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 1وضعیت افغانستان و پیامد های آن بر صلح و امنیت جهان  
 

  گزارش رسمنس  
 

I.  مقدمه 
( شورای امنیت ۲۰۱۴سال  ) ۲۱۴۵ شماره مجمع عموم و قطعنامه ۶۸/ ۱۱ شماره قطعنامهبه تأیس از این گزارش   . ۱

 تحوالت در افغانستان گزارش بدهد. مورد   تا هر سه ماه در بود  خواسته شده شده که یط آن از رسمنس  ملل متحد ترتیب
دوستانه،  یتازه معلوماتاین گزارش  و انکشاف  را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های بش 

ی از زمان صدور گزارش قبیل که به تا فراهم م  (A/68/910-S/2014/420ارائه شده بود، ) ۲۰۱۴ جون ۱۸ری    خ حقوق بش 
 نماید. 

II.  تحوالت مرتبط 
ف غن   ت   بن ماه جو  ۱۴بتاری    خ  که   یجمهور  استیانتخابات ر  دور دوم . ۲ د. ردیگبرگزار   یاحمدز  عبدهللا عبدهللا و ارس 

 یوهاب  و عملکرد نشد  ذاشتهگ  شینمابه  ماهیط سه دادن بار دوم  یرا یها افغان برا ونیلیم عزم و قاطعین  که از سوی
ر، شورشیان نتوانستند اختالل چندان  به این روند وارد گمیل و بت   الملیل همراه بود. یکبار دیاستقبال  با  افغانستان ن  یامن

ده و فعال  تقلبدر مورد اتهامات  ایسیس تنش دیه یبعد از را ی، در هفته هاهمه نیبا انمایند.  ه مرتبط ب یها تیگسب 
 ی ثبات کننده نر  عواقببا همراه  ،ایسیس یبن بست جد بروز  منجر به برجسته بود و  انتخابان   یها ونیسیکمعملکرد  

  ردید. گر  کشو در فضای   و اجتمایع ی، اقتصادن  ی، امنایسیس

، از انتخابات تیدر حما را  نقش مهیم متحد  ملل. به درخواست هر دو نامزد و رییس جمهور افغانستان، حامد کرزی، ۳
ده ی مردم باشد، گجهت کمک به دستیانر به نتیجه ی انتخابات ریاست جمهوری که مورد پذیرش   .      به عهده گرفت سب 

توافقنامه در  ه ی رای دیه دور دوم را بدوش داشت. گاز تفتیش هر بر  یسابقه  نر  یکینظارت نزدمتحد ،  ملل تیظرف نیدر ا
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 االت یامور خارجه ا ر یکه توسط وز نامزد  دو  هر  ت   ب در توافق   دولت وحدت میل جاد یا یبرا ایسیمورد آن و چارچوب س
 . آمد  د یپدست گماه آ ۸ماه جوالی و  ۱۲بتاری    خ ، ردید گتسهیل   ،یجان کر ، کا یآمر متحده 

  

 تحوالت سیایس  الف. 

رای را بدست درصد  ۵۰ماه اپریل، که در آن هیچ نامزدی بیشب  از  ۵خ مور  انتخابات ریاست جمهوریبتعقیب  . ۴
درصد رای را در  ۴۵ماه جون بت   دو نامزد برتر، آقای عبدهللا )که  ۱۴نیاورد، روند دوم انتخابات ریاست جمهوری، بتاری    خ 

نامزد  هر دو  دور دوم، انتخابات راستای در ردید. گزار  گدرصد( بدست آورده بودند بر  ۳۱.۶آقای غن  که ) روند نخست(  و 
اک  دم و مر  جیبسکارزار های انتخابان  را جهت در رسارس کشور   انتخابان   تماس با آنان  که در انتخابات دور نخست اشب 
جلب حمایت دست به دنبال  ان، نامزدی به آنمواز  از آنان حمایت نکرده بودند راه اندازی کردند. در دور نخست نکرده یا 
که یدر حالبرآمدند.  روند نخست، که موفق نشده بودند ، ریاست جمهوریمنجمله شش کاندید  گذار ب  تأث ایسیساندرکاران 

خویشت   داری قابل  ، راه اندازی کردند  به نفع وحدت میلف را یشایان تعر کمپاین های    انتخابان   مبارزات اندیکاندخود  
 بمشاهده رسید.  اجتمایع های  هرساناز آدرس  ژهیبو  انهواداران نامزددر میان  مالحظه ی

 نماینده نامزدان را جهت   ۷۰۰۴۱ناظر، منجمله  ۱۱۰۷۸۴ تعداد  یب  گ  یرااتخاذ قبل از  . کمیسیون مستقل انتخابات،۵
ن ی، ناظر اننامزد اتپیشنهاد و  ه بود شدآموخته نخست که از دور   یسو بر اساس در . اعتبار داد  انتخابات تیشفاف شیافزا

انتخابان   اد مو  احتمایلجمله بهبود من ، د رون نیدر انب   را  یت متعددتعدیال  متذکره ونیسیکم،  الملیل ت   بجامعه و  انتخابان  
بهبود  یموجود برا یب  گ  یرا مراکز میان در  ر گدی یب  گ  ی رامرکز  ۲۰۰۰د حدو . داد  ، انجامآرا  کمبود به    پاسخ بهب   یبرا

یس  یافتصدور  ند،کردم   که انتخابات را محکوم ،  طالبان عالمیه های که از طرفبا وجود ا. شدند  جاد یدهندگان ا یرا دسب 
 محیل انهر یانعطاف پذزمینه را برای تفسب  های و متفاوت ظاهر شده طالبان  مخالفت ،ه بودند روند شداین  میتحر  هانو خوا

ق کشور از  گکه طبق    در مورد روز انتخابات فراهم ساخت زارشات مردم فرصت یافتند در شماری از ولسوایل ها در جنوب رس 
 رای خود استفاده نمایند.  

و  همردان یب  گ  یدرصد در مراکز را ۶۲) ونیلی م ۷ از  شیگزارش داد که ب  ونیس ین، کمماه جو  ۱۴بتاری    خ  یب  گ  یرأ انیدر پا. ۶
تحت عبدهللا  یآقا از سوی ارقام مشارکت بالفاصله   ریخته شدند. به صندوق ها  یرأ (هزنان یب  گ  یمراکز را در  درصد  ۳۸

ون عبدهللا از  یآقاماه جون،  ۱۸. بتاری    خ زد  ت   را تخم یکمب    ار یمشارکت بس موصوف انتخابان   می، که ترفتگپرسش قرار   بب 
ده زارش از حگنمود که   دعا و ا همتهم کرد  جانبداریو نهاد های انتخابان  را به ،  روند انتخابات خبر داد شدنش از   ضور گسب 

، ونیسیکمی  رییس داراالنشای  و استعفاشمارش توقف روند  هانخوا ،موصوف سپسبر اساس تقلب بوده است. 
ده که   ادعا کرد و  ، خیل شد امر  اءالحقیض  اظهار  غن   ی. در پاسخ، آقام باشد  تقلب انتخابات به دخیل بودن در  متهمنامبر

است.  بوده بسیج مردم نهیدر زم یو  میتالش مؤثر ت لیدله ب والیاتاز  یشمار در  مردم  حضور  گبزر  شیداشت که افزا
ی ها و ادعا اظهار داشت که آنچه که انجام داده براساس منافع میل بوده  ونیسیکم   یداراالنشا سییر ، ماه جون ۲۳بتاری    خ 
تقلب، خود در مورد  یها رفع نگران   یرا برا ار یعآقای عبدهللا شش مماه جون،  ۲۵د. بتاری    خ کر ه علیه خود را تکذیب  وارد

یط برای پیوست   مجدد خود در روند انتخابات منجمله  . داد  شنهاد یپرویکرد های را برای تفتیش بیشب  رای منحیث پیش رس 

ط ها را رد کرد. بتاری    خ  ۲۸بتاری    خ  ماه جون، در کابل، آقای عبدهللا به تظاهران  که  ۲۷جون، کمیسیون متذکره، این پیش رس 
 و آنان خواهان رسید ده بود یحامیانش به راه افت تن ۱۵۰۰۰از سوی 

 
تظاهرات مشابه  به اتهامات تقلب بودند پیوست. گ

یف و بامیانگم ی از طرف حامیانش در شهر های مزاررس  ان کمب   به راه افتاد.  نب    ر  به مب  

 رسید  یبرا در تالش. ۷
 
  ۲۰۰۰تفتیش تقریبا  ونیسیکماین    ،ایسیسز افزون رو  یتنش ها رفع و   همربوط یها نگران   به گ

 ۶۰۰یا بیشب  ریخته شده بود )رای  ۵۹۹که در آن   کرد مراکزی تمرکز   رویو  آغاز کرد  ماه جوالی ۱ خی    تار برا  یب  گ   یرا مرکز 
 بعلت ناکاف  بودن آن جهت رسید  ،شده بود(. روند تفتیش از سوی داکب  عبدهللا تخصیص دادههر مرکز  برایرای 

 
 به تقلب گ

ده رد گ هر  ندگانی، نماردید گآغاز    ماه جوالی ۴این روند که بتاری    خ  .دردیگ  وسعت روند تفتیشخواستار  و موصوف هدشسب 
ده تر و قو تفتیش    یبرا چارچونر تا روی و تالش نمودند  هپرداختدوجانبه  به بحث هایدو نامزد  موافقت نمایند.   تر  یگسب 

ردیدند. تالش های نب   زیر چب  عموم  گهای تخنییک ملل متحد   همکاری حسن نیت و مشوره با انجام این کار، آنان خواستار 
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محمد یونس قانون  و محمد کریم خلییل، به معاونت   ریاست جمهوری، وی سیایس بت   هر دو نامزد که از طرف گفتگیک  
تسهیل شده بود، انجام یافت. به رغم توافق هر دو جانب روی شماری از مسایل کلیدی و  درخواست رییس جمهور کرزی 

 مسایع جمیله نماینده ویژه ام برای افغانستان، توافق کیل روی یک پالن جدید تفتیش تحقق نیافت. 

ایط پرتنشدر چنت   . ۸   ۷نتایج ابتدانی دور دوم از طرف کمیسیون بتاری    خ  داشتو با تیم های نامزدان جریان گفتگ  که  یک رس 
 در اه نامزدان گجایآنچه که س برعک، نی ابتدا جینتا . ردید گمنتش   شنهاد کرده بود، یبرخالف آنچه که ملل متحد پماه جوالی 

رای بدست  ۷۹۴۷۵۲۷درصد رای معتبر از مجموع  ۶. ۴۳درصد و آقای عبدهللا  ۵۶.۴بود که آقای غن  نخست  دور 
به هواداران  ونه علن  گب عبدهللا ی، آقازمان  که هوادارانش خواهان تاسیس یک دولت موازی بودند  در . نشان داد  آوردند،

، در حالیکه نتنماینر صبر گتا برای چند روز دیخود خطاب كرد و از آنها خواست  پذیرفت، به همت   یج نهانی را اد. آقای غن 
ری را گو های احتمایل دیگفتگسان هوادارانش را ترغیب به شکیبانی کرده و منتظر نتایج نهانی بود. موصوف نب   تفتیش ها و  

به حل اختالفات جدی بت   دو تیم انتخابان  روی اعتبار  به منظور کمکبرای حفظ ثبات سیایس استقبال کرد. جهت کمک  
ی را تحت پوشش گمرکز رای   ۸۰۵۰تفتیش که حدود  قویماه جوالی ملل متحد پالن  ۱۰و  ۹، بتاری    خ های دانی ابتنتایج  ب 

 ر توافق با آقای عبدهللا بدست نیامد. گقرار م داد ارایه کرد، م

ماه جوالی به کابل آمد و رفت  ۱۱. در پاسخ به بن بست سیایس، وزیر امور خارجه ایاالت متحده امریکا، جان کری، بتاری    خ ۹
ی که از طرف ملل ماه  ۱۲دیپلوماتیک را آغاز نمود. بتاری    خ ری گمیانجیآمد شدید  ک خبر جوالی، در یک کنفرانس مشب 

بان  م شد  روی چارچوب های سیایس و تخنییک که در مشورت با وزیر را غن  توافق شان ، آقای عبدهللا و آقای متحد مب  
خارجه جان کری ایجاد شده بود ابراز داشتند. عنارص کلیدی تخنییک این توافقنامه بر اساس پیشنهادان  بود که از طرف ملل 

رفته بود م شد. توافق شد که صندوق رای که در دور دوم بکار  ۲۲۸۲۸شامل تفتیش کامل تمام  کهشده بود   دادهمتحد 
، تحت نظارت شدید ناظرین میل و بت   الملیل، و نظارت از طرف آن در مقر  کمیسیون،  از سوی صندوق ها  تفتیش مکمل

دو نامزد، از ملل متحد خواسته شد تا پیشنهاداتش را هر . مطابق به توافق و مشوره با شود ان هر دو تیم به پیش برده گنمایند 
 دازی این تفتیش فراهم نماید. روی راه ان

کت ورزیده و ۱۰ به نتیجه ی آن تمکت   نمایند. آنان همچنان توافق کردند . هر دو نامزد توافق کردند تا در این تفتیش آرا رس 
تعهدات  . د کر خواهد   ایجاد  را   دولت مقام ریاست اجراییه تشکیل و  را  دولت جدید وحدت میل ،که رییس جمهور بعدی

ده شد  دو سال یطه )شورای عایل( گنب   برای تدویر لویه جر ری گدی تا روی تعدیل قانون اسایس برای ایجاد مقام نخست  سبر
، و توافقات وسییع  یکسال بحث نمایند.  ظرفروی برابری تعیینات و اصالحات بنیادی در سیستم انتخابان   وزیر اجرانی

ماه جوالی کمیسیون متذکره تفتیش فزییک  ۱۷بود، بتاری    خ   شده جاد یا که از طرف دولت  ایسیستحرک به منظور حفظ . ۱۱
ی را در مطابقت با چک لست ها که در توافقنگصندوق های رای    ماه جوالی ترصی    ح یافته بود، آغاز کرد.  ۱۲مورخ امه ب 

وع  یکیفز  شیتفتر گا كه یدر حال ند، موافقت كرد ونیسیکم  و  مبارزات انتخابان   میدو ت ر،گم   یها افتهیبرریس  شود،م آراء رس 
و  روی شمارش مجدد مقررات به روز شده در مورد که   زمان   تا  ها  یاعتبار را عدم ا یمربوط به اعتبار  میماو تص شیتفت
د گآرا موافقت صورت  ابطال  یارهایمع از  نی هوا اتی، عملماه جوالی ۱۸بتاری    خ آن،  ی با موازا . یق خواهد افتاد ، به تعو ب 

. انتقال آغاز شد به کابل  ،والیت ۳۳طرف آیساف و ملل متحد جهت کمک به انتقال صندوق های رای نب   در روند دوم از 

ماه   ۵همرایه م شد و بدون کدام رویدادی بتاری    خ ان نامزدان گدر هر دفعه از طرف کارمندان و نمایند  یرا یصندوق ها
 ست اختتام یافت. گآ

مجموعه ی از  ،دو تیم انتخابان  و کمیسیون، ملل متحد به کمیسیونهر روز مشوره با  ۱۰ماه جوالی، بعد از  ۲۴. بتاری    خ ۱۲
رسما ماه جوالی  ۳۰معیار های ابطال و شمارش مجدد را پیشنهاد نمود که بعد از مشوره ها با تیم های انتخابان  بتاری    خ 

آشکار شدن معلومات جدید که از اثر تفتیش بدست آمد، ملل متحد برریس خواهد کرد پذیرفته شد. اطمینان مجدد به علت 
، فراهم  که آیا راهکار های مربوطه ای  ردید. گجاب تصفیه را م کند یا خب 

اک شان را به حالت تعلیق در آورده . ۱۳ فت در زمینه تفتیش در ماه جوالی کند بود، بعلت اینکه تیم های کاندیدان اشب  پیش 
ا نامزدان  بودند. بتعقیب وقفه ی که در روز های عید سعید فطر بمیان آمد، و اینکه چارچوب مقرران  تکمیل شد و بحث ها ب

  ۱۶ خی    تار ب، روند تفتیش به آرام به پیش رفت. به رس برسانند که تعهدات شان را مجددا تاکید کردند تا این روند را به موقع 
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این پیشنهادات جهت بهبود  از  ، منحیث بخس  رای برای صندوق های مشخص شدهرا ی  ژهیو برریس  ونیسی، کمستگماه آ
تا اطمینان از طریق  صندوق رای را دارا خواهد بود  ۳۰۰۰هر نامزد درخواست نظارت ویژه ایل . توافق شد که آغاز کرد روند 

. تمام صندوق های رای که نیاز ردد گبر آورده   ران  جدی داشتند گتوجه جدی به صندوق های رای که آنان در رابطه به آنان ن

 ردید. گونه خودکار شمارش مجدد  گبه برریس ویژه داشتند، تحت تفتیش کامل قرار داده شد  و ب

 انتخابان   انر یارز  میترا از  صد ناظر انتخابان   چند تا  شد تسهیل  جهان   های با تالش تفتیشروند بهبود یافته ی عملکرد . ۱۴
، انستیتیوت میل دموکرایس متحده االت یمستقر در اسازمان های غب  دولن  انتخابات آزاد،  یبرا نی ایاروپا، شبکه آس هیاتحاد

، بنیاد انتخابات آزاد و عادالنه افغانستان اد یبنو دموکرایس بت   الملیل، و چندین سازمان نظارت کننده داخیل افغان، مانند 
 تیمأمور  ۱۷،  نیعالوه بر ارا بسیج نماید.  اجتمایع و میل جوانان افغانستان سازمانافغانستان و  شفافانتخابات 

 ،منحیث ناظر روند تفتیش،  جهت حمایت از  انهداوطلبونه گخود را ب کیماتو پلیدکارمندان در کابل   الملیل ت   ب کیماتو پلید
معاونت ملل متحد در افغانستان )یوناما(،  هیئتمتخصص انتخابان  ملل متحد، و کارمندان  ۴۸فرستادند. عالوه بر آن 

 بنیاد بت   الملیل سیستم مشاور انتخابان  من، و متخصص انتخابان  ارشد ب
ت   الملیل ملل متحد و مشاور ارشد انتخابان  جهان 

، بیشب  از  از رسارس ملل متحد بصورت فوری از دفاتر و ماموریت های ملل متحد از  را  متخصص انتخابان   ۱۲۳انتخابان 
ین روش های بت   الملیل فراهم نمایند. کردرسارس جهان اعزام    ند تا از روند تفتیش  نظارت نموده و مشوره های را در زمینه بهب 

شت تا هر دو نامزد را در زمینه تصفیه و تاکید گبه کابل بر  ، آقای کری،ست، وزیر خارجه ایاالت متحدهگماه آ ۷. بتاری    خ ۱۵
ست، آقای عبدهللا و گماه آ ۸حمایت نماید. بتاری    خ ماه جوالی انجام داده بودند  ۱۲مجدد تعهدات سیایس که آنان بتاری    خ 

بان    بعدی که از طرف نماینده ويژه ام مب  
گ توافق نمودند، و در کنفرانس مطبوعان  شده بود  آقای غن  روی اعالمیه مشب 

نامزدان روی در این اعالمیه، ند. ورزید د یتأک دولت وحدت میل لیتشکروی و تمرکز  انتخابان  دوره  فراتر از لزوم حرکت روی 
ماه جوالی مجددا تاکید  ۱۲خطوط تخنییک و سیایس مورخ  شان روی قانون اسایس تاکید ورزیده و بر تعهدات هیئتارج

 نمودند. آنان مجددا تایید کردند که رییس جمهور بعدی دولت وحدت میل را بر اساس اصول قبال توافق شده ی شایست
 

 و یک
گ را برای مذاکره روی جزییات تشکیل ، تشکیل خواهد داد و اعالم کردند که کمیسیون مشب  دولت جدید  برابری با مخالفت  

ایجاد خواهند کرد. هر دو نامزد همچنان توافق کردند تا روند تفتیش را بر اساس معیار های ملل متحد برای تفتیش، شمارش 
ند.  ست، بهگریاست جمهوری در اخب  ماه آ مراسم تحلیف زاریگهدف بر  مجدد و ابطال به هر دو نامزد و رییس پیش ببر
 . د ردگاعالم   در همت   جدول زمان  دند تا ختم تفتیش را شاهد باشند و رییس جمهور جدید کر   لیاظهار تما جمهور کرزی علنا 

اضان  در شهر کندهار گماه آ ۱۷. بتاری    خ ۱۶ بوقوع پیوست،  ست، در واکنش به این توافقنامه برای دولت وحدت میل، اعب 
اضات شان تهدید کردند که ا  ردد آنان از نهضت طالبان گر دولت ایتالف  باالی افغانستان تحمیل  گکه بعض  ها در اعب 

حمایت خواهند کرد، و درخواست کردند در صورتیکه دولت وحدت میل رویکار م شود طالبان و حزب اسالم نب   باید در آن 
ی ها بت   نمایند گست، در گماه آ  ۱۹د. بتاری    خ نشامل ساخته شو    در محل تفتیش  انتخابان  ان انتخابان  و کارمندان موقن  گب 

 ردید. گکابل رخ داد که باعث مجروح شدن چندین تن  

مستقل انتخابات منتش  شد.  ونیسیکم  از سوی یرا تست، نخستت   مجموعه ی فیصله قضاو گماه آ ۲۵. بتاری    خ ۱۷
 . ردید گر آن تابع شمارش مجدد  گدی ۶۹۷آن باطل و  ۷۲صندوق؛ که از این مجموع، نتیجه  ۳۵۴۵مجموعه نخست شامل 

  ۲۷مبن  بر خروج از روند تفتیش اعالم کرد، و بعدا این مامول را بتاری    خ  را  بعد از انتشار، تیم انتخابان  آقای عبدهللا اراده خود 
خواست  غن   یآقا میبمنظور حفظ صداقت و انصاف روند، ملل متحد از تست عمیل ساخت. در روشنانی خروج، و گماه آ
، مشاورین ملل متحد و ناظرین مستقل در حضور مسئوالن انتخابان   و روند تفتیش رج کند روند تفتیش خااز انش را گنمایند تا 
، این کمیسیون اعالم کرد که روند فزییک تفتیش ۵. بتاری    خ د ردگ  نی نها یگصندوق رای   ۲۲۸۲۸تمام  ماه سپتمبر به پایان را  ب 

 رسانید.  

منتش  شود، اما  ماه جون  ۷ خی    تار بابتدا قرار بود  در  برگزار شد  ما اپریل ۵نهانی انتخابات شورای والین  بتاری    خ نتایج  . ۱۸
شکایات مربوط به انتخابات را بعلت کار برای اختتام انتخابات ریاست جمهوری به تعویق  ،انتخابان   اتیشکا ون یسیکمبرریس  

شکاین  را که مربوط به رای شورای والین   ۲۹۱۸برریس تعداد  انتخابان   اتیشکا ونیسیکمست،  گماه آ ۱۶انداخت. بتاری    خ 
رهار، گدرخواست کرد شمارش مجدد صندوق های رای والیات کابل، نن انتخابات مستقل ونیسیکمرفت، و از  گم شد از رس  

 پروان و بغالن را راه اندازی نماید.  
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زارشدیه، شورای میل شماری از قوانت   را تصویب کرد که شامل قانون مبارزه با تمویل تروریزم و مبارزه گ. در جریان مدت  ۱۹
مایع، معادن و در مورد رفاه اجت قوانین  ردید. گتوشیح  نب   ماه اکتوبر  ۲۶که از طرف رییس جمهور بتاری    خ   م شد  با پولشونی 

یس به اطالعات نب   از سوی هردو اطاق شورای میل تصویب   د. شقانون دسب 

فت محدودی در مورد روند صلح در جریان  ۲۰ . در نتیجه تمرکز سیایس روی دور  دوم انتخابات ریاست جمهوری، پیش 

ماه جون، یک حمله انتحاری در کابل کاروان وسایط نقلیه رییس شورای عایل  ۲۱زارشدیه بمشاهده رسید. بتاری    خ گمدت  
ک گ ر بشمول آقای ستانکزی مجروح  گدیصلح را هدف قرار  داد. یک فرد ملیک کشته و چندین تن  ردیدند. داراالنشای مشب 

فرمانده آنان  ۸۰۳تن، بشمول  ۸۸۸۰ست، مجموعا گماه آ ۱۵زارش داد که ایل تاری    خ گبرنامه صلح و ادغام مجدد افغانستان  
والیت  ۲۵ر کمک مایل کوچک دپروژه ی   ۱۶۴ردید. مجموعا گقبضه اسلحه جمع آوری    ۶۷۹۴به این برنامه پیوستند، و 

 . د شفراهم  شوند  م اعضای مجتمعات و به افرادی که ادغام یکوتاه مدت برا  شغیل یفرصت هاتصویب شد، 

ر از طالبان خواست تا از خشونت، و آله دست شدن خارجر ها که گماه جوالی، رییس جمهور کرزی یک بار دی ۱. بتاری    خ ۲۱
ی ها در والیت هلمند را برجسته ساخت. بتاری    خ گدست بکشند و در این زمینه در  نمایند عیف را تض م کوشند افغانستان ب 

، داشت از عید سعید فطر تاکید داشتگماه جوالی، اعالمیه ی که به مال محمد عمر نسبت داده م شد و بمناسبت بزر  ۲۵
ان طالب هدایت م داد که از کشتار افراد یو جگکه این نهضت اراده ندارد تا در امور داخیل کشور ها مداخله نماید و به جناین

لب الدین اظهار داشت که هیین  به کابل گست، مسوولت   شاخه مسلح حزب اسالم  گماه آ ۴بتاری    خ ند. نمایملیک خود داری 
ری کرده و روی احتمال پیوست   این شاخه به دولت جدید بحث گسفر کرده بود تا بت   دو نامزد ریاست جمهوری میانجی

 ان هر دو نامزد بعدا وقوع چنت   بحنی را تکذیب کردند. گ. نمایند نمایند 

 

 امنیت       . ب 
، تروریستان بت   الملیل و شبکه های وفادار به آنان با بهره برداری از گ . ۲۲ و  ایسیس بحران طوالن  روه های شوریس 

  حمالت نانیو عدم اطم انتخابان  
 
غور در غرب،  و  ابیفار  اتیوال در جنوب،  لمند ه والیتدر  ژهیدر رسارس کشور، بو   را بزرگ

ق و  ننگرهار و والیات لوگر در مرکز،  والیت ق  والیت نورستان در رس  تالیس  های وجود  راه اندازی نمودند.  کندز در شمال رس 
وی قوی در  ده" داشت اینکه نه تنها قلمروی را ترصف نمایند بلکه آن را، با استفاده از چندین صد نب  تحت  "حمالت گسب 

جه افراد ، که منجر به تلفات قابل تو ن  یامن یها پوسته ها و  ولسوایل یغلبه بر مراکز ادار  دارند، جهتنگه ترصف خویش 
ش نفوذ شورشیان نظر به آنچه در گبرای  بود هدف آن معلوم شد که تالیس   ردید. گن  ایو شورش ن  یامن پرسنلملیک،  سب 

ذاشتند و گیت حمالت به نمایش  در مقابله با اکبی ونه موثریت شان را گب افغانستان ن  یامن یوهاب  ن است.   بوده واقعیت امر 
حرک ت یآزادو  محدود کردن حضور  یبرا با وجود نداشت   منابع الزم حن  را  ن  یامن ساتیها و تأس مجدد مراکز ولسوایل اداره
در مردم و رسانه ها  مالحظه یتوجه قابل برخالف تحوالت  این . د نشان دادن ،دور دست های بويژه در ولسوایل انیشورش

 نظام اتیعمل و  سافیآ تیالوقوع مامور  بیقر  انیافغانستان، پا تیامن یبرا بست انتخابان   بن منق   اثراترابطه به 
 اتفاق افتاد.  ،شمایل رستانیپاکستان در وز 

در  افراد ملیک من  یو ا ذار گ شت و  گ،   کار   ، تیمرتبط به امن رویداد های خود از به نظارت ونه دوامدار گ. ملل متحد ب۲۳
 ۱۵ماه جون و  ۱تاری    خ های  ت   ب. ادامه داد  ملل متحد  مامورین   یها و برنامه ها تیفعال ی ارائه روی آن ب  رسارس کشور و تأث

درصد در مقایسه به  ۱۰.۷ شیه نشان دهنده افزاک  رسارس کشور ثبت کرد  در را  ن  یامن رویداد مورد  ۵۴۵۶، ملل متحد ستگآ
 ، هنگامر گنشان م دهد. مرا  ۲۰۱۲در مقایسه به زمان مشابه در سال درصد  ۱۸.۷، و افزایش ۲۰۱۳زمان مشابه در سال 

 ر تأثمن ملل متحد را منداکار   حادثه ۱۳مجموع  در  .را نشان داد درصد  ۱۲.۶ ، کاهشردید گ  سهیمقا ۲۰۱۱که با ارقام سال 
یک کاروان ملل متحد، انفجار ماین تعبیه شده علیه  ارعاب،  رویداد ، چهار یلداخ کارمند   کی یب  دستگ ردانید که شاملگ

علیه کاروان ملل متحد که مواد غذانی را حمل م کرد یا رسقت مواد غذانی در یک رویداد  گرویداد اسلحه خفیفه یا پرتاب سن
 یرهبر افغانستان  ن  یامن یوهاب  ناز طرف  های م شد که اتیعملعلت به  مربوطشمار رویداد ها  شیافزاانه، م شد. گجد 

" ی"خ و شورشیان تحت اسم طالبانحمله تهاجیم ، م شد  یجمهور  استیر  انتخابات دومالی دور با م شد که  انجام م بر
 دور  یب  گ  یرأدر پروسه ی که افغان ها   ، هنگامماه جون ۱۴نمایند. بتاری    خ مختل شد و تالش داشتند تا جریان انتخابات را 
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کت  یجمهور  استیدوم ر    ۱۱.۳که نشاندهنده ی   ثبت کرد کشور   ارس رس در را  ن  یامنرویداد  ۵۳۰ند، ملل متحد م کردرس 
مرتبط  با انتخاباتقیما مسرویداد  ۲۳۷حداقل  ماه اپریل، بود.  ۵در مقایسه با دور نخست انتخابات مورخ افزایش درصد 
 بود. 

ی های مسلحانه بالغ بر گزارشدیه، در گ. در جریان مدت  ۲۴ ، به تعقیب آن  مواد انفجاریه  ۴۷.۳ب  درصد رویداد های امنین 
ان بلند آن هدفمند  یترس و ارعاب، قتل ها قیاعمال نفوذ از طر  تالش برای در ردید.  گدرصد(   ۲۹.۱تعبیه شده ) به مب  

درصد افزایش را در  ۷.۱قتل نافرجام ثبت شد، که  ۳۰قتل و  ۲۱۱ست، گآ ۱۵جون و  ۱. در مجموع، بت   تاری    خ افتیادامه 
در را  کیم  شیافزا که ردیدگحمله انتحاری ثبت   ۳۶نشان داد. در جریان همت   مدت،  ۲۰۱۳مقایسه با زمان مشابه در سال 

اد. رویداد های ( نشان دیانتحار حمله  ۳۳) ۲۰۱۳ مشابه در سالزمان  ( و یحمله انتحار  ۳۲) قبیل دیهگزارش  زمان با  سهیمقا
ون والیت گماه جوالی در ساحه مارکیت مزدحم در ولسوایل ار  ۱۵زارشدیه شامل حمله انتحاری بتاری    خ گمهم در جریان زمان  

ق کشور موقعیت دارد م شد  . ردید گر  گفرد دی ۹۵فرد ملیک و مجروح شدن  ۴۳که باعث کشته شدن   پکتیکا که در جنون رس 

تن بعد از اینکه از واسطه ی نقلیه ی که در آن سفر م کردند از  ۱۵ماه جوالی  ۲۴، در غرب کشور، بتاری    خ در والیت غور 
ست که گماه آ ۵ست، یک فرد نفوذی بتاری    خ گماه آ ۵طرف افراد مسلح ناشناس توقف داده شده و به قتل رسیدند. بتاری    خ 

 ردید. گنظام  ارشد  افش  کیرفت باعث کشته شدن گصورت  افغانستان  دفاع میل باالی پوهنتون

ف  کشور ۲۵ ق و مناطق رس  درصد مجموع رویداد ها را بخود  ۶۵.۳. روی  همرفته، رویداد های امنین  در جنوب، جنوب رس 
اختصاص داد.  در این ساحات عنارص ضد دولت توانستند حضور قوی و سطح باالی فعالیت های خود را به نمایش 

 تند. رفگبهره   ،از جمعیت و ارعاب مردم یها بخش بان  یو پشتتدارکان   یهاب  مساز را آنان زی ،ذارند گب

تن   ۶۹۲۹تن که از مجموع آن  ۱۸۳۳۴۳، تعداد عساکر اردوی میل افغانستان ۲۰۱۴سال  ماه جوالی ۲۰. ایل تاری    خ ۲۶
، و های هوانی ان فرار از صفوف قوای مسلح، تن م باشد.  ۱۸۷۰۰۰که در مقایسه با سقف مجمویع تشکیل   اعضای نب  مب  

ان استخدام مجدد، بشمول عساکر با تجربه و افشان پایت   رتبه،  ،ثابت قبیل دورهبا   روی  همرفته  باف  ماند. در مدت یت   پاو مب  
ارد ریاست گ  ۵۶۴۰و  سیلو پپرسونل  ۱۴۷۰۷۷افغانستان، از تعداد برای  ملل متحد  وجیه قانون ونظمصندوق زارشدیه، گ

، تیو شفاف نی سطح پاسخگو یارتقا یبرا. کرد   تیحما تن بود، ۱۵۷۰۰۰که هدف تعیت   شده ی مجمویع   زندان مرکزی،
منجر  دارند و قرار  صندوقاین  تحت پوششکه   نیلو پرس بانیک یحساب هابه  معاشاتحقوق و  شیافزا یبرا ،یدار یتالش پا

رفت.  وزارت امور گارد های زندان صورت  گدرصد به   ۹۸درصد پرسونل پولیس میل و   ۸۲به پرداخت این معاشات برای 
در زمینه شامل ساخت   و رسیم ساخت   شیوه های پولیس مردم، ایجاد شورای های زنان در داخله همچنان از سوی یوناما  

 با ایجاد چارچوب های پالیس و رهنمود های عملیان  در هر دو ساحه حمایت شد.   ، بشکل مساعدتسطح والین  

ایل ادامه داد.  خود همچنان به  کار  د و شم ت امور داخله حمایت ر . ابتکار امنین  پولیس محیل افغانستان که از طرف وزا۲۷
ان باقوالیت موجود ب ۲۹ولسوایل در   ۱۵۰تن پرسونل در  ۲۸۷۸۰ست گماه آ ۱۵تاری    خ  پرسونل  ۳۰۰۰۰مانده یودند؛ مب  

یت محالت از بهبود امنیت، بعد از اعزام پولیس  تحتزارش یا گرسیم، طبق   استخدام یا تحت آموزش قرار داشتند. اکبی
 زارش دادند.  گمحیل افغانستان،  

 

 همکاری های منطقوی      . ج 
 تمرکز نمودن روی ارتقای همکاری های منطقوی، بویژه با همسایه روی هایش با کشور های  افغانستان به همکاری . ۲۸

رستاج عزیز، مشاور نخست وزیر پاکستان در مورد امنیت ، جون ۲۵تاری    خ ه ادامه داد. بتعامل با پاکستان روی مسایل امنین  
ک را  ی مشب  اتب   با دولت جدید  میل و امور خارجه، به کمیته روابط خارجر سنای پاکستان خطاب کرد و تعهد کرد تا اسب 

رسزمت   های مربوطه جهت که    ردد گو اطمینان حاصل   کردهرانی و تروریزم مبارزه  گافغانستان تدوین نماید تا در برابر افراط  
، مشاور  ماه جون ۲۶د. بتاری    خ نرفته و همکاری ها در مورد سایر مسایل وسعت یابگحمالت و خرابکاری مورد استفاده قرار ن

اش  پاکستان   انیگفتگو با همتا  یبرااز مقامات ارشد را به اسالم آباد  هیئن   یدادفر سپنتا، رهبر  ت   گ، رنافغانستان میل تیامن
روه گیک   جاد یا جانبت   روی. بعهده داشت صلح افغانستان یدر تالش ها پاکستان و نقش یزمضد ترور  یها یهمکار  روی
ک  کاری  در مورد امنیت توافق کردند. مشب 
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ها پناهگاه فراهم سازی و  تیحما مبن  بر  جانبت    یها ادعا بر اساس  بت   پاکستان و افغانستان مرز . تنش ها در امتداد ۲۹
ست، وزارت امور خارجه گآ ۴بتاری    خ  ارتباط داشت، ادامه یافت.  گر یکدیقلمرو  باالی حمالتکه با   شوریس   یگروه ها  یبرا

و افغانستان ادعا کرد که شواهدی در دست دارد که پاکستان به حمایت خویش از تروریزم در افغانستان ادامه م دهد 
اض   ق کشور که کب     والیتدر  یمرز ن  گپرا  راکت را مبن  بر حمالت و اعب  شان را دخالت  مقامات پاکستان   درج نمود.  ،در رس 
  پاکستان   مقامات روز، ت   ند. در همنمود بیتکذ اقدامان   ت   در چن

ً
 کیرهبر تحر  دند تا نمو  افغانستان درخواستاز مجددا

ق مال فضل هللا  ،پاکستان انطالب   . دهد  لیتحو  شان یبرا پنهان شده است افغانستانرا که ادعا داشتند در والیات رس 

امور  ر یپور معاون وز  میرح میابراهمعت   وزارت خارجه جمهوری ایران جوالی، در کابل، رییس جمهور کرزی با  ۲. بتاری    خ ۳۰
، جوالی ۸بتاری    خ  دیدار کرد تا روابط متقابل را در همه زمینه ها انکشاف دهند.  آرام انوسیو اق ا یامور آس در  خارجه

 -وستانهند –پاکستان  -لوله گاز افغانستان  خط یبرارا  ان  یعمل پالن، پاکستان و ترکمنستان وستانهند فغانستان،ا
  . ند ترکمنستان امضا کرد

 کی یبرا یو منطق  یو همکار  تیامن استانبول در مورد  ند رو نشست مقامات ارشد  نیآخر جوالی، ماه  ۱۰بتاری    خ . ۳۱
ک استیر  ، تحتگبا ثبات در بیجنافغانستان امن و   ر ی وز ت   ، و معیاحمد ارشاد  امور خارجه افغانستان، ر ی وز ت   مع مشب 
ده . د ردیگگزار  نمن بر ژ  و ی، لت   امور خارجه چ   نیا وجود داشت.  م شد،  ولتد ۱۲ ندگانینما که شامل  یمشارکت گسب 

کت کنندگان فراهم  یرا برا فرصن  نشست  را روی  اضاف  ات ینظر  در مورد مسوده ی اعالمیه برای کنفرانس وزرا تا  ساخترس 
فتیپ، در مورد استانبول روند   ارایه نمایند. ، یحاصله در شش اقدام اعتماد ساز  یها ش 

 و نقش احتمایل این یمشارکت اقتصاد شیافزاروی افغانستان  یبرا ت   چ د یجد ژهیو ی فرستاده جوالی، ماه  ۲۴. بتاری    خ ۳۲
 ۲۹بتاری    خ ردید که کنفرانس چهارم وزرا که قرار بود گجوالی، اعالم   ۲۷. بتاری    خ کرد   دار یاز کابل ددر مورد روند صلح  کشور 
ی باید دیجد خی    تار . افتاد  قیبه تعو شدن روند انتخابات در افغانستان  طوالن   لی، به دلردد گ  برگزار  ت   انجیدر تست گماه آ

 د.  ردگمشخص   برای آن

و با  ن بعمل آوردهست از اسالم آباد دیدگآ ۲۷ست از تهران و بتاری    خ گماه آ ۱۷و  ۱۶. نماینده ويژه ام بتاری    خ های ۳۳
ک اجماع  در مورد این وجود داشت که کشور   هر دو  تختیپار دمقامات ارشد دولن  دیدار کرد.  ثبات افغانستان به نفع مشب 

قابل قبول به همه با حمایت از  انتخابان   جهی. نتردید گابراز   مشارکت بر  مبتن   از دولت وحدت میل تیو حمامنطقه م باشد 
  ردید.  گتلق   منحیث یک اولویت اقدامان  جهت بلند بردن اعتبار این روند 

 

III.   حقوق بش 
امون محافظت افراد ملیک در  شش ماه ی، یوناما گزارش جوالی ۹تاری    خ ه ب . ۳۴ ی  خویش پب  های مسلحانه را درگب 

 در این گزارش، مأموریت یوناما به تعدادرا تحت پوشش قرار م دهد.  ۲۰۱۴جون   ۳۰جنوری ایل  ۱ ،که دوره ی  منتش  نمود 
درصد در مقایسه با زمان مشابه در سال  ۲۴مجروح را که افزایش  ۳۲۸۹کشته و   ۱۵۶۴  که شامل  تلفات ملیک مورد ۴۸۵۳
و های طرفدار  ۹عنارص ضد دولت و درصد تلفات را به  ۷۴زارش گ. این  ثبت کرد  را نشان م دهد  ۲۰۱۳ در صد را به نب 

ی های زمین  بت   هر دو طرف که مرتکب آن نا مشخص گدرصدی که در نتیجه ی در  ۱۲دولت با  م باشد نسبت داد. ب 
ی های زمین  منجمله شلیک اسلحه خفیف، راکت انداز و هاوان علت اصیل گیوناما همچنان خاطر نشان م سازد که در  ب 

ی های گد که از اثر در م باشدرصد افزایش  ۸۹د، بويژه برای زنان و اطفال، که منعکس کننده ی نافراد ملیک م باشتلفات  ب 
شده است. استفاده از مواد   ۲۰۱۴درصد مجموع تلفات افراد ملیک در شش ماه نخست سال  ۳۹زمین  ثبت شده و بالغ بر 
را مجروح افراد ملیک(  ۱۰۰۰و  کشته   ۴۶۳مورد تلفات افراد ملیک، ) ۱۴۶۳ درصد افزایش داشته که ۷انفجاریه تعبیه شده نب   

. یوناما ه استبدینسو در استفاده از این شیوه بمشاهده رسید ۲۰۰۹از سال که بلند ترین رقیم است که   نشان م دهد 

فرد   ۱۶۱تفکیک اشاره کرد، که باعث کشته شدن  قابلب  غفشاری  ه تعبیه شدهیانفجار  مجدد از مواد  استفادههمچنان به 
  ۲۰۱۳در مقایسه با زمان مشابه در سال درصد افزایش را  ۳۳مورد تلفات افراد ملیک(، که  ۳۰۸)  ۱۴۷ملیک و مجروح شدن 

فرد ملیک و  ۲۳۴حمله را که منجر به کشته شدن  ۱۴۷نشان م دهد. این نهاد مشاهده کرده که طالبان مستقیما مسوولیت 
ونه حمالت را به گمورد این   ۷۵جویان طالب گرفتند. معلوم م شود که جنگمورد تلفات ملیک( بدوش   ۵۵۳ر ) گفرد دی ۳۱۹
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ونه گحمالت آن ها به   ۶۹وارد م کنند، و در حالیکه  زیانونه غب  تفکیک به افراد ملیک گاهداف نظام متوجه کرده اند، و ب
مورد مجروح شدن افراد ملیک  ۲۹مورد کشته شدن افراد ملیک و  ۲۲عمدی باالی اهداف ملیک انجام شده است. یوناما نب   

ی پولیس محیل افغانستان  گمورد تلفات افراد ملیک( به در   ۵۱) ی های زمین  و نقض حقوق بش  به در سال زمان مشاکه با ب 
در زمینه این تخیط ها ثبت شد، ها  محکومیترفتاری و گ. با آن که برج  از موارد   را ثبت کرد  یکسان م باشد  ۲۰۱۳

 هنوز هم به یک حال وجود دارد. معافیت از مجازات 

عمدتا نایس  از مجروح( که   ۱۹۳۵کشته،   ۹۵۶مورد تلفات افراد ملیک ) ۲۸۹۱ست، یوناما گ آ ۱۵جون و  ۱. بت   تاری    خ ۳۵
ی های زمین  )گدر  مجروح( و حمالت انتحاری و  ۶۱۷کشته ،   ۲۶۵مجروح(، مواد انفجاریه تعبیه شده ) ۸۹۸کشته،   ۲۸۲ب 

د. عنارص ضد دولت باعث گدرصد این تلفات را در بر م    ۲۸مجروح( م باشد. زنان و اطفال  ۲۴۹کشته،   ۹۵پیچیده )  ۷۵ب 
و های طرفدار دولت مسوول  درصد تمام تلفات افراد ملیک در  ی گدرصد؛ در  ۸جریان این مدت شده است، در حالیکه نب  ب 

لوله باری مرزی بت   طرفت   بوجود گباف  تلفات نامشخص یا از اثر تبادل آتش  درصد؛ و  ۱۵های زمین  بت   هر دو جناح باعث 
ذار بود. بتاری    خ گفظت از افراد ملیک اثر  همچنان روی محا آمده است. خشونت مرتبط به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری

مجروح( منجمله مردان  که از حق شان  ۱۶۳کشته،   ۵۴)مورد اطفال  ۲۱۷جون، در جریان انتخابات دور دوم، یوناما  ۱۴
جهت ریخت   رای، کارمندان کمیسیون، اطفال و سایر افراد ملیک که از اثر حمالت عمدی که باالی روند انتخابات صورت 

تن  ۶۶ و  کشته  سیلو پ ۲۱: کرد   افتیدر  را  سیلو تلفات پمورد  ۸۷رش زاگیوناما  ، افراد ملیک تلفاتعالوه بر ا ثبت کرد. رفت ر گ
مجروح شدند. بتاری    خ ، در حایل که از مراکز رای دیه محافظت یا اینکه قطار های مواد انتخابان  را اسکورت م کردند  مجروح

جوالی، داراالنشای شورای وزیران اعالمیه ی را صادر کرد که روی اهمیت محافظت از جمعیت ملیک در جریان عملیات  ۲۷
به وزارت دفاع، وزارت امور داخله، و محالت مسکون  و مزدحم تاکید م کرد. امنین  و ممانعت از استفاده اسلحه ثقیله در 

وری  که   خاطر نشان م ساخت صدور یافته بود  ۲۰۱۳ریاست امنیت میل در رابطه به فرمان ریاست جمهوری که در ماه فبر
ی گلو از تلفات افراد ملیک جباشد که تا  خود داری ورزند حمالت هوانی باالی محالت مسکون  از    د. شو ب 

وی کار کشوری ملل متحد روی نظارت و  گآ ۱۵ماه جون و   ۱. بت   ۳۶ زارشدیه در مورد اطفال و منازعات گست، نب 
یت تلفات ، ثبت کرد ر شد گطفل دی ۳۲۲طفل و مجروح شدن   ۱۵۸رویداد را که منجر به کشته شدن   ۲۱۵مسلحانه  . اکبی

ف  کشور   ی های زمین  علت گطفل کشته و مجروح شده بودند. در  ۱۱۳ردید، که در آن جا گزارش  گاطفال از مناطق رس  ب 
. در روز دور دوم انتخابات شده بودند طفل مجروح  ۱۸۰طفل را کشته و  ۵۴اصیل کشته و مجروح شدن اطفال م باشد که 

ردید که بلند ترین تعداد تلفات افراد ملیک را در مقایسه به هر روز گمجروح   طفل ۵۷طفل کشته و  ۱۹ریاست جمهوری 
وی کاری به ثبت تلفات اطفال از سال ریگدی  که نب 

وع کرده است ۲۰۰۹، از زمان  و بشمار م رود  بدینسو رس  . این نب 

 ل را ثبت کرد. اطفاهمچنان سه واقعه ی استخدام اطفال زیر سن و پنج اختطاف 

ف در زمینه تطبیق پالن عمل جوالی، ماه  ۱۴بتاری    خ . ۳۷ ی از استخدام افراد زیر سن، گبرای جلو  ۲۰۱۱ملل متحد از پیش  ب 
و های امنین  افغانستان در زمینه اطفال  جدید  انگاستخدام شد   کردن(  سکرین)برریس منجمله بهبود تایید سن و  و آموزش نب 

نشست ها با معت   وزارت امور خارجه و وزیر   سلسلهیک بعد از جوالی،  ۲۳خ بتاری    ، استقبال نمود. ات مسلحانهدر منازع
ی بت   الوزارن  در مورد اطفال و منازعات مسلحانه روی   توافق نمودند.  "تمطابقنقشه راه در راستای "عدلیه، کمیته رهبر

سلسله ی  ت   همچن تیمأمور این . ساخت گهمآهن نقشه راه زمینه تطبیق دولت در  را برایمتحد تدارک حمایت تخنییک  ملل
راه اندازی کتاب رهنما در از  تیحما جهت در رسارس کشور  دولن  ب  و غ دولن  ی را با دست اندر کاران ابتکار  های تیحما از 

 رفت. گمورد محافظت از اطفال افغانستان در منازعات مسلحانه به عهده  

. این ماموریت همچنان به فراهم آوری حمایت های تخنییک و مشوره در مورد محو خشونت علیه زنان ادامه داد. در ۳۸

بر اساس  مور زنان در زمینه ایجاد یک نقشه راهونی متقابل توکیو، یوناما به وزارت اگارتباط به روند چارچوب پاسخ
فراهم نمود. بویژه،  حمایت تخنییکدولت در مورد تطبیق قانون محو خشونت علیه زنان نخستت   زارش گپیشنهادات  
در  ،زنان هیعل خشونتقضایای در  ،ریگمیانجیمربوط به در مورد ایجاد رهنمود های کنفرانس روی تدویر یک  پیشنهادات 

  روی میلپالن عمل  تیتقو  یبرا حمایت های را  امور خارجه همچنان به وزارت تیمأمور ه بود. این شد دهیطرح گنجان نیا
منحیث بخس  از روند جاری تقویت عالوه بر آن، ( فراهم نمود. ۲۰۰۰)  ۱۳۲۵شماره  تیامن یقطعنامه شورا تطبیق
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محافظت آنان در برابر سو استفاده جنس، یوناما برای ایجاد ظرفیت در وزارت داخله برای ادغام افشان پولیس زن و 
م مستقل شکایات دادخوایه کرد که در اصول  از طرف این وزارت پذیرفته شد.  ،میکانب  

 ، رسکوب و مجازات قاچاق افراد،یب  گجلو ل و کو به پروت افغانستانالحاق جوالی، فرمان ریاست جمهوری  ۱۳. بتاری    خ ۳۹
در عت    . م باشد را تایید کرد  میل فرا  افتهیم سازمان ایجر  هیعلمتحد  ملل ونیکنوانس  کننده ی  لیکمکه ت،  اطفال زنان و  ژهیو ب

، تحت ریاست  زمان، کمیسیون عایل افغانستان برای مبارزه با قاچاق انسان کمیسیون های را در مورد قاچاق، به سطح والین 
 تهیکم  از طرف ۲۰۱۳ در ماه دسامبر   کهیمیبا توجه به تصمان وزارت های ذیربط را ایجاد کرد. گوالیان، و متشکل از نمایند 

 
 

عتبار در رابطه به ا اش میتصمکه   از حقوق بش  برای تروی    ج و محافظت  حقوق بش  میلنهاد های  الملیل ت   ب هماهنیک
در  را  ، اطالعان  جونماه  ۳۰ خی    تار ب، متذکره ونیسیکم  ،تغیب  دهد را  مستقل حقوق بش  افغانستان ونیسیبه کم دنیبخش

 
 

 رسید  مورد چگونیک
 
فراهم نمود.  به این کمیته، کمیشب  ها   زینش و روند تعیت   گران  های این کمیسیون در مورد  گ فعال به نگ

 نب   پیشنهادات خود برای حمایت از این کمیسیون
 ارایه نمود.  را  جامعه مدن 

 

IV.   کمک های انکشاف  و  تطبیق پروسه کابل 
 

 هماهنیک
 آماد  . ۴۰

 
، ود ش برگزار  ماه نوامبر در لندن ۲۵بتاری    خ که قرار است   در مورد افغانستان را کنفرانس توسعه وز    ها برایگ

ماه   ۲۳ردید. بتاری    خ گزارشدیه  گبت   دولت و جامعه جهان  در جریان مدت   اسایس یگفتگوهابرای   تمرکز  کننده ی  فراهم
 نی چارچوب پاسخگو تعهدات د یهدف کنفرانس تجدوزارت مالیه و جامعه بت   الملیل در یک نشست توافق کردند که جون 
ی تحت رشد بر کنفرانس و   نیا تیبر اهمان جامعه بت   الملیل گخواهد بود. این وزارت و نمایند  و یتوک متقابل سکتور  رهبر

   جهت الملیل ت   ب یگذار   هیو رسما یقتصادا برای توسعه خصوض
 

این ند. دیورز  د یتأکبه کمک ها  افغانستان کاهش وابستیک
نقش یک جامعه مدن  و سکتور خصوض توانمند و نب   تعامالت دولت های منطقه را برای رسیدن به  کنفرانس همچنان 

با دست  اجماع های شان جهت بوجود آوردنمشوره به ان گاهداف این چاچوب برجسته خواهد ساخت. تمویل کنند 
 نیا. کردند   آغاز ويژه ی ساحوی  یکار   روه های گاز طریق چندین  " جدید"اندرکاران جامعه بت   الملیل در یک چارچوب 

 آماد  در مورد  یبعد دولت با ت شان تعامال  نظریات
 
 گروه  .را رهنمانی خواهد کرد کنفرانس لندن درمورد افغانستان   ها برایگ

ک جامعه مدن   یکار   آماد ، د نم باش جامعه مدن  نهاد  ۱۰۰۰تقریبا مرکب از که   ی، شبکه مشب 
 
 هم برای کنفرانس ش را یها گ

 . آغاز کردند رویداد حاشیوی  یز یبرنامه ر هم برای و  اصیل

ایط  اقتصادی چالش بران۴۱   ۱ زمان از  زارش داد که برای مدتگجوالی، وزارت مالیه  ماه  ۲۲ب   باف  مانده است. بتاری    خ گ. رس 
درصد کمب  از عواید جمع آوری شده برای  ۲کمب  از هدف و  درصد   ۲۰مرگ گجون جمع آوری عواید غب    ۳۰جنوری ایل 
، به  را  دولتضعیف عواید جمع آوری رفت. دولت گقرار    ۲۰۱۳در سال  زمان مشابه داخت   مالیات تاسیسات تجارن  نبر

کت هابشمول برج   جمع آوری مالیات ، نیعالوه بر انسبت داد.  یگذار   هیرسما ، و ادامه روند نزویلالملیل ت   بزرگ ب یاز رس 
پایت   باف  ماند. درصد کمب   ۸ ۲۰۱۳در زمان مشابه در سال  مالیات جمع آوری نسبت بهدرصد ، و  ۲۳از هدف تعیت   شده 

خالی وزیر مالیه، عمر زاخیلوال، ردید. گ  ر تأثاقالم ذیقیمت م یدرصد ۲۲کاهش از   یادیز  ود تا حد آوری عواید مالیان  جمع 
نسبت به آنچه پیش بین  شده بود تخمت   زد.  ،میلیون دالری را در نتیجه عدم اطمینان و کند تر شدن نرخ رشد  ۵۳۷مایل 

ایط برای بهبود این وضعیت، قبل از رویکار آمدن حکومت جدید، نا محتمل به نظر م  وزیر مالیه خاطر نشان ساخت که رس 
وی، کاهش هزینه های عملیان  و توسع یار یاخت یها نهیکاهش هز ردیده شامل  گکه تا حال اتخاذ    یلوکنب  رسد. اقدامات  

فتیاز پ برج  مرکات( م شد. گجمله  من) عواید  یآور  جمع بهبود  همچنان جوالی، در ماه  در عواید  یجمع آور  زمینه ها در  ش 
انگبنندگان . تمویل کثبت شد اتخاذ شده بود،  ۲۰۱۴مقایسه با اجراان  که در شش ماه نخست سال  و   ونه دوامدار روی مب  
 و نمودند. گفتگبحث و   احتمایل یها اسخپ در بارهعلل خالی مایل با وزارت مالیه و میان خود شان 

فت داشت.  گو اقدامات ضد فساد، در زمان   قانون   تالش های دولت برای تروی    ج رشد اقتصادی. ۴۲ به زارشدیه، پیش 
، بتاری    خ با تروریزم و مبارزه  مایلتمویل  ا توشیح قوانت   مبارزه بدنبال  ، یجمهور کرز  سیرئماه جون، از سوی  ۲۶پولشونی
 ،کند   م یت   تع رهنمود  و تمویل مایل تروریزم الملیل ت   بپولشونی از  یب  جلوگ یبراکه   الحکومن   ت   ب نهاد  ،اقدام مایلاداره 

یل جایماه جون تعلیق تصمیم  ۲۷بتاری    خ  متذکره خاطرنشان ی ر، اداره گم . د نمو اعالم  اه ضد فساد کشور را گخود مبن  بر تب  
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ل این کشور را یک بار دی ۲۰۱۴ر این قانون ایل ماه اکتوبر گساخت که ا  ر تحت غور و برریس قرار گتطبیق نشود این نهاد تب  
تعامالت موسسات مایل در افغانستان با بانک های مربوطه بت   الملیل، جریانات مایل بداخل خواهد داد. چنت   یک تصمییم 

 .  خواهد ساختو خارج کشور را با محدودیت، و تجارت مایل بت   الملیل را با دشواری روبرو 

 

V.  دوستانه    کمک های بش 
تخنییک نظرسنجر تغذیه میل خویش که به حمایت    ۲۰۱۳ماه جوالی، وزارت صحت عامه یافته های سال    ۱۵بتاری    خ   . ۴۳

فت و بهبود   ، یافته رسیدهثبت  به  ملل متحد راه اندازی شده بود را منتش  کرد. در حالیکه از زمان نظر سنجر قبیل بدینسو پیش 
کلیدی اضطراری   آستانهسال از  ۵درصد( در اطفال زیر  ۴ید )ش وزن شدضعف و کاهدرصد( و  ۴۰.۹ها در زمینه عدم رشد )

 وهیدر مورد ش  فیضع  و آگایه  تغذیه  یدیکل  برنامه هایکه پوشش ضعیف    داد   شانناین یافته ها  است.     تجاوز کردهملل متحد  
 گدرصد مر  ۱۲.۶در افغانستان، ه است. کمک کرد  سو تغذیه حاد و مزمن هیمشکالت دوگانه تغذ به کودک و نوزاد   هیتغذ یها

ک تخصیض  ۱۸۹۰۰۰ومب  ساالنه اطفال، که مجموعا به  دوستانه مشب  تن م رسد به سوتغذی حاد ارتباط دارد. بودیجه بش 
 را برای رسید 
 
ملل متحد و سازمان های غب  توسط تا از پاسخ های که  در اولویت خود قرار داده  به سوتغذی حاد و شدید گ

د گحمایت صورت   ،داده م شود  نقض شده است، والیت، جاییکه محدوده سو تغذی حاد اضطراری در هشت دولن    . ب 

 و  ،جنوری بدینسو  ۱تاری    خ  از  مورد را ۸، و مجموعا فلج اطفال را ثبت کرد ست، افغانستان دو مورد گآ ۱۵م و  ۳۱. بت   ۴۴
ق کشور  در شش مورد  زارشدیه ماه گردید. در جریان مدت  گگزارش    کشور   غربجنوب و مناطق از  مورد در هر یک  ۱، و رس 

سال، و به همت   سان کمپاین  ۵میلیون طفل زیر  ۸.۹های اپریل و جوالی، کمپاین میل معافیت از پولیو راه اندازی شد که 
 میلیون اطفایل را که در ساحان  که در ساحات خطر بلند زند  ۳.۵معافیت محیل 

 
داد. بتاری    خ    م کردند را تحت پوشش قرار گ

 همآهنماه جوالی، نشست  ۱۰
 

 در امتداد رسحد بت   متخصصت   تخنییک والیت کندهار در جنوب و والیت همسایه یک
 ام سازند. گردید تا فعالیت های واکسیناسیون را همگزار  گبلوچستان پاکستان بر 

خانواده وارد والیات  ۱۳۰۰۰ست تخمینا گآ  ۱۵جون، ایل  ۱۵. بتعقیب آغاز عملیات نظام در وزیرستان شمایل بتاری    خ ۴۵
ق افغانستان شده بودند. تخمینا  بان در رسارس  ۸۰خوست و پکتیکا در رس  ولسوایل  ۱۴درصد این جمعیت در مجتمعات مب  

ونی  از سوی مقامات محیل با حمایت همکاران بت   الملیل هم در والیت خوست و گرفتند. برنامه پاسخگدر امتداد رسحد پناه  
 نیو حادتر  نیتر  یفور از فعالیت های جاری اولویت حمایت نماید تا ر والیت پکتیکا برای مدت حد اکبی شش ماه هم د

دوستانه یازهاین  د. نردگبرآورده   بش 

ک آن را وزارت مهاجرین و عودت گروه کاری در مورد بیجا شد گ ماه جوالی،   ۳۱. ایل تاری    خ ۴۶ ان داخیل، که ریاست مشب 
ثبت کرد که تعداد مجمویع  ۲۰۱۴در سال  گمورد افراد بیجا شده را در افغانستان بدلیل جن  ۶۰۳۰۷شت بعهده داان گکنند 

ی های جاری نظام در چندین گدر  تن رسانید.  ۷۰۱۹۰۹ان را به گبیجاشد    بدینسو  جون ۲۰ولسوایل شمایل هلمند از تاری    خ ب 
دوستانه . ه استردیدگان داخیل  گافراد ملیک و بیجاشد  ب  گچشم منجر به تلفات ، توانانی فعالت   بش 

بدلیل سطح باالی نا امن 
یس مستقیم  جاده به شدت  ذار رویگشت و  گ  را ران  بوده زیگبه جمعیت بیجا شده که در این ولسوایل ها مایه نبرای دسب 

  ۶۷۴زارش بیجاشدن گ. خصومت های جاری در ولسوایل قیصار والیت فاریاب در شمال کشور منجر به  محدود شده است
 شد. خانواده 

ونه داوطلب به گتن ف  روز( ب ۴۷مهاجر افغان )حد اوسط  ۱۰۰۵۵، مجموعا ۲۰۱۴. در جریان هفت ماه نخست سال ۴۷
شتند. از ماه گتن از سایر کشور ها بر  ۱۴۶اسالم ایران و  تن از جمهوری ۲۷۴۱تن از پاکستان،  ۷۱۶۸افغانستان عودت کرد: 

ان عودت کنند گو ایل زمان   ،جنوری بدینسو  درصدی را در مقایسه به زمان مشابه در سال  ۶۵ان کاهش رسی    ع گزارشدیه، مب  
خابات قسما به عدم اطمینان در رابطه به انت ۲۰۱۴ان تا حال در سال گنشان داد. کاهش در رقم عودت کنند  ۲۰۱۳

 ران  های امنین  در جریان مدت انتقال نسبت داده شده است. گافغانستان و ن



A/73/99۰-S/۲۰19/7۰3  ملل متحد 
 

11/14  19-۲۰693 

 

 ب در رسارس صفحاتال یساز اثر  مماه و  لیاپر که در ماه   پناهگاه   ۸۱۶۴ی ایدر برنامه اح هیاول نی به دنبال شناسا. ۴۸
رسپناه تا کنون تایید  ۹۴۱، تخصیص های مایل، بشمول صندوق پاسخ اضطراری برای شده بودند  رانیو افغانستان شمال 

 شده اند. 

ار ماین در   ۷۲و  گزارشدیه، چهار میدان جنگ. در بخش سکتور ماین پایک، در جریان مدت  ۴۹ محل پاک کاری   ۳۲کشب  
. ملل متحد به کار خود با آیساف ادامه داد تا دند یردگر که ولسوایل های عاری از ماین اعالم  گند همراه با پنج ولسوایل دیشد

از مواد منفلقه منفجر اه ها و محالت تمرین اسلحه که در حال مسدود شدن یا انتقال م باشند گقرار در امر اطمینان از این که 
اقالم   ۱۲۹۰۰اقالم انفجاریه و حدود  ۳۴۰۰۰شده و بیشب  از  کیلومب  مرب  ع پاک کاری  ۹۵.۴؛ د، حاصل شود نردگپاک  ناشده 
 برطرف یا از بت   برده شدند.  اسلحه خفیفه مهمات 

دوستانه  یها تیمحدود. ۵۰ یس بش   ر . حمله بند ثبت شد ونه دوامدار گمتحد ب ملل نظارت جهان   چارچوبتحت دسب 
ماه   ۱۵باف  ماندند. ایل تاری    خ کلیدی   نگران   منحیث ساحاتهمچنان  صج التیو نقض تسه مراکز، ها و  نی ، داراکارمندان

  ۳۵کشته و   ۳۷که منجر به ردیدند،  گثبت    ۲۰۱۴رویداد خشونت علیه کارمندان، دارانی ها و مراکز در سال  ۱۱۷ست، گآ
ماه  ۱کارمند شد. بت   رفتاری و توقیف پنج  گتن اختطاف و اختطاف های نافرجام و   ۱۱۴مجروح در میان کارمندان صج، با 

ف  و مرکزی قرار داشتند را متاثر  ۴۱ست، گ آ ۱۵جنوری و  رویداد مراکز صج، دارانی ها، غب  دولن  و دولن  که در والیات رس 
 ساخت. 

دوستانه برا مجمویعجه یبود.  ۵۱  هبآن در مطابقت  میلیون دالر  ۲۰۶از این مجموع ، که میلیون دالر  ۳۴۵ افغانستان، یبش 
 کمیته صلیب رسخمیلیون دالر آن به   ۵۶ مانده مبلغ باف  قرار دارد. از  جه(یدرصد بود ۵۱افغانستان ) یبرا نی پاسخگو برنامه

دوستانه تعهد شده لیکن تخصیص نیافته است،  ۳۰ردیده است، تقریبا گزارش  گبت   الملیل   میلیون دالر برای فعالیت های بش 
زارش داده نشده است.  از مبالیع  که در مطابقت با این برنامه قرار دارد، دو سوم به نهاد گو متباف  در مطابقت به این برنامه  

دوستانه به افغانستانان گتخصیص یافته است. تمویل کنند های ملل متحد و یک سوم به سازمان های غب  دولن    برتر بش 
میلیون   ۴۰۶برریس شش ماهه پالن   . ن م باشند دیسو   دنمارک و هم اکنون ایاالت متحده، جاپان، کانادا، جمهوری کوریا، 

دوستانه در ماه جوالی، با توجه به نیازمندی های دی د،گدالری از طرف تیم کشوری بش   ری از نظرسنجر تغذیه میل برم خب  
در  ر گیکبار دیپیشنهاد شده را تخصیص های   ،ب ها ردند و پاسخ رسپناه بعد از سیال گهجوم مهاجرین که از پاکستان بر م  

 ت کاری خویش قرار دادند. اولوی

 

VI.  مبارزه با مواد مخدر 
  ۶۳از بت   برده شد، که کاهش  ۲۰۱۴هکتار مزارع خشخاش در سال  ۲۶۹۲ارزیانر های نخستت   نشان م دهد که  . ۵۲

و های دولن  روی محافظت روند   ۲۰۱۳را در مقایسه به سال    یدرصد نشان م دهد. این کاهش قسما م تواند که به تمرکز نب 

عملیات را راه اندازی  ۵۹۷مواد مخدر افغانستان مبارزه با ست، پولس گآ ۱۶ماه جون و  ۱انتخابات نسبت داده شود. بت   

وهت     اتوار غب  قانون  البر   ۱۶رفتار،  گ مظنون    ۵۲۹کرد، که در نتیجه     ۱۳۲۹۵رام پیش ماده کیمیاوی،  گکیلو   ۴۴۶۰و    تخریب  هب 

، گکیلو  ، گکیلو    ۲رام امفتامت    ردید. گضبط  قبضه اسلحه مختلف النوع،  ۶۶عراده واسطه نقلیه و  ۸۱رام مورفت  

 ماه جون در قرغزستان، با تمرکز روی رسید  ۲۷و  ۲۶. کنفرانس منطقوی بتاری    خ ۵۳
 
زار گایدز، بر اچ آی وی  به مواد مخدر و گ

 تحت عنوان استفاده غب  قانون  پول و خدمات انتقال ماه جوالی، ورکشاپ منطقوی در قرغزستان ۴ایل  ۲ردید. از تاری    خ گ

صصت   روه متخگاین ورکشاپ نشست دوم  . ردید گ زار  گبر  ارتقا م دهد  را  اوراق با ارزش: که کار بت   ادارات و استخبارات مایل

 د.  بخشیضد پولشونی را در آسیای غرنر و مرکزی تسهیل 

 

VII.  حمایت از ماموریت 
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 فضانی  گیوناما به همآهن . ۵۴
نامطمت   سیایس، امنین   ساخت   منابع جهت اینکه بتواند ماموریت خویش را در یک چنت  

ات احتمایلگو مایل ادامه داد. در مدت زمان   و های نظام بت   الملیل  زارشدیه، ارزیانر های تاثب  ، باالی ملل متحد  کاهش نب 

 ردید. گونه دوامدار راه اندازی  گبويژه در ارتباط به امنیت میدان های هوانی و حمایت طنر ب

متحد در مساعدت به روند تفتیش انتخابات ریاست جمهوری، یوناما فراهم سازی جهت حمایت از تالش های ملل . ۵۵

ساخت. برعالوه، یوناما دوشادوش  گتن ناظر اتحادیه اروپا در یونوکا را همآهن ۱۰۰محالت بودوباش امن برای بیشب  از 

ز مراکز کمیسیون در رسارس کشور جهت حمایت از انتقال آرا ا خدمات هوانی اضاف    برنامه انکشاف ملل متحد فراهم سازی

 منحیث بخس  از روند تفتیش کار کرد.  را  به دفب  مرکزی آن در کابل

ش تخنیکگ  بر اساس ۲۰۱۵سال  نخستشش ماه  یبراجه موقت را یبود. این ماموریت ۵۶  ر یو سا ان فعیلمندکار   ن  سب 

بادر نظر داشت بتعقیب انتقال سیایس که در حال انتظار است و  ۲۰۱۴ارایه کرد. ارزیانر تخنییک برای رب  ع چهارم سال  منابع

یافت که خواهد  انعکاس ۲۰۱۵سال  یجه برایکامل بودایه  در ار  انر یارز  جهینت ؛ برنامه ریزی شده استانتقال امنین  جاری 

 ارایه شود.  ۲۰۱۵قرار است در سال 

  

VIII.  مالحظات 
انتخابات  ب   مدت و بحث برانگ که روند طوالن    یپرتحرک بود، به طور   اندازهافغانستان نر  یبرازارشدیه گزمان   .  ۵۷

 ب  با تأثردید. گمردم   یدیناامیاس و  شیو افزا مخربت    شجیع، تیاقتصاد اطمینانعدم  بدتر ساخت   باعث 
 ساحهکه در هر   ان 

 
 
ذشته گدر   داریکه مقررات حکومت  زمان  که   دارند  اد یبه  که به خونر   ،مردم ت   در ب محسویسد، اضطراب شاحساس  زندگ

که در  م  فرست سالم مها زن و مرد افغان  ونیلیمن به شجاعت و اراده م د. انجامی به جنگ داخیل اوضاع مملکت، فروریخت

کت کردند.  انتخابان   یهامپاین ، کاندهنده، نامزد یبه عنوان را یب  گ  یدو دور راهر   یبرا انآن یآرزو به و ناظران رس 

ام   د یبا یرهبر  ب   صلح آمو  کیدموکراتانتقال  کیبه  انر یدست   د. زار گاحب 

 پروسهرا در  نقش نظارن   متحد  جمهور، ملل سی، و به درخواست دو نامزد و رئیب  گ  یبن بست پس از دور دوم رأ. برغم ۵۸

 مبرغقرار دارد.  افغانستان انتخابان   یها کامل نهاد   تیو مسئول صالحیتتحت همچنان امر  نیبر عهده گرفت، که ا تفتیش

 یچیو پ اسیمق
 
ماه   ۱۴بتاری    خ معتبر  یاز آرا آراء تقلنر  جدا کردنهدف  ه، بپروسه تفتیشبلندپروازانه، عملکرد سابقه  نر  دگ

ماه   ۱۲بتاری    خ ، دو نامزد یكر   ،امور خارجه ر یوز  تیبا حما . افتیادامه  وستهیپ و و با رسعت   ردید گچند روز آغاز   یط، جون

 شان تعهد بر و  اطاعت نمایند  ، كشور   یرهبر بعدانتخاب  یبرا یب  گ  میدر تصم تفتیش، جهیاز نت تا ند شدمتعهد  جوالی

دولت  یها شکل و کارکرد  یت   تب یبرا فغان  بت   اال یها، گفتگو  تالش نیرابطه با ادر  دند. ورزی د یگست مجددا تأكآ ۸بتاری    خ 

 از یکه افغانستان با آن روبرو است، ن  ن  یو امن یاقتصاد یاز چالش ها یار ی. بسردید گراه اندازی   وحدت میل یتوافق شده 

 م باشد.  حیان   رو، تعهد به مشارکت واقیع نی: از ادیده م شود  نظر و وحدت  قوی یرهبر یک به 

طالبان، گروه  - مخربت   ، دیهدوره گزارشجریان در  الملیل ت   ب نظام کاهشو ادامه   ایسیس طوالن  اطمینان عدم  انیدر م. ۵۹

  - محیل دالالنو  تکار یجنا ی، گروه هاالملیل ت   و ب داخیل سن  یترور  ی، شبکه هابوطهمر  شوریس   یها
ً
اظهار موجودیت مجددا

زنان و  مجروحت   کشته ها و   ی از نگران کننده  شیشوند و با افزا آتش متبادل  ب  درگ ی ندهیفزا طور به  افراد ملیکدند. کر 

، علت اصیل تلفات افراد ملیک را تشکیل م گمنجر به در  گجندر حال تغیب   هیئت. ماد نشو  روبرو م اطفال ی های زمین  ب 

یسدهد.  دوستانه چالش های در برابر دسب  فن  که در رابطه به تامت   کمپاین های  بش  نب   افزایش یافته است، من از پیش 

جوانب همچنان به دنبال تعامل با همه زده بدست آمده است استقبال م کنم. ملل متحد  گواکسیناسیون در ساحات جن

، از  نانیجمله با توجه به اطمم باشد، من دوستانه و حقوق بش  مسلحانه بر  یب  درگ ب  کاهش تأث  کمک به  جهتتعهدات بش 

 . ، درک و برآورده شوند افراد ملیک
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ی های به پیمانه ی وسیع از سگ . در ۶۰ و های ضد دولت ب   ن  یامن یوهاب  ن گفصل جن ۲۰۱۴در طول سال وی نب 

 رفت. در حالیکه پرسونل نظام و پولیس به شجاعت به چالش های بزر گستان را به آزمون  افغان
 
 نیچند پاسخ م دهند، گ

 جهت شان نی و توانا تیظرف ت   تأمبرای افغانستان  یاز نهادها تیحما یبرا الملیل ت   ب مستمر و اسایس یسال به کمک ها

 نكهیا اذعان، ضمن سافیآبرای از کشورها  یار یبس دار یمن از تعهد پا خواهد بود.  از ی، نیجار  داتیقاطع با تهد بارزهم

نمایم. با درک این که افغان ها در حال حارص  مسوولیت ستایش م ، ی از ایشان انجامیدهار یجان بس یبه بها ات شانتعهد

نزدیک م شود، من تعهدات بت   الملیل را که برای بقای  اشامنین  کشور را به عهده دارند، و آیساف به ختم ماموریت 

، برآورده داده شده متحده االت ی، اکاگو یو ش بونب   )ناتو( در ل شمایل کیتالنتا مانیدر اجالس سازمان پستان که افغان یوهاب  ن

 ن  یامن یها مساعدت تطبیقو  آماده سازی یبرا شده یز یبرنامه ر  یها توافق شده و پارامب   قانون   یها د. چارچوبنشو 

ور  ندهیآ  یمانع حضور نماکه انتخابات   جهیدر نت ب  ادامه تأخم باشد.  یرص 
 
در اجالس  د یجد یرهبر از طرف افغانستان  ندگ

، جا ۵و  ۴بتاری    خ ،  شمایل رلند یآ و  ا یتانی، ولز، بر وپورتیناتو در ن  اصویل اتتعهد گر یبار د الملیل ت   ب همکارانکه   نی سپتامبر

دولت جدید، نیاز  . م باشد مایوس کننده ند، مجددا تکرار کرد افغانستان برایرا  ۲۰۱۴پس از سال  حمایتادامه  یخود برا

ک دو نامزد   هیانیمن از بخواهد داشت تا در زمینه اتخاذ تصامیم روی راهکار های امنین  رسی    ع حرکت نماید.  به که مشب 

دو توافقنامه  امضای ت   و همچن " و دولت وحدت میلایسیس ب  فراگمتعهد به "چشم انداز  انآن کردند و خطاب  اجالس ناتو 

و ها  تیوضع نامهمتحده و توافق االت یبا ا ن  یامنجانبه   . کنم  استقبال م شدند، با ناتو  نب 

 رسید  .  ۶۱
 
ل  عضم کی ب   ن ویجیبود یها نهیهز  شتگبر  ت   از تأم نانیافغانستان و اطم ویجیبودی  ندهیفزا  به خالیگ

ها  ، ماهردند گخایل   ارشد دولن   شد پست هایشدن دوره انتخابات، که باعث  خواهد بود. طوالن   د یدولت جد یبرا عاجل

 اجرااتگذاران و   هیرشد، کاهش اعتماد رسما رسی    عبه افت  منجر  بن بست پس از انتخابات، د یشد اطمینانو عدم  کمپاین

ران  شدید م باشد. کنفرانس گوضعیت اقتصادی افغانستان در حال حارص  مایه ند. ردیگ  عواید در زمینه جمع آوری  فیضع

دولت  انیم مشارکتمجدد  د یتأک یبراردد، فرصت حیان  را گزار  گدر لندن بر در ماه نوامبر توسعوی وزرا، که قرار است 

 یها و برنامه ها تیاولو  مطابقت با و در  و یمتقابل توک نی چارچوب پاسخگوهدف اسایس  روی ن،کنندگا  تمویلافغانستان و 

فت کند.   م فراهم د،یدولت جد  نشان   چیو هبوده  نانیو هم منبع عدم اطم یک نشانهافغانستان هم  قانون  ب  اقتصاد غ پیش 

 ، بخاطر الملیل ت   و جامعه ب د یدولت جداز سوی  ایسیس یجداراده اعمال  من. به چشم نیم خورد  نمودن آناز فروکش 

 تیکه موجب تقو   ویتوسع یها تیلو بر اساس او  ،با مواد مخدر در افغانستان بارزهم یبراشان مدت  طوالن   یتالش ها

 م. نمایترغیب م  را  شود  م قانون  ب  اقتصاد غ قطعو  قانون  اقتصاد 

و  با ثباتدولت  نیاز یکبر  ه ها نب   یافغانستان احساس شده، و همسا یمرزها آن سویدر  ب   ن نانیعدم اطم ب  تأث. ۶۲

 نی ها برنامهتوان در  را م آن ویمنطق همکارانبه روابط افغانستان با  متعلق تیند. اهمنمود د یمؤثر تأک داریحکومت

 یها یهمکار  پیش بردن جهت  برگزار شود، ت   چکشور   ت   انجیدر تقرار است پروسه استانبول که  رایکنفرانس وز   ت   چهارم

کت  همه من. م توان مشاهده کرد  م باشد، د یمنتظر دولت جدکه   نی گردهما  قیتعو و در  ،به سطح باالتر  یو منطق رس 

د یپ راستای مشارکت فعال و سازنده در حامیان را به کنندگان و   ،آن همرتبط ب یابتکار مهم و اقدامات اعتماد ساز  نیا شبر

 هیدو همساهر بود. من از  ب   چالش برانگ دیهافغانستان و پاکستان در طول دوره گزارش ت   . روابط دو جانبه بکنم  م بیترغ

منافع  نهیمؤثر در زم یهمکار  یفضا شیمجدد روابط و افزا یبرقرار  یدر کابل برا د یفرصت دولت جد ز خواهم که ا م

ک   ند. بهره ببر  یو توسعه اقتصاد ها  افغان یبه رهبر  مصالحه ی، تالش هامز یترور  مبارزه با ، تیجمله امنمنمشب 

رهبر و دولت  ماموریت فراهم سازی ی لهیوس انهگی اننامزداز سوی  جینتا رشیانتخابات و پذ قیانتقال قدرت از طر  . ۶۳

 ، برای رسید د یجد
 
 از چارچوب تفظحام یراه برا نیبهب   نناقدرت همچ انتقال قانون   . م باشد چالش ها از  به بسیاری گ

ان قرار دار که هنوز در حال تعادل   رویداد های. با م باشد به آنها  مردمافغانستان و اعتماد  و قانون   ینهاد یها ند، من رهبر

رسخط برنامه های خود قرار دهند تا باشد که در برابر را  مردم و وحدت میل یخواسته هاتا کنم   م بیکشور را ترغ

کرده کمک    ،کیاعتمادشان به روند دموکرات اعاده ی و به رفتهگصورت  وار محافظت گرویداد های نا  ا یغلط  اتمحاسب

و  ایسیسات آن از توافق تی، و حماتفتیشدر روند  ی آنق العاده ملل متحد به نقش توافق شده فو من از پاسخ . ند باش

 ، افتخار مانتقالپروسه در افغانستان  تیو موفق منازعات،از  یب  گجلو  ماموریتدر  ایش دادن ملموس تعهدات این نهاد نم
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ده  بسیج فوری کنم.  " را متحد واحد ملل كیابتکار عمل " تخنییک ینل و تخصص هاو منابع، پرسمبتن  بر سیستم  یو گسب 

بیشب  کسب کرد.  شدت یوناما  کارمند مسلیک ساحوی  ۱۳از سوی  شب  یب ی. تالش هاذاشتگآن به نمایش  وجه  نیبه بهب  

حمل و  ت   و همچن نمودند  اعزام عی    رس ونه گب شان را  الملیل ت   ن بیکه ناظر   یو منطق یها عضو و سازمان یکشورها  ت   همچن

 م. نمای م اذعانکردند، فراهم   آیساف قیرا از طر  ن  یامن حمایتنقل و 

به افغانستان و مردم  شان ارزنده ی  خدماتبه خاطر  یان کوبیش من از کارمندان ملل متحد و نماینده ویژه ام، آقای  . ۶۴
ی آقای کوبیش از ملل متحد در افغانستان به یک لحظه ی    پاسگزاری م کنم. س  آن مصادف    کشور   حیان  انتقالحساس و  رهبر
ی و  مندیاز هدف روشن   اسحسا موصوفو  بود  . با انجام ذاشتگاین نهاد به نمایش   فیدر انجام وظارا آرام  یو حرفرهبر

متحد   ملل  از ارزش ها و اصول  یو نمونه  منقطوی و بت   الملیل با رعایت بیطرف  کار کرد    همکارانهمه افغان ها،     با کار، او    نیا
که اغلب   ،مستمر  یملل متحد در افغانستان بخاطر فداکار  الملیل ت   و ب یلحکارمندان مهمه  خواهم از  م ذاشت. گرا بنمایش  

ا متحمل  نماتعهدات  جهت تحققاز مردم افغانستان  تیحما یدر راستا شانانجام تعهدات  جهت ب   گچالش بران طیدر رس 
 م. نمایتشکر  م شوند،

 
 

                                                                                                                                 
 
  
 

 


