵۵۰بین المللی و  ۸۱پست ) ۶۳۱، ۲۰۱۲دسأمبر سأل 
موریت ردید. بررسی حمأیت از گدفتر والیتی  ۹شدن  مسدود

 
جأمع دوم راه اندازی خواهد شد تأ سطوح کأرمندان را بررسی و   مأ

درصد  ۲درصد کأرمندان بین المللی و  ۱۴درصد ) ۵تشکیالت را در طول سأل حمأیت نمأید. میزان فعلی پست هأی خألی 
 کأرمندان داخلی( می بأشد. 

ردید، در مطأبقت به استراتیژی حمأیت سأحوی جهأنی گدسأمبر، دفتر حمأیت مشترک کویت راه اندازی    مأه  ۱۱بتأریخ   . ۵۴
موریت  که روی همکأری هأ بین  

 
موریت  تأکید دارد. سأختمأن هأی کویت از طرف یونأمأ و  هأ در مجأورت جغرافیأی  ی      مأ

 
مسأعدت     مأ

ملل متحد برای عراق مورد استفأده قرار دارد تأ حمأیت از راه دور را در مورد مدیریت امور مألی و منأبع بشری ارایه نمأید. عالوه  
ن، در سطح محلی، یونأمأ شمأری از توافقأت تقسیم هزینه را  

 
ی هأ، صندوق هأ گمیلیون دالر می شود را بأ نمأیند   ۹که بألغ بر  بر ا

ن توافق خدمأت مشترک به ارزش  ءه هأ امضأو برنأم
 
 ۷کرد، تأ عملیأت هأی ملل متحد در افغأنستأن را تحکیم بخشد. مهمترین ا

میلیون دالر را بأ برنأمه انکشأف ملل متحد، صندوق اطفأل ملل متحد، نهأد ملل متحد برای تسأوی جنسیت، و توانمند سأزی 
صندوق جمعیت ملل متحد و سأزمأن صحی جهأن، که دفأتر شأن در مرکز عملیأتی زنأن، دفتر ملل متحد برای خدمأت پروژوی،  

 ملل متحد در افغأنستأن در کأبل مشترک می بأشد. 
 
یونأمأ محوطه جدید خود را در دفتر منطقوی بأمیأن افتتأح کرد. تمأم کأرمندان بین المللی یونأمأ  جنوری،  ۳۰بتأریخ  . ۵۵

در حأل حأضر در این محوطه، در مطأبقت بأ معیأر هأی امنیتی عملیأتی حد اقل ملل متحد، در اطأق هأی رهأیشی که از طرف 
موریت این 

 
ر صدد بهبود امنیت دفتر منطقوی خود در والیت کندز می بأشد، . یونأمأ که دی می کنندگفراهم شده است، زند   مأ
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غأز گو هأی ابتدای  ی را بأ نمأیند گفتگ 
 
ی هأی دولت افغأنستأن، جرمنی و هألند در مورد استفأده از سأختمأن هأی امن از قبل ا

 کرده است.  ،موجود
 

IX. الحظاتم 
منتهی می شود  ۲۰۱۴که به سأل زارشدهی برای تنظیم صحنه برای انتقأل همزمأن امنیتی، سیأسی و اقتصأدی گزمأن  . ۵۶

ینده کمک خواهد کرد، بأ انتخأب رهبری افغأنستأن و نهأد هأی نیرومند که  مهم می بأشد. 
 
این تالش هأ برای استحکأم ثبأت ا
در حأل اصالح مجدد  روابط بین دولت افغأنستأن و جأمعه بین المللی لزومأبتواند خدمأت را برای مردم ارایه کند مهم می بأشد. 

ن پیروی بموقع برای تعهدات دوامدار متقأبل برای اعتمأد  و انسجأم حیأتی می بأشد. ملل متحد، همچنأن، به 
 
می بأشد، که در ا

غأز کرده  ۲۰۱۴سعه در زمأن بعد از سأل ایفأی نقش اش در حمأیت از جنبه هأی ملکی انتقأل و کمک به تالش هأی ثبأت و تو
 
ا

 است.   
رزو دار  . ۵۷

 
ن می بأشند زمأنی نأیل  نافغأنستأن خواهد توانست تأ به ثبأت، رشد و سعأدتی که مردم این کشور ا

 
د و الیق ا

، عقب گدهه جنرایأنه بأشد. بعد از سه گشوند که صلح وجود داشته بأشد. انتظأرات پیرامون مصألحه، بهر حأل، بأید واقع 
مینتفأهم رخ خواهد داد. برای  ء و سونشینی 

 
  مندو نیأز  بودهبه رهبری و مألکیت افغأن هأ تمأم پروسه هأ نیأز است  ،موفقیت تأ

هن 
 
، که به بود و  هأی بیشتر رسمیگ فتگ ی بیشتر می بأشد. چند مأه قبل شأهد تغییرات مهم در تمرکز دولت به گانسجأم و همأ

. یونأمأ به ترویج اعتمأد و اقدامأت ایجأد اعتمأد برای تالش  داشتشورای عألی صلح و دست اندرکأران بأ صالحیت طألبأن  تمرکز  
مأیت به این شورا و به همکأری هأی منطقوی، تعأمالت روی رژیم تعزیرات هأی بیشتر دولت، منجمله از طریق فراهم سأزی ح

ینده در سراسر کشور گیر بین االفغأنی روی دید گو هأی فراگفتگ و تسهیل 
 
 ادامه داد.  ،أه هأی ا

 
افزون برای سترده تر، همکأری هأی منطقوی روز گرمی می بأشد. بصورت  گحمأیت پأکستأن از تالش هأی صلح مأیه دل . ۵۸

ن، طوری که فعألین بین المللی تالش هأی شأن   ،ثبأت دراز مدت و پأیداری 
 
حیأتی می بأشد. روابط افغأنستأن بأ همسأیه هأی ا

را کأهش می دهند، بسیأر مهم می بأشد. تحرکأت در ارتبأط به پروسه استأنبول بأ تصویب پالن هأی تطبیق برای شش اقدام ایجأد 
 د.  ورز روه هأی تخنیکی مربوطه اشتراک می گ. ملل متحد مصروف هر یک از این اقدامأت می بأشد و در اعتمأد ادامه یأفت

 
ینده نزدیک اتخأذ کن استرهبران سیأسی افغأنستأن، نیأز  . ۵۹

 
د که لحن و چأرچوب نشمأری از تصأمیم حیأتی را در ا

ینده را تعیین خواهد کرد. توسعه بموقع، از طریق یک 
 
تحت  ،ی و شفأف، و چأرچوب انتخأبأتی معتبرت رک أشمروند انتخأبأت ا

این بأید روی تصویب قوانین مربوط به انتخأبأت  د. تشکیل می دهتعهد کلیدی دولت را وی  ی متقأبل توکیو گ چأرچوب پأسخ
به نیأز مبرم برای اطمینأن سیأسی و پالن هأی   توجه ، بأبه پتأنسیل جأری برای بن بست قأنونی رانیگمن بأ نمتمرکز بأشد. 

مأد 
 
 قبل از ر  "قوانین بأزی" سترده ی سهأم بأصطالح گخرید   . دارم ی هأ، توجهگعملیأتی بموقع و ا

 
عنصر مهم  ،ی دهیا

ونه سودمند گدر این زمینه بتأ تمأم دست اندرکأران افغأن را ترغیب می کنم مشروعیت این روند را تشکیل می دهد. من 
درک   -ردند. استقاللیت، توانأی  ی و بیطرفی نهأدی هأی مدیریت انتخأبأتی و حل و فصل منأزعأت انتخأبأتی واقعیگمصروف 

زمون رن شده
 
مینین سیأسی در کمک به گیک ا

 
کمیسیون مستقل  رئیس بال فأصله، تقرر  قبولیت نتأیج نهأی  ی می بأشد.  تأ

حیأتی خواهد بود.  -راستأ  نیدر ا میتصم کیبه  دنیرس یبرا یو روند مشورت –فعلی  رئیس ی میعأد انقضأبعد از انتخأبأت 
مینمکلفیت هأی قأنونی و بین المللی افغأنستأن برای 
 
 اشتراک زنأن منحیث ر  تأ

 
 أن و نأمزدان همچنأن مهم می بأشد.  گی دهند ا
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مأد گتالش تذکره برقی یک روند مهم ملی است که بأید از طرف جأمعه جهأنی حمأیت  . ۶۰
 
ی هأی گردد و می تواند به ا

ری را در گد . بأ استفأده از کأرت هأی سأبق انتخأبأت و تمرین ثبت نأم، انتظأر می رود که کأرت هأی دیشوانتخأبأتی ممد واقع 
تکمیل شود، احتمأل ندارد که  ۲۰۱۴این که پروژه متذکره نتواند در انتخأبأت  اضأفه کند، و بأ توجه به این درهم و برهمی

 ر بهبود قأبل مالحظه ی در شنأسأی  ی 
 
ید. برای اطمینأن از کیفیت کأفی و قأبل قبول بودن  گی دهند ا

 
أن انتخأبأتی بوجود ا

مأد روی ونه فزاینده گاکنون بأید ب ،انتخأبأت، تمرکز 
 
ی و  گاداره انتخأبأتی و بأزدارند  بهبود کلیدی، منجملهی هأی تخنیکی  گسأیر ا

د. از لحأظ سیأسی،  دار سترده گیر بودن و اشتراک گیری از تقلب، بدون از دست دادن بینش، بهمه حأل، نیأز به فراگجلو 
 یری روی ثبت نأم ر گروند تصمیم 

 
سیب وارد می کندأن گی دهند ا

 
. شنأخت و  به مفهوم استقاللیت کمیسیون مستقل انتخأبأت ا

موریت احترام برای تفکیک قوا و صالحیت 
 
 ی نهأد هأی مختلف حیأتی می بأشد. مأ

 
هنگ چأرچوب پأسخ . ۶۱

 
می بأشد. در مرکز این اسأسی ی و انسجأم بین دولت و جأمعه جهأنی گوی  ی متقأبل توکیو برای همأ

بلکه تحقق حقوق بشر همه افغأن هأ، بویژه زنأن و اطفأل،  قرار دارد،یر و شفأف گتعهدات نه تنهأ راه اندازی یک انتخأبأت فرا
نیز تبلور دارد. ملل وی  ی برای همه  گحکومتداری خوب و تالش هأ برای مبأرزه بأ فسأد، منجمله شفأفیت فزاینده مألی و پأسخ

ورده سأزد.  من از  تأ بتواند این اهداف و مکلفیت هأ متعهد بأقی مأنده متحد برای تقویت ظرفیت نهأدی در افغأنستأن 
 
را بر ا

از منأبع  ی تر  یمنطق صی که تخص  ی  یبرنأمه هأر، گتصویب مشترک پألیسی مدیریت کمک هأ و چهأر برنأمه اولویت ملی دی
کأر میکأنیزم نظأرت مبأرزه بأ . کند یفراهم مدر مطأبقت به اولویت هأی دولت را  ملل متحدبرنأمه هأی تمویل کننده ، منجمله 

ی گمخدر در سراسر برنأمه هأی اولویت ملی، برای اطمینأن از این که به معضل بطور فزاینده ی به شیوه ی جأمع  رسید مواد 
ورد هأی که توسط زنأن طی دهه  یرد،گصورت 

 
مده نیأز است تأ گمهم می بأشد. دست ا

 
ن هأذشته در افغأنستأن بدست ا

 
 از ا

ن تحوالت پأیدار سیأ صورت گیردمحأفظت 
 
مینسی، اقتصأدی و اجتمأعی بنأ یأبند. بنأبر این، من از تالش هأ برای و روی ا

 
  تأ

 نظأرت سیستمأتیک و تأثیرات جنسیتی در تطبیق این چأرچوب حمأیت می کنم.
 
تعهدات توکیو مأه جوالی، در کأبل که جهت بررسی تطبیق  ۳من از اعالم نشست مقأمأت ارشد که قرار است بتأریخ  . ۶۲
نأن از مسأیل روند   . ردد خورسند شده امگمی زار گبر 

 
پیشرفت ایجأب تعأمل عمیق دولت و جأمعه جهأنی را می کند بخأطریکه ا

ن مشکل خدتحول محور به مسأیل اسأسی عبور می کنند و 
 
ورده سأختن این تعهدات  می بأشد،مأتی که ارایه ا

 
پیشرفت را در برا

ن در مأه جوالی می بأشم زیرا که نخستین اقدامأت مشخص در راستأی  تحقق اهداف بلند 
 
نشأن دهد. من چشم به راه ارایه ا

 ،به حأل خود. اطمینأن از اینکه برنأمه اصالحأت صندوق بین المللی پول  دوی متقأبل توکیو می بأشگپروازانه چأرچوب پأسخ
. دو برنأمه اولویت بأقی مأنده ه استمی بأشد، بأقی مأند مستلزم تالش هأی دولت در مجموع که  می بأشدکه از جنبه هأی 

یر که بأفت گی به فسأد فراگسید یری شود تأ تعهد را برای ر گوی  ی، نیأز است نتیجه گشفأفیت و پأسخ، ملی، در مورد عدالت
اقدامأت قأطع منجر به تقویت یرد. گی صورت گرسید  سأخته استهأی سیأسی، نهأدی و اجتمأعی کشور را بأ خطر مواجه 

 بنیأدی پنداشته می شود. ،چأرچوباین سک تور عدالت برای تمأم برنأمه هأی حکومتداری در 
  

، رویهمرفته، گنخست طی شش سأل، خبر خوش می بأشد. هزینه انسأنی جنکأهش تلفأت افراد ملکی، برای بأر  . ۶۳
که تصور می کنند که غیر قأبل قبول بأقی مأنده است. شیب تند در هدف قرار دادن عمدی افراد ملکی توسط عنأصر ضد دولت 

ذاران انتحأری همه  گیث بمباین افراد از دولت حمأیت می کنند، حمالت غیر تفکیک در محالت عأمه و استفأده از اطفأل منح
أن بود  گزارش یونأمأ که در مورد شکنجه و بدرفتأری بأ توقیف شد گجدی قأنون بین المللی می بأشد. دولت فورا به و همه نقض 

ن عمل صورت جمهور  رئیس  حقیقت یأب  هیئت واکنش نشأن داد. فرمأنی که تطبیق کننده پیشنهأدات 
 
تأ  یرد گبود بأید روی ا
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ذاشته شود. پیشرفت هأی نیز در تطبیق قأنون محو خشونت علیه  گردد که به چنین اعمألی نقطه ی پأیأن گأصل اطمینأن ح
نکه چألش هأی عمیقی 

 
 بمشأهده رسیده است. وجود داردزنأن بأ ا

  
ونه ی دوامدار گ، خطرات طبیعی، فقر مزمن و عدم توسعه به گقرار دارد. جن ی افغأنستأن در بحران طوالنی بشر  . ۶۴

أن داخلی در حأل افزایش می بأشد، بسیأری از مهأجرین گی را به این کشور مواجه سأخته است. شمأر بیجأ شد گتهدیدات بزر 
أن را همه سأله متأثر ونه دوامدار به مسأعدت هأی بشردوستأنه نیأز مند اند و حوادث طبیعی صد هأ هزار افغگعودت کننده به 

ورده است. تأثیر اقتصأدی انتقأل می تواند بأر دیگمی سأزد. دسترسی بشردوستأنه چألش هأی بزر 
 
ری را بأالی شأنه گی را بوجود ا

سیب پذیر اند در برابر بودیجه ی بشردوستأنه که به شدت در حأل کأهش است تحمیل می نمأید. 
 
هأی  جمعیتی که به شدت ا

ردد که دسترسی به مسأعدت هأ و خدمأت و حمأیت دوامدار تمویل گکلیدی بأقی مأنده تأ اطمینأن حأصل  ،این اولویت
ورده سأختن نیأزمندی هأی گکنند 

 
ینده در بشردوستأنه أن برای برا

 
 د.  نمهم می بأشحأل و ا

 
موریت  قطع بودیجه در سأل پأر بصورت قأبل مالحظه شکل   . ۶۵

 
ن را برای ارایه خدمأت یکسأن بأالی تمأم     مأ

 
و توانمندی ا

موریت وظأیف 
 
ه کأری و بیشتر انعطأف پذیر بصورت دوامدار ایجأد شدجدید . شیوه هأی وارد کرده استر یی و فعألیت هأ تأث مأ

موریت  ر یونأمأ حضور دایمی ندارد. این مورد شأمل  گداشته بأشیم، حتأ در جأ هأی که دیاندازه گیری  فعألیت هأ  ند تأ از  ا
 
هأی     مأ

ی هأی ملل متحد و بسیج بودیجه ی فعألیت هأ برای اقدامأتی که مربوط به صلح و مصألحه که در گمشترک یونأمأ بأ سأیر نمأیند 
ی هأ یأ  گمل موقعیت مشترک کأرمندان یونأمأ بأ سأیر نمأیند أر شگ اقدامأت احتمألی دید می بأشد. نسطح محل سأزمأندهی می شو

موریت مقأمأت محلی، توسعه 
 
بأ  می شود. ،هأی زمینی در جأ هأی که امنیت بأشد، و استفأده از قراردادی هأی ملل متحد  مأ

ن می بأشد. ی  این بأید شنأخته شود که شبکه محلی یونأمأ و فعألیت هأی سیأساین وجود،  
 
ن امتیأز مقأیسوی و منحصر به فرد ا

 
ا

موریت  منظم تمأس بأ مقأمأت محلی و جأمعه مدنی  و سأحأت اولویت    برقراری دفتر سأحوی چألش هأ را در   ۹مسدود شدن  
 
ی مأ

ور ارایه خدمأت 
 
موریت ونه مشخص، این شأمل توانأی  ی گ بد.  بوجود می ا

 
روابط بین سطوح مرکز و محل، طوریکه می شود تأ   مأ

درخواست شده، تأ فورا رویداد هأی حقوق بشر را تأیید، مسأعدت در حل وفصل منأزعأت محلی، ایجأد ظرفیت فعألین 
 حکومتداری محلی و بأز نمودن نقش هشدار دهنده بشردوستأنه می شود.  

 
موریت پیشنهأد می کنم که  . ۶۶

 
ردد. گر تمدید گمأه دی ۱۲می یأبد، برای  انقضأء ۲۰۱۳مأه مأرچ  ۲۳یونأمأ، که بتأریخ   مأ

موریت این 
 
ن بأزی می کند ونه دوامدار نقش عمده را برای حمأیت بین المللی برای افغأنستأنگب  مأ

 
 و فعألیت هأی عملیأتی ا

موریت توسط این 
 
موریت ه ی  ی و بر اسأس الزامأت روند انتقأل و نقش هأی هست  مأ

 
رهنمأی  ی می شود. دفأتر جمیله و فعألیت   مأ

اولویت هأی کلیدی، منجمله منطقوی؛ حقوق بشر؛ و توسعه هأ  هأی سیأسی در حمأیت از روند هأی سیأسی تحت رهبری افغأن  
روی  وی ابتدای  یگفتگ بأقی مأنده اند. طوریکه مهم وی  ی برای تعهدات متقأبل گو انسجأم بأ دادخواهی قوی در ارتبأط به پأسخ 

ینده ملل متحد و ترتیبأت کأری که بعد از سأل 
 
نیأز است، این اولویت هأ همچنأن احتمأال عنأصر هسته ی  ی در  ۲۰۱۴حضور ا

ن در ۲۰۲۴-۲۰۱۵مسأعدت به ثبأت و پأیداری از طریق دهه تحول )
 
معرض ( خواهند بود. فقر مزمن این کشور و  قرار داشتن ا

حوادث طبیعی، که بأ اوضأع امنیتی بی ثبأت و شکنند بدتر می شود بدین معنی است که کأر بشردوستأنه ملل متحد همچنأن 
ینده قأبل پیش بینی مهم بأقی خواهد مأند. در حألیکه این هأ سأحأت دارای اولویتی اند که ملل متحد می تواند تعأمالت 

 
برای ا

ن  
 
پیش بینی کند، کأر در این سأحأت نیأزمند حفظ منأبع کأفی و حضور معنی دار در سراسر کشور می دوامدارش را می تواند در ا

 بأشد.  
 



A/72/768 

S/2018/165 

 

18-02724  17 

موریت  این   . ۶۷
 
ظرفیت روی ارتقأی  راهی را که در جریأن روند انتقأل که رهبری افغأنستأن را تقویت مجدد می کند،  لزومأ      مأ
تغییر خواهد داد. این تعدیل شأمل افزایش روابط    ران بین المللی را مشأهده می کندگو کأهش حضور بأزی  تأکید  نهأدی افغأنستأن

موریت بین ادغأم 
 
أمه خواهد شد. می خواهم تأکید کنم که ملل متحد در صدد تقبل وظأیف  ی هأ، صندوق هأ و برنگو نمأیند   مأ

ملکی که در حأل حأضر از طرف نیرو هأی نظأمی بین المللی به پیش برده می شود، منجمله تیم هأی بأزسأزی والیتی و بصورت 
موریت افغأنستأن و یقین بدون درخواست واضح دولت افغأنستأن و در مطأبقت کأمل به اولویت هأی قبول شده ملی 

 
هأ و    مأ

هدف ملل متحد در افغأنستأن بأید روند هأی سیأسی، نهأد هأ و ظرفیت را اصول ملل متحد انجأم این کأر را مالحظه نمی کند.   
ن هستندجهت ارایه خدمأتی که مردم بدان نیأزمند 

 
، ملل متحد گنمأید. در طول مدت زمأن تغییرات بزر تقویت  و شأیسته ی ا

 حفظتعهد اظهأر شده و دراز مدت خود را برای مردم افغأنستأن، موسسأت و مقأمأت انتخأب شده بصورت دموکراتیک،  بأید
 نمأید. 

تعهد  یبرا از نمأینده ویژه ام، یأن کوبیش، ملل متحد در افغأنستأن و  داخلی و بین المللی از همه کأرکنأنمی خواهم  . ۶۸
به ّیش می از مردم افغأنستأن    تیحمأ  یانجأم تعهدات مأن برا  یدر راستأ   زیچألش برانگ  طیشرا  نیتحت چنکه اغلب  مداوم شأن  

    م.نمأی تشکرابراز برند 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ضمیمه 
 

 دست
 
 ی تعیین شدهمعیار هابه اساس  ی کسب شدهورد هاا

 
I. امنیت 
 

مینتوانمندی که ها و روند های امنیتی پایدار  نهادمعیار: 
 
 را داشته باشند صلح و ثبات و حفاظت مردم افغانستانتا
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 شاخص های پیشرفت  متریکس ها )میزان( 

 

زیر هدف  ۱۲۳۵۵) ۱۸۲۰۰۰به بالنوبه رقم اردوی ملی و پولیس ملی  •
  . ۱۴۹۰۰۰( و ۲۰۱۲دولت برای ماه دسامبر 

ان در اجالس سازمان پیمان اتالنتیک شمالی که در  گاشتراک کنند  •
ردید  گزار گبر  ۲۰۱۲ماه می  ۲۱و ۲۰و، ایاالت متحده، بتاریخ های گشیکا

بر حمایت شان از نیرو های ملی امنیتی افغانستان تاکید کردند. قبال، 
هننمونه ی  ی برای اندا

 
ن از طریق روند بورد نظارت و هما

 
ینده ی ا

 
ی  گزه ا

مشترک تصویب شد. نمونه ابتدای  ی، که توسط جامعه جهانی و دولت 
را با بودیجه تخمینی ساالنه   ۲۲۸۵۰۰افغانستان تعریف شده، نیروی 

زیر بررسی در برابر تحوالت محیطی امنیتی پیش  منظما  ملیارد که  ۴.۱
ن تا هنوز نهای  ی نشده است.  بینی کرده است.  تاریخ انف 

 
 اذ ا

 

ماه می و  ۱۳جمهور مراحل سوم و چهارم ساحات انتقال را بتاریخ  رئیس  •
تصویب کرد. پالن های تطبیق انتقال راه اندازی شد.   ۲۰۱۲دسامبر  ۳۱

درصد جمعیت تحت رهبری امنیتی  ۸۷بعد از تکمیل مرحله چهارم، 
 افغانستان قرار خواهند داشت. 

 
 

 

 
موزش دیده افزایش 

 
پرسونل رهنمأی  ی شده، ا

در و اردوی ملی ملی پولیس و فعأل 
 توافق شده مطأبقت بأ سأختأر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 برنأمه کیدر  شرفتیوسعه و پت

ط یبر شرا یو مبتن وارمرحله انتقأل  یبرا  
 افغأنستأن  یتیامن ی رهبر  تحت

 
II.  مصالحهصلح، ادغام مجدد و 
 

مساعد ایجاد فضای سیاسی  فراگیر جهتو  پروسه های سازندهبه هدف پیگیری وی مشارکت منطقمعیار: گ فتگو های ملی و 
 صلح  برای 

 شاخص های پیشرفت  ( میزانمتریکس ها )

تن عناصر ضد دولت در برنامه صلح   ۶۱۹۳، ۲۰۱۲در اخیر ماه دسامبر  •
 ۵۴۹. این رقم شامل ثبت نام ندو ادغام مجدد افغانستان ثبت نام شد

وری 
 
 قبضه اسلحه می شد.   ۵۱۹۵قوماندان یا رهبر و جمع ا

 ۱۹جمهور با نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان بتاریخ  رئیس   •
در کابل مالقات کرد تا روند صلح و اقداماتی را جهت  ۲۰۱۲جوالی 
 یرد.  گو های میان افغانی به بحث بگفتگ تسهیل 

از اسالم  ی از شورای عالی صلح هیئت، ۲۰۱۲نوامبر  ۱۵تا  ۱۲از تاریخ  •
باد دیدار کرد. نتایج مهم شامل رهای  ی ده ها تن زندانی طالب که توسط  

 
ا

پاکستان توقیف شده بودند، طوریکه از طرف شورا درخواست شد و 

همه جأنبه   هأیتطبیق پروسه ایجأد و 
گسترش تالش  به منظور  ملی و منطقوی

 مصألحه صلح، ادغأم مجدد و برای  هأ
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توافقی که پاکستان، افغانستان و ایاالت متحده عبور و مرور مذاکره  
 .  رفتگ، صورت ن احتمالی را تسهیل ببخشنداگکنند 

جمهور، در جریان دیدارش از ایاالت  رئیس ، ۲۰۱۳جنوری  ۱۱بتاریخ  •
متحده، حمایت خود را برای دفتر طالبان در دوحه مجددا تایید کرد،  

ان شورای عالی صلح  گجاییکه طالبان به مذاکرات مستقیم با نمایند 
 خواهند پرداخت. 

مجدد افغانستان به ابتکارات ادغام مجدد خود  برنامه صلح و ادغام •
ولسوالی،   ۶۹پروژه کوچک در  ۱۳۶ادامه داد که شامل: الف( تصویب 

که والیات بادغیس، بغالن،  والیت؛ ب( دو پروژه ماین پاکی ۲۲در 
 ۱۷پروژه در  ۴۷ان و تخار را تحت پوشش قرار خواهد داد؛ ج( گسمن

محور، برنامه دسترسی ملی دهات و والیت، از طریق برنامه توسعه ساحه 
موزش های حرفوی  

 
بیاری؛ د( ا

 
ب دهات، برنامه حفظ الصحه و ا

 
تهیه ا

عضو مجتمع توسط   ۱۷۰۰جوی  ی سابق و گجن ۱۳۰۰برای بیشتر از 
روه گوزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین؛ ه( وزارت کار اجتماعی 

عضو مجتمع را  ۵۹۲سابق و جوی گجن ۵۹۵کاری اجتماعی را ایجاد کرد، 
 هداری روزمره ی سرک در شش والیت استخدام کرد.  گبرای ن

دفتر کمیشنری عالی ملل متحد برای مهاجرین، برنامه انکشاف ملل  •
جهت   ۲۰۱۳ماه فبروری را  نیت متحد، و سازمان کار بین المللی نامه ی

یج بهبود دسترسی برای خدمات اساسی برای مردم عودت کننده و ترو 
های توسعوی بشردوستانه را  خالءفرصت های معیشت امضا کرد تا 

 مرفوع سازد.  

، دولت افغانستان به کمیته شورای امنیت که به تاسی از  ۲۰۱۲در سال  •
سیس ( ۲۰۱۱) ۱۹۸۸قطعنامه 

 
شد، اطالعات ثابت، تازه و دقیق   تا

 فراهم کرد.   

، هشت فرد از  ۲۰۱۳فبروری  ۲۸تا  ۲۰۱۲ماه مارچ  ۱از در مدت زمان  •
فهرست تعزیرات اعضای طالبان بعد از درخواست های ثابت حذف از  

 ردید.   گفهرست دولت افغانستان حذف 

سیس دو کمیته صلح والیتی  •
 
ن شد، که شمار مجموع  تا

 
رسانید.   ۳۲را به  ا

ه ی برنامه صلح  شمار تیم های داراالنشای مشترک والیتی که تطبیق کنند
 افزایش یافت.   ۳۲و ادغام مجدد افغانستان می باشند به 

شورای عالی صلح و شورای علما به تماس های خود با فعالین با نفوذ   •
رهبری مذهبی که منحیث اشخاص رابط برای فعالیت  ۳۰۱۴مذهبی، با 

 .  ادامه داد  های مرتبط به صلح شناسای  ی شدند

عالم برجسته، فعالین  ۱۵۰، بیشتر از ۲۰۱۲ ماه جون ۲۱تا  ۱۹از تاریخ  •
جامعه مدنی و رهبران مذهبی در کابل برای کنفرانس دوم بین المللی  

میز افغانستان مالقات   جهت
 
ینده صلح ا

 
همکاری های اسالمی برای ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 برای مقأمأت افغأنستأن ی  یتوانأ شیافزا
ور  جمع
 
 اثبأت شده ، اطالعأتو ارائه  ی ا

 به قیبه روز و دق
 که  تیامن یشورا  تهیکم
سی از به

 
( ۲۰۱۱) ۱۹۸۸قطعنأمه  تأ
س
 
  ه است. شد سیتأ
 
 
 
 

گسترده مردم از روند صلح از  تیحمأ
مشأرکت در سطح محل و بأ  قیطر

 یجأمعه مدن
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نان حمال ت گکردند. اشتراک کنند 
 
ن ا

 
ان بیانیه ی را صادر کردند که در ا

 افراد ملکی را تقبیح نمودند.  انتحاری و سایر خشونت ها علیه 

 ۳۵۰با  ۲۰۱۲کمیته زنان شورای عالی صلح ورکشاپ های را در ماه اپریل  •
، در ۲۰۱۲ی می کردند و در ماه دسامبر گزن که از تمام والیات نمایند 

مورد نقش زنان در صلح و امنیت، و با شبکه زنان افغان، در مورد  
با  ،دازی کردند. اعضای زن ( شورای امنیت راه ان ۲۰۰۰) ۱۳۲۵قطعنامه 

و  یداخل  تیجمهور در امور امن  سیمشاور رئ ،ی محمد معصوم استانکز 
در  کنفرانسی که در مورد امنیت در  صلح  یعال یشورا یعموم  سیرئ

سیا، که 
 
زار شده  گ، در عمان بر ۲۰۱۲دسامبر  ۲نوامبر تا   ۲۹ ازجنوب ا
    اشتراک نمودند. بود، 

 ۱۹۵، شورای عالی صلح ۲۰۱۲ماه سپتامبر در جریان هفته صلح، در  •
 
 
اهی عامه را در سراسر مملکت سازماندهی و پیام های را در  گرویداد ا

 
 
اهی در مورد صلح و حمایت برای تالش های گرسانه ها منتشر کرد تا ا

تن در این رویداد اشتراک نموده   ۲۰۰۰۰صلح را بسیج نماید. تقریبا 
 بودند.   

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
III .  سازی حکومتداری و نهاد 
 

پاسخگو که های محلی دموکراتیک، مشروع و نهاد در سرتاسر کشور از طریق ایجاد صالحیت های دولت معیار: گسترش  
 داشته باشد پایداری وسیع در ظرفیت اجرای پالیسی ها و توانمندی دارای 

 
 شاخص های پیشرفت  ( میزانمتریکس )

 

پالن استراتیژیک پنج ساله خود  مستقل انتخابات  ونیسیکم •
موریت ( خود، نقشه ی راه برای تطبیق ۲۰۱۲-۲۰۱۶)

 
قانونی   ما

اعتماد دست اندرکاران در روند انتخاباتی، محافظت از  اش، تقویت 
مینسهم زنان و 
 
اشتراک بیشتر زنان، و ارتقای ظرفیت و پایداری،  تا
 را نهای  ی کرد.  

انتخابات موجود را بررسی نموده و مسوده  کمیسیون متذکره قانون   •
فرستاد.   ۲۰۱۲جون  ۱۱پیشنهادی خود را به وزارت عدلیه بتاریخ 

این کمیسیون مشوره های را با دست اندرکاران در سطوح ملی و 
 زار کرد. گمحلی بر 

 ، کمیسیون پالن ثبت نام ر ۲۰۱۲ در سال •
 
ان خود را برای گی دهند ا

کرد. بعد از مشوره های وسیع، ایجاد  ۲۰۱۴/۱۵انتخابات سال   

توانمندی بیشتر مقأمأت افغأن و نهأد  
انتخأبأت تأ  یمستقل انتخأبأتهأی 

بأ توجه به اشتراک ای را درست و دوره 
که در قأنون اسأسی   و سهمیه زنأنزنأن 

مدیریت راه اندازی و ، تضمین شده
 نمأیند

 
 
 
 
 
 



A/72/768 

S/2018/165 

 

18-02724  21 

ان جدید و افزودن بر ثبت گتمرین ثبت نام را که محدود به رای دهند 
 نام های قبلی می شد تصویب کرد. 

، هفتمین دیدار کمیته مستقل ۲۰۱۲در ماه های نوامبر و دسامبر  •
نظارت و ارزیابی مشترک مبارزه با فساد منجر به پیشنهادات و 

ی به فساد شد. تعداد مجموعی گرسید شاخص های اضافی برای  
   (. ۷۵)از  ۵۸( و شاخص ها ۷۴)از  ۵۷پیشنهادات 

، کمیته متذکره پرسش عامه را در مورد امور ۲۰۱۲در ماه نوامبر  •
جمهور ارایه کرد. این  رئیس زارش خود را به گکابل بانک تکمیل و 

 در محضر عموم قرار داد.   متذکره رازارش گکمیته 

ملی  کار خود در مورد دسترسی به قانون اطالعات و قانون  به دولت •
تفتیش ؛ ثبت دارای  ی ها، تایید و انتشار؛ و ساده سازی رویکرد های 

 مجوز ساختمانی ادامه داد.  

و اعالم   دییثبت، تا ی رهبر دولت نظارت و مبارزه با فساد   یاداره عال •
 یتوقع مرا به عهده داشت.  یرتبه دولت یمقامات عال یها ی  یدارا

 ۲۰۱۳ماه جون  یدرصد فهرست ثبت شده ال ۱۰رود که حد اقل  
 گردد.   دییتا

نیاز های اولویت ظرفیت را تقریبا در   محل یاداره مستقل ارگان ها •
موزش و رهنمود ها  یابی ارز همه والیات 

 
به همکاری  کرد. ک تاب های ا
   کمیسیون خدمات ملکی ایجاد شد. 

عمل  یمحل پالن ها یاداره مستقل ارگان ها ی ساز  تیظرف  استیر  •
موزش ا یرا برا یجویبود شنهاداتیو پ

 
 کرد.    جادیا

 ۶۰ها، با  یوال نیولسواالن و معاون  یستگیبر اساس شا استخدام •
، منجمله ۲۰۱۳ ی که در ماه جنور  یمعاون وال ۱۷و  دیولسوال جد

باد، وال ضیف یولسوال زن، در ولسوال نینخست
 
جوزجان ادامه   تیا

روند  نی ا قیاز طر  یمعاون وال ۳۲ولسوال و  ۱۸۹ همرفته،ی. رو افتی
 .دندیمقرر گرد

  شیجهت افزا •
 
برنامه های  محل  یها انگاداره مستقل ار  ،یاهگا

شنای  ی را برای والیان و ولسواالن راه اندازی کرد و پالیسی  
 
ا

 حکومتداری محلی را برجسته ساخت.  

ظرفیت سازی برای برنامه های نتیجه محور برنامه پنج ساله می باشد  •
میلیون دالر که برای ارتقای ظرفیت دولت جهت ارایه   ۳۵۰ با هزینه

تخصیص داده شده خدمات اساسی از طریق وزارت های کلیدی 
ن: ایجاد 

 
روه های کاری مشترک؛ نهادینه گ است. ابزار عمده ی ا

روه های حرفوی؛ تهیه ی  ی گساختن مدیریت خدمات ملکی؛ ایجاد 
ت های کلیدی با مساعدت تخنیکی هدفمند؛ و مصروف ساختن وزار 

ان. همچنان تسهیل همخوانی معاشات در  گبرنامه های تمویل کنند 

 
 

ایجأد کمیته نظأرت و ارزیأبی و ایجأد  
 شأخص هأی ضد فسأد

 
 
 
 
 

مبأرزه بأ فسأد تأ  ینهأد هأ ی توانمند سأز 
مبأرزه بأ فسأد در سرتأسر  کردیبتوانند رو 

 ندیرا نظأرت نمأ یادارات دولت
 

  یهأ ی  یثبت و اشأعه دارا  یانشر سأالنه
   یمقأمأت دولت

 
 یکأرمندان خدمأت ملک تیظرف یارتقأ

به هدف  ی هأو ولسوال أتیدر مرکز، وال
 و عرضه خدمأت فیوظأ یاجرا
 
 
 

شفأفیت گسترده و موثر در تقرر 
 ملکیکأرمندان خدمأت 

 
 
 
 
 
 

از خدمأت ملکی در اصالحأت بهبود 
رویکرد جأمع ارتقأی ظرفیت و طریق 

 تمویل کنندگأن تخنیکی هأی مسأعدت 
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کمیسیون ملی مشاورین تخنیکی را  خدمات ملکی می باشد. دولت 
 ایجاد کرده است. 

 و برنامه  اولویت ملی در مورد حکومتداری  •
 
موثر در نشست بورد   کارا

هن
 
زار شد گبر  ۲۰۱۳فبروری  ۱۲ی مشترک که بتاریخ گنظارت و هما

 به تصویب رسید.  

ی والیتچارچوب تطبیق اولویت بندی شده برای پالیسی حکومتداری  •
ان های محل تصویب شد تا روابط بین گاز طرف اداره مستقل ار 

 پالیسی به سطح ملی و والیتی و تطبیق برنامه را بهبود بخشد.  

ان گد: قانون ار ننتظر ارایه به شورای ملی می باشمچندین قانون  •
های محل به شورای وزیران برای بررسی در ماه جنوری ارایه شد؛ 

فعال در  با شاروالی ها  قانون شاروالی ها، بعد از مشوره های وسیع 
کمیته تقنین وزارت عدلیه قرار دارد؛ و قانون شورای   اجرائیهریاست  

ذاری بین الوزارتی  گوالیتی در حال حاضر تحت بررسی کمیته قانون 
 قرار دارد.   وزارت عدلیه

ن با   ۳۳پالن توسعوی والیتی،  ۳۴، از مجموع ۲۰۱۲در سال  •
 
پالن ا

هن تمرکز بهبود یافته روی
 
 ساختن استراتیژی انکشاف ملی گهما

 . تکمیل شد

ان های محل، و دفتر مرکزی گ در ماه جون، اداره مستقل ار  •
 ندرافی افغانستان اعالمیه مشترکی را منتشر کردگجیودوزی و کارتو 

 
 
ن به ا

 
اهی نهاد های ملی و بین المللی رسانیده شده بود تا  گ که در ا

به عنوان نسخه رسمی که را  ۲۰۰۹داده های مرزی داخلی سال 
 بپذیرند. برای استفاده در افغانستان تعیین شده بود را 

و پالن ساختمانی نیازمندی ها ان های محل ارزیابی گاداره مستقل ار  •
که از طرف وزارت اقتصاد تصویب شده بود  را تعمیر اداری والیتی 

ن بوزارت مالیه فرستاده شد.  
 
 تکمیل کرد. بودیجه ی ا

، شورای وزیران مسوده کد اجراات جزای  ی را ۲۰۱۲در ماه مارچ  •
ن را به شورای ملی ارایه کرد. در ماه اک توبر 

 
، ۲۰۱۲تصویب و ا

ررسی قانون در مورد دفتر لوی سارنوالی را شورای ملی همچنان ب
غاز کرد.  

 
 ا

امریه  ۹۹ریاست زندان مرکزی  رئیس ، ۲۰۱۳فبروری  ۵بتاریخ  •
  ءعملیاتی  را به هدف تضمین اداره سالم و مدیریت زندان ها امضا

 .   کرد 

ن را وزارت عدلیه به گ •
 
روه کاری اصالحات قانون جزا که ریاست ا

غاز کرد.   ۲۰۱۲عهده داشت، بررسی کد جزا را در ماه می سال 
 
 ا

 
 

و  والیتیپألیسی حکومتداری  تطبیق
 ایجأد چأرچوب قأنونی، مألی و بودجوی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حدود اداری معیأر هأ برای و نشر  طرح 
 
 
 
 
 

سیس 
 
فعألیت  زیربنأ هأی کأفی برای  تأ

 والیأتنهأد هأی دولتی به ویژه در سطح 
 

و قأبل دسترس  اعتبأر سیستم بأ  ایجأد 
احترام و  متضمن عدلی و جزای  ی که 

 شهروندان بأشدهمهأی حقوق رعأیت 
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تجدید نظر شده ، دولت سومین مسوده ی ۲۰۱۳در ماه جنوری  •
ن  برنامه اولویت ملی در مورد قانون و عدالت برای همه را که

 
در ا

 رفته شده بود را منتشر کرد. گظر ان مد نگرانی های تمویل کنند گن

 ۲۹به  ۲۰۱۲وزارت عدلیه شمار دفاتر مساعدت حقوقی را در سال •
( را برای ۲۰۱۱دفتر در سال  ۱۶و ۲۰۰۹دفتر در سال  ۱دفتر )از 
که از  وکیل اضافی   ۲۵وکیل مساعدت حقوقی، همراه با   ۸۴ مجموعا  
ن  برنامه توسعه سک تور عدلی صندوق بازسازی افغانستاطریق 
 شود افزایش داد.  می تمویل 

، ارایه خدمات حقوقی توسط سازمان های غیر دولتی ۲۰۱۲درسال  •
وکیل در اخیر سال کاهش  ۲۳۶وکیل مدافع به تخمینا  ۲۵۰از 

 یافت.   

شمار وکالی که در انجمن وکالی مدافع افغانستان ثبت می باشند از   •
وکیل در ماه  ۱۵۰۰به تقریبا  ۲۰۱۱وکیل در ماه دسامبر  ۱۱۵۰
 افزایش یافت.   ۲۰۱۳جنوری 

پرداخت بسته اصالحات رتبه برای دفتر لوی سارنوال که در ماه  •
 تطبیق شد معاشات تمام سارنواالن را افزایش داد.  ۲۰۱۲مارچ 

دولت، با حمایت صندوق اطفال ملل متحد، رهنمود های را روی  •
بدیل ها برای روند عدالت رسمی برای اطفال که در تناقض با قانون 

موزش حرفوی یا خدمات مردمی
 
، تا تسوید کرد قرار دارد، مانند ا

را کاهش دهد. رهنمود ها از طرف نهاد  شمار اطفال در این سیستم 
 سی می باشند.   های عمده ی عدلی زیر برر 

امریه عملیاتی را جهت بهبود اداره و  ۱۷۸ریاست زندان مرکزی،  •
مدیریت، منجمله طبقه بندی زندانیان، مالقاتی، معیار های تالشی و 

در حال ، ضبط، استفاده از نیرو و رویکرد های دریافت و رهای  ی
 بررسی می باشد. 

 
  

 
IV.  حقوق بشر 
 

معیار: احترام بیشتر به حقوق بشری شهروندان افغان در مطابقت با قانون اساسی و قانون بین المللی با تاکید بر حفاظت  
زادی بیان و پاسخگوی  ی مبتنی بر حاکمیت قانون 

 
 افراد ملکی، وضعیت زنان و دختران، ا

 
 پیشرفت شاخص های  یزان(ممتریکس )
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خشونت های مربوط به منازعه باعث کشته شدن ، ۲۰۱۲در سال  •
درصد  ۴ر، که گفرد دی  ۴۸۰۵فرد ملکی و مجروح شدن  ۲۷۵۴

 ۲۰۱۱کاهش را در مجموع تلفات افراد ملکی در مقایسه به سال 
فرد   ۲۱۷۹کشته شدن مسوئل نشان می دهد. عناصر ضد دولت 

درصد افزایش  ۹ر می باشند، که گفرد دی ۳۹۵۲ملکی و مجروح شدن
نشان می دهد. نیرو های طرفدار دولت  ۲۰۱۱را در مقایسه با سال 

 ۴۶مجروح افراد ملکی می باشند که  ۲۷۱کشته و ۳۱۶مسوئل 
 نشان می دهد.   ۲۰۱۱درصد کاهش را در مقایسه با سال 

مرکز  در ، دولت تیم رد یابی تلفات افراد ملکی را  ۲۰۱۲در ماه می  •
هن
 
ی اطالعات ریاست جمهوری ایجاد کرد و یک مشاور ریاست گهما

 ۲۰۱۲جمهوری را در سمت محافظت از افراد ملکی در ماه نوامبر 
 ماشت.  گ

یساف ۲۰۱۲جهت کاهش تلفات افراد ملکی، در ماه جون سال  •
 
، ا

ود را جهت محدود کردن استفاده از نیروی رویکرد های عملیاتی خ
 هوای  ی در برابر محالت مسکونی افراد ملکی تعدیل کرد. 

اعالمیه را در وبسایت عمومی خود منتشر کرد که از این  ۵۳طالبان  •
ن به مسایل ۲۵میان 

 
ی که مربوط به تلفات افراد ملکی و محافظت ا

 ی می نمود.  گ از حقوق بشر می شد رسید 

تالش های نظارت و دادخواهی وسیع خود جهت بلند ملل متحد به  •
 
 
اهی و بهبود اطاعت پذیری از قانون حقوق بشر بین المللی  گ بردن ا

و قانون بشردوستانه بین المللی را با همه طرف های منازعه ادامه  
 داد.  

جمهور تعهدات کشورش را برای  رئیس در روز بین المللی زن،  •
حمایت از تضمین های قانون اساسی تساوی جنسیت را مجددا  
تایید کرد و شماری از زنان زندانی را برای فرار نمودن از منزل در 

ماه سپتامبر، در  ۱۶بتاریخ زندان بسر می بردند را مورد عفو قرار داد. 
ان و عدلیه ه، وزرای امور زنگزنان ولسی جر نشستی از کمیسیون 

زندانی شدن زنانی را که از اثر خشونت فرار کرده اند محکوم نموده و  
خاطر نشان ساخت که هیچ اساس قانونی برای این عمل وجود 

 ندارد.  

موریت این  •
 
زارش در مورد  گمنتشر کرد: دو  زارشگچهار    ما

زارش در مورد تطبیق قانون محو گمحافظت از افراد ملکی؛ یک 
ان گ زارش در مورد معالجه توقیف شد گخشونت علیه زنان؛ و یک 

. در ارتباط به مربوط به منازعه که تحت توقیف دولت قرار دارد
موریت زارشات، این گ

 
فعالیت های دادخواهانه را با دست   ما

 
 
 اهی در میان مردم انجامگ اندرکاران و رسانه ها جهت بلند بردن ا

 داد.  

کأهش موارد استفأده غیر قأنونی از نیرو و 
 اطأعت پذیری ارعأب افراد ملکی از طریق 

 قأنون بین المللی ازعأملین مربوط 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گأهی بیشتر افغأنهأ در مورد حقوق شأن 
 
ا

گأهی دولت در مورد 
 
 هأیش مسؤلیت و ا
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ی را جهت تحقیق در هیئتجمهور  رئیس ، ۲۰۱۳در ماه جنوری  •
زارش متذکره در  گرابطه به اتهامات شکنجه و بد رفتاری در پاسخ به 

ماه   ۱۱ماشت. بتاریخ گان مربوط به منازعه گمورد توقیف شد 
زارش موجودیت شکنجه و بدرفتاری با گمتذکره  هیئت فبروری، 

تحقیق از طرف مقامات پولیس و  رفتاری وگان حین گ توقیف شد 
ارایه درصد مصاحبه شونده ها را   ۴۸ریاست امنیت ملی با تقریبا 

، در حالیکه دو ثلث این زندانیان به وکیل مدافع دسترسی  کرد
جمهور فرمانی را جهت تطبیق  رئیس فبروری،  ۱۶ند. بتاریخ  تنداش
 صادر کرد.    هیئت پیشنهاد این  ۱۱

زارش پیشرفت ساالنه ی خود را در گ، دولت ۲۰۱۲در ماه مارچ  •
یری از استخدام افراد زیر  گزارش تطبیق پالن عمل برای جلو گمورد 
 ، که ابتکارات ارایه کرد سن

 
ی به استخدام گاهی دهی را برای رسید گا

های ملی امنیتی افغانستان، راهکار های بهبود و افراد زیر سن در نیر 
یافته ی بررسی و تقویت نظارت استخدام افراد زیر سن و راهکار 

 ساخت. می های تایید سن را برجسته 

کمیسیون عالی برای محو خشونت علیه زنان در ، ۲۰۱۲در سال  •
کمیسیون والیتی که از طرف نهاد ملل متحد برای  ۹کابل ، همراه با 

ی جنسیت و توانمند سازی زنان )زنان ملل متحد( از طریق تساو
موزش و تجهیزات 

 
سیس فراهم سازی ا

 
شد. زنان ملل متحد  تا

همچنان وزارت امور زنان را در ایجاد یک دیتابیس روی خشونت 
 سراسری حمایت کرد.   یهاحصائ زارش گعلیه زنان و تهیه 

زارش گرویداد  ۲۳۰۰پولیس ملی افغانستان و سارنواالن حد اقل  •
این رویداد ها   ۱۱۰۰داده شده خشونت علیه زنان را که بیشتر از 

 .   را دریافت کرد  شده است جنائی  منجر به تحقیقات

تفاهمنامه ی بین وزارت های دولت، ملل متحد و سازمان های غیر  •
دولتی برای توسعه ی پالیسی ملی برای چارچوب ارجاعی خشونت بر 

اساس جنسیت و تطبیق سیستم ارجاع که سک تور های صحت، 
 .  ، امضاء شدمحافظت و عدلیه را باهم وصل می کند

زنان ملل متحد به مدیریت صندوق ملل متحد در حمایت از   •
مرکز محافظت  ۲۸مرکز از  ۶اقدامات محو خشونت علیه زنان، که 

مجموع پرداخت  . ادامه دادتمویل می کند زنان در افغانستان را 
دالر می شد که  ۴۵۰۰۰۰بالغ بر  ۲۰۱۲در سال  مراکز امنبرای 
    ایت کرده است. بازمانده از خشونت را حم ۸۰۰تقریبا 

واحد جامعه مدنی را جهت ترویج اشتراک جامعه شورای عالی صلح  •
نکه این مدنی در روند های صلح

 
موریت ، با ا

 
روه های جامعه گو    ما

مدنی خاطر نشان کرده اند که بسیاری از کمیته های صلح والیتی 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بهبود تأثیر و حمأیت از اقدامأت قأنونی و  
تدابیر پألیسی سأزی در مبأرزه بأ خشونت 

 علیه زنأن و دختران
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

گأهی بیشتر و حمأیت از تدابیر قأنونی و  
 
ا

پألیسی سأزی مربوط به مبأرزه بأ فرهنگ 
و گسترش عدالت  از مجأزات معأفیت
 انتقألی
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روه های جامعه مدنی، زنان و قربانیان گی منصفانه گنمایند هنوز هم 
 را شامل  نیست. 

و  های مردم افغانستان درمورد صلح بیشتر از  گفتگ کمیته رهبری  •
نخست ابتکار دادخواهی را جهت ترویج یافته های مرحله  ۳۰
زمایش برای مرحله دوم در ماه فبروری گفتگ 

 
 ۲۰۱۳و ها انجام داد. ا

غاز شد.  
 
 ا

( شورای امنیت، ۲۰۰۰) ۱۳۲۵در حمایت از تطبیق قطعنامه  •
روه های کاری تخنیکی و مشوره ها، به گو ها را از طریق گفتگ دولت 

 .  بخشیدحمایت همکاران بین المللی ملل متحد تقویت 

زارش سایه ی خود برای کمیته گملل متحد جامعه مدنی، با حمایت  •
ماده کرد تا با دولت در روند بررسی همراهی 

 
محو خشونت علیه زنان ا

کرده باشد.  در ماه سپتامبر، شبکه زنان افغان به این کمیته 
فهرستی از مسایلی را که از طریق مشورت ها در سراسر افغانستان 

 رایه کرده است.  ا ند،شناسای  ی شده بود

دات نتایج مشاهدات کمیته حقوق طفل، جهت تطبیق پیشنها •
 دولت متعهد شد تا قانون جامع طفل را تسوید نماید. 

در ماه جون، دولت با حمایت صندوق اطفال ملل متحد بررسی  •
قوانین ملی، استراتیژی ها و پالیسی ها در مورد حقوق اطفال را 

حقوق  ار با کنوانسیونگها و ساحات ساز  خالءنهای  ی ساخت تا 
  طفل را شناسای  ی نماید. 

در ماه سپتامبر، دولت کنوانسیون حقوق اشخاص با معلولیت را به  •
 حمایت تخنیکی خدمات ماین پاکی ملل متحد تصویب کرد.  

زارشی در مورد  گ، کمیسیون مستقل حقوق بشر ۲۰۱۲در ماه مارچ  •
 ازعه در افغانستان منتشر کرد. ان مربوط به منگتوقیف شد معالجه 

واحد کمیسیون حقوق اطفال، به حمایت صندوق اطفال ملل متحد  •
زارشدهی در مورد حقوق اطفال را تقویت می کند.  گنظارت و 

موزش کارمندان، شامل گاقدامات روی دست 
 
رفته شده، عالوه بر ا

بررسی های نظارت پرسشنامه ها، دانش سیستم مدیریت  و پالیسی 
هنهای 

 
 ی های داخلی این کمیسیون می شود.  گهما

جلسه  ۱۲، واحد حمایت حقوق بشر وزارت عدلیه ۲۰۱۲در سال  •
موزش را برای 

 
افسر پولیس ملی  ۳۶ریاست امنیت ملی و   افسر ۳۲۶ا

افغانستان، که روی مسایل هسته ی  ی حقوق بشر، منجمله 
کنوانسیون ضد شکنجه و کنوانسیون بین المللی روی حقوق مدنی و 

 . ، راه اندازی کرد سیاسی تمرکز دارد

 
 
 
 
 
 
 
 

ورده سأختن نیأز هأی گزارش دهی 
 
برا

توسط دولت پیرامون میثأق هأ و 
کنوانسیون هأی حقوق بشر و عملی 

بررسی دوره ای نمودن پیشنهأد هأ که از 
جهأنی افغأنستأن تحت چتر شورای 

 حقوق بشر سرچشمه می گیرد
 
 
 
 
 
 
 
 

ارتقأی ظرفیت و تعهد دولت و کمیسیون 
مستقل حقوق بشر افغأنستأن منحیث 

نهأد ملی حقوق بشر کشور برای احترام، 
 محأفظت، اجرا و ترویج حقوق بشر

 
 

 
 
V.  توسعه اقتصادی و اجتماعی 
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 شد پایدار اقتصادی را تضمین و در ثبات کلی کشور کمک نمایدکه ر های دولت با حمایت جامعه بین المللی   پالیسیمعیار: 

 
 ها یزانم
 

 شاخص های پیشرفت 
 

هن، بورد مشترک ۲۰۱۲در ماه جون  •
 
ی پنج برنامه گنظارت و هما

چهار برنامه تصویب شده در  اولولیت ملی را تصویب کرد. همراه با 
برنامه تصویب نشده  ۲۲برنامه از مجموع  ۲۰، ۲۰۱۳ماه فبروری 

 .  ندا

، ۲۰۱۲در کنفرانس توکیو در مورد افغانستان، که در ماه جوالی  •
ملیارد  مساعدت توسعوی الی سال   ۱۶جامعه جهانی تعهد کرد تا 

 ۲۰۱۷ذشته تا سال گو حمایت بیشتر، نزدیک به سطح دهه  ۲۰۱۵
 را فراهم خواهد کرد.  

، وی  ی متقابل توکیوگمنحیث بخشی از تعهدات چارچوب پاسخ •
ی تمویل را نهای  ی  گونگدولت با جامعه بین المللی کار می کند تا چ

 د. نمایساخته وجریان بودیجه به برنامه های اولویت ملی را تسهیل 

وزارت   ۱۲با  ان تفاهمنامه ها راگوزارت مهاجرین و عودت کنند  •
و انکشاف دهات، تعلیم و تربیه،  احیاءکلیدی، منجمله وزارت های 

ب امضا
 
حین تطبیق برنامه های کرد تا  ءصحت عامه، زراعت، و ا

ن رقم بلند مهاجرین عودت کننده ی اولویت ملی، 
 
ساحاتی را که در ا

 اولویت بندی نماید.  افغان وجود دارد

•  
 
ست، با تمویل دولت جاپان و حمایت صندوق جمعیت گدر ماه ا

غاز کرد، توقع می  احصائیهملل متحد، سازمان 
 
مرکزی کار خود را ا

ن را در ماه اپریل 
 
، در یک نظرسنجی جامعه  ۲۰۱۳رود که ا

 د. نمایشناختی در والیات غور و دایکندی مکمل 

یت ، با حماگوزارت اطالعات و فرهن  اچوبمعین امور جوانان در چ •
تخنیکی صندوق جمعیت ملل متحد، ایجاد پالیسی ملی جوانان  را 

زارشی که توسط این صندوق روی وضعیت انکشاف  گدر رابطه به 
غاز کرد. می باشد، جوانان در افغانستان 

 
  ا

زمایشی را روی چهار وزارت )تعلیم و بودیجه مالیه  تر اوز  •
 
والیتی ا

و انکشاف دهات، و زراعت( و اداره   احیاءتربیه، صحت عامه، 
غاز کرد. هر یک از گمستقل ار 

 
 ۵۰۰۰۰۰والیت  ۳۴ان های محل ا

ر را از  گملیون دالر دی ۱دالر برای برنامه ها در وزارت های مربوطه و 
زمایشی در بودیجه د. پنطریق اداره مستقل باید دریافت نمای

 
روژه ا

میلیون  ۱۷شامل شده بود. تا کنون، بهر حال، تنها  ۲۰۱۲سال 
غاز 

 
زمایشی ا

 
 یافته،دالر برای وزارت تعلیم و تربیه، جاییکه پروژه ا

مین
 
 شده است.  تا

برنأمه هأی اولویت ملی بأ حمأیت و تأیید 
 جأمعه بین المللی طرح و عملی می گردد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

توزیع عأدالنه بیشتر کمک هأی انکشأفی و 
 هزینه هأی دولت در سرتأسر افغأنستأن 
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بر اساس ارزیابی وزارت مالیه از مدیریت مالی عامه، پالن های عمل  •
ماده شدن هستند تا ظرفیت وزارت های ذیربط و تطبیق 

 
در حالت ا

نها بلند برود. 
 
 بودیجه و ظرفیت جذب ا

تخمین های ابتدای  ی از طرف وزارت مالیه عواید داخلی برای سال   •
افزایش را در   درصد ۴۱که  نشان داد ملیارد دالر ۲.۴را  ۲۰۱۳

نشان می هد. جمع  ۲۰۱۲ملیارد دالر در سال  ۱.۷مقایسه با رقم 
وری عواید 

 
، بویژه در مالیات بر عایدات و از فروش کاال ها و خدمات ا

بهبود یافته است. با این وجود، این تخمین ها نشان می دهند که 
درصد و هدف صندوق  ۷د را خو ۲۰۱۳دولت هدف داخلی سال 

ورده خواهد ساخت.  ۱۱مللی را پول بین ال
 
 درصد برا

 
 

وری عأیدات بیشتر و رشد 
 
پأیدار مبتنی جمع ا

 بر منأبع افغأنستأن
 
 
 

 
 

VI.   همکاری های منطقوی 
 

 حمایت از رفاه، صلح و ثبات درمعیار: هماهنگی منطقوی پایدار و موثر 
 

 شاخص های پیشرفت  ها میزان
 

برنامه منطقوی مبارزه با مواد مخدر برای  ، ۲۰۱۲مارچ  ۱۴در  •
دفتر جرایم و مواد  افغانستان و کشور های همسایه، به حمایت 

مخدر ملل متحد، نخستین نشست کمیته رهبری خود را در ویانا 
زار کرد. این همچنان نخستین جلسه سه جانبه وزرای چارچوب گبر 

جدید همکاری های محلی بین افغانستان، قرغزستان و تاجکستان، 
 ، را حمایت کرد. ردیدگزار گدر دوشنبه بر  ۲۰۱۲جون  ۱که بتاریخ 

پنجمین کنفرانس منطقوی همکاری های اقتصادی در مورد   •
زار گدر دوشنبه بر  ۲۰۱۲مارچ  ۲۷و  ۲۶افغانستان، که بتاریخ 

ردید روی اولویت های نیازمندی های منطقوی تمرکز کرد. اشتراک گ
و قابل اندازه را در  ردیدند تا اقدامات جدی گان متعهد گکنند 

در کنفرانس توکیو در مورد  پروژه که جهت تمویل  ۱۷راستای تطبیق 
   د. نماینردید ارایه گزار گبر  ۲۰۱۲افغانستان که در ماه جوالی سال 

های گمقام ناظر به افغانستان در اجالس سازمان همکاری های شن •
 ردید اعطا شد. گزار گبر  گدر بیجن  ۲۰۱۲سال  ۷و  ۶که بتاریخ 

ز مرکز ماین در ماه نوامبر، خدمات ماین پاکی ملل متحد از دیداری ا •
جهت ترویج عملیات  ،همتایش در تاجکستان باپاکی افغانستان 

 حمایت کرد.   ،بهبود یافته ماین پاکی

نخستین نشست به سطح وزرای پروسه استانبول روی امنیت و  •
 ۱۴همکاری های منطقوی برای یک افغانستان امن و با ثبات بتاریخ 

همأهنگی منطقوی بهتر و گسترش 
 سرمأیه گزاری منطقوی
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 هیئت ان شامل گاشتراک کنند ردید. گزار گدر کابل بر  ۲۰۱۲جون 
سیا،  ۱۴عالی رتبه از 

 
 ۱۱کشور حمایت کننده و  ۱۴کشور قلب ا

رفتند گان تصمیم گ. اشتراک کنند ندسازمان ملی و بین المللی می شد
روه های تخنیکی گهفت اقدام اولویت اعتماد سازی را که از طرف 

به  د  تطبیق نمایند. این اقدامات متعاقبانمنطقوی حمایت می شو
شش اقدام تحکیم یافت، با اطاق های تجارت و فرصت های تجاری  

انی و گاقدامات اعتماد سازی که در فرصت های تجارت،بازر 
تمام فرصت های مبارزه با مواد مخدر،  –ردید گذاری مدغم گسرمای 

در یک نشست  –انی گو فرصت های تجارت، بازر مبارزه با تروریزم 
ردید به  گزار گبر  فبروری در باکو  ماه ۶مقامات ارشد که بتاریخ 

نکه، بهمه حال، برخی از کار ها باقی مانده اند تا 
 
تصویب رسید. با ا

 انجام یابند.  

روه هسته ی  ی مقامات ارشد افغانستان، پاکستان گششمین نشست  •
باد بتاریخ 

 
مالقات  ۲۰۱۲اپریل   ۲۷و ایاالت متحده در اسالم ا

 روه کاری جهت تسهیل تالش های صلح ایجاد شد. گکردند. دو 

جمهور سفر رسمی ی  ی از   رئیس ، ۲۰۱۲نوامبر  ۱۳تا  ۹از تاریخ  •
ی در مورد  هندوستان داشت. چهار قرار داد جهت افزایش همکار 

ان های محل و سازمان های مردمی، زراعت، امور جوانان و ایجاد  گار 
 شد.   ءو منرال امضا منابع ذغال 

و های  گفت گ ، افغانستان در دومین نشست ۲۰۱۲نوامبر  ۲۹بتاریخ  •
چین اشتراک نمود، در جریان این  -افغانستان –سه جانبه پاکستان 

نشست اهمیت کمپاین مبارزه با مواد مخدر برجسته ساخته شد. 
جوانب حمایت شان را برای نقش رهبری ملل متحد در زمینه 
همکاری های بین المللی در رابطه به مبارزه با مواد مخدر ابراز 

 داشتند.   

الس سه جانبه روسای ، هفتمین اج۲۰۱۲دسامبر  ۱۲و  ۱۱بتاریخ  •
زار شد. اشتراک گ در انقره بر جمهور افغانستان، پاکستان و ترکیه 

ان اراده و عزم خود را برای تسریع همکاری ها روی تالش های گکنند 
صلح و مصالحه به رهبری و مالکیت افغان ها و اینکه به چالش های 

 مجددا تایید یردگی صورت گامنیتی که منطقه را متاثر می سازد رسید 
 .  کردند 

، جلسه سه جانبه بین روسای جمهور ۲۰۱۳فبروری  ۴بتاریخ  •
لستان گ لستان در چکورز، انگ افغانستان و پاکستان و نخست وزیر ان

رفت. نکات مهم این نشست شامل: ترتیباتی جهت تقویت گصورت 
؛ رها می شوند از بند پاکستانکه طالب   انگتوقیف شد  یگهماهن

زاد    توافقاتی جهت فراهم سازی شورای عالی صلح با نقش رسمی
 
در ا

ر طالب؛ و اقداماتی جهت افزایش همکاری گان دی گسازی توقیف شد 
 بین خدمات امنیتی و نظامی افغانستان و پاکستان. 
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VII .  دولت افغانستان و جامعه بین المللی بینمشارکت 
 

 به رهبری افغانها اهنگیهم  معیار: حمایت منسجم جامعه بین المللی برای اولویت های افغانستان در چهارچوب
 

 ها میزان
 

 شاخص های پیشرفت 
 

وی  ی متقابل توکیو گپالیسی مدیریت کمک ها که برای چارچوب پاسخ •
نهای  ی و در نشست  ۲۰۱۲دسامبر حیاتی پنداشته می شود در ماه 

هن
 
به تصویب  ۲۰۱۳ی مشترک در ماه فبروری گبورد نظارت و هما

ت اولویت بندی شده در قسمت خالء مدابا مجموعه ی از  رسید.
 تطبیق در افغانستان کمک می کند. 

درصد مساعدت  ۵۰جامعه بین المللی تعهداتش را جهت هدایت  •
درصد   ۸۰های توسعوی از طریق بودیجه ملی و هم تراز کردن 

مساعدت های به برنامه  اولویت ملی در کنفرانس توکیو مجددا تایید 
 کرد.  

و های توسعه همکاری ها با گفتگ وزارت مالیه به راه اندازی مشوره و  •
هنهمکاران ادامه داد ت

 
سازی   گا پیشرفت های را که در راستای هما

حمایت به برنامه اولویت ملی در مطابقت به رهنمودی که در  
 پالیسی مدیریت کمک ها فراهم شده را ارزیابی نماید. 

هن کمک ها تیر یمد یسیپال •
 
ی گدر جلسه ی بورد نظارت و هما

ردید. این می گزار شد تصویب گبر  ۲۰۱۳مشترک که در ماه فبروری 
زادابتکار تواند امتیاز افغانستان را در شاخص بودیجه 

 
بلند ببرد که   ا

رسانید که بلند تر  ۲۰۱۲در سال  ۵۹به  ۲۰۱۰امتیاز در سال  ۲۱از 
وی  ی متقابل گکه در تعهدات چارچوب پاسخ ۴۰از امتیاز هدف  

   توکیو تعیین شده بود. 

بین المللی روی  ، دولت و جامعه۲۰۱۲در جریان نیمه دوم سال  •
هن
 
ی جهت گمجوعه ی تجدید نظر شده ی از ساختار های هما

وی  ی متقابل توکیو از طریق بورد  گحمایت از تطبیق چارچوب پاسخ
هن
 
 ی مشترک توافق کردند.  گنظارت و هما

ن را وزارت مالیه  •
 
ساختار تجدید شده شامل کمیته رهبری که ریاست ا

استراتیژیک را در سطح وزارت و دادرس، و و های گفتگ دارد تا 
ان گوزارت ها و تمویل کنند  های کمیته تخنیکی که متشکل از معین

 کلیدی باشد ترویج یابد.  

تنأسب گسترده مسأعدت هأ هم تراز بأ 
استراتیژی ملی انکشأفی افغأنستأن و 

 اولویت هأی دولت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

پأسخگوی  ی بهتر در تهیه و تدارک و 
قراردادهأ از طرف دولت و جأمعه بین 

 المللی
 
 
 

تقویت بورد مشترک نظأرت و همأهنگی  
برای کمک به روند کأبل و منحیث ذریعه 
تسهیل تجدید نظر منظم بر پیشرفت در 
اولویت هأی افغأنستأن و تعهدات دو 

 جأنبه

 
VIII .  مبارزه با مواد مخدر 
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 کوکنار، تولید مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر معیار: گرایش دوامدار در کاهش کشت 
 

 ها میزان
 

 شاخص های پیشرفت 

هک تار زمین  ۱۵۴۰۰۰،  ۲۰۱۲کشت کوکنار در افغانستان در سال  •
درصد بلند تر نسبت به  ۱۸را تحت پوشش قرار داده بود، که  

رفته گتحت پوشش قرار  ۲۰۱۱که در سال هک تار زمین  ۱۳۱۰۰۰
درصد کشت کوکنار متمرکز در والیات  ۹۵ مجموعا  بود، را نشان داد. 

ان، گدرصد بالنوبه، در والیت هلمند، کندهار، ارز  ۷۲جنوبی و غربی: 
درصد در والیات فراه، هرات و نیمروز بود.   ۲۳کندی، و زابل و دای

 ۶۰درصد(، در کاپیسا ) ۱۲۱یری در والیت کنر )گونه چشمگکشت ب
  درصد( صعود کرد.  ۴۱درصد(، و در لغمان )

 ۳۷۰۰تا  ۵۸۰۰، از  ۲۰۱۲درصد در سال  ۳۶تولید احتمالی تریاک  •
 کاهش داشت.   تن، بدلیل امراض و خرابی هوا

خر  •
 
 تنفیذمواد مخدر و   امور للی الم نیتوسط دفتر ب  ینظرسنج نیا

  در مورد مصرف مواد مخدر درریاست دولت ایاالت متحده قانون 
سال    بزرگ انگمصرف کنند  شمارکه   خاطرنشان ساخت افغانستان

طفل متاثر  ۳۰۰۰۰۰میلیون تن، همراه با تقریبا   ۱.۳ممکن بیشتر از 
تن در   ۱۵۹۷۴د. معالجه مواد مخدر جهت حمایت تخمینا نباش

   است. افزایش یافته مواد مخدر مرکز معالجه  ۹۰بیشتر از 

عملیات  ۲۹۲۸، افسران پولیس مبارزه بامواد مخدر، ۲۰۱۲در سال  •
درصد افزایش را در مقایسه به سال  ۶۲را راه اندازی کردند، که 

تن تریاک،  ۱۲۶نشان می دهد. این عملیات ها منجر به ضبط  ۲۰۱۱
تن پیش  ۱۷۹تن حشیش، و  ۱۳۲تن هیرویین،  ۸تن مورفین،  ۵۴

بارزه با مواد مخدر، در از بین بردن  ردید. پولیس مگماده کیمیاوی 
البراتوار های تولید  ۷۲هک تار مزرعه کوکنار و نابودی  ۲۰۵۳۰

 ۲۷۶۰رفتاری گهیرویین کمک کردند. این فعالیت ها منجر به 
 ردید.  گمظنون 

زارش داد که  گروه کاری استخبارات منطقوی در مورد پیش ماده، گ •
نقطه مرزی اسالم قلعه  تن استیک اناهیدراید در ماه جوالی در ۱۱

 -قرغزستان -ردید.  تحت ابتکار افغانستانگ)والیت هرات( ضبط 
تاجکستان، پولیس مبارزه با مواد مخدر افغانستان عملیات مشترک و 

ی کنترول مواد مخدر تاجکستان در ماه نوامبر گبا نمایند همزمان را 
ر ضبط و به رام  مواد مخدگکیلو  ۵۰۰انجام دادند که در نتیجه تقریبا 

    . رفتاری ها انجامیدگشماری از 

پالیسی معیشت بدیل ملی که توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر   •
توشیح شد. پالیسی متذکره  ۲۰۱۲ردیده در ماه فبروری گتسوید 

از طریق   ی  یروستا ی حقوق شتیتنوع مع دولت را قادر می سازد تا

کأهش کشت کوکنأر، تولید مواد مخدر 
 و میزان اعتیأد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افزایش ممأنعت موثر و تالش هأ برای 
 مبأرزه بأ قأچأق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

افزایش زراعت مشروع و سرمأیه گزاری 
خصوصی مربوط در منأطقی که قبال 

 برای زرع کوکنأر به کأر می رفت
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تقویت  اکیتر ی به کشت گوابستو محرک  یاصله عوامل ب یگرسید 
 یابد. 
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