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وضعیت افغانستان و پیامد های آن بر صلح و امنیت جهان
گزارش رسمنس
.I

مقدمه
.۱
این گزارش به تأیس از قطعنامه شماره  ۶۸/۱۱مجمع عموم و قطعنامه شماره  ( ۲۴۸۹سال  )۲۰۱۹شورای امنیت
ترتیب شده که یط آن از رسمنس ملل متحد خواسته شده بود تا هر سه ماه در مورد تحوالت در افغانستان گزارش بدهد.

.۲
این گزارش معلومات تازهی را در رابطه به فعالیت های ملل متحد در افغانستان به شمول تالش های سیایس،
سپتامب  ۲۰۱۹ارائه شده بودA/74/348-( ،
بشدوستانه ،انکشاف و حقوق بشی از زمان صدور گزارش قبیل که به تاری خ ۳
ر
 )S/2019/703فراهم م نماید.

.II

تحوالت مرتبط

.۳
در مدت تحت پوشش این گزارش ،انتخابات ریاست جمهوری از جمله برجسته ترین انکشافات سیایس در افغانستان
بود چنانچه این انتخابات نخستت رقابت در قوه مجریه پس از آغاز دهه تحول ( )۲۰۲۴ – ۲۰۱۵م باشد .مبان اشباک
سپتامب  ۲۰۱۹پائت تر از انتخابات های ریاست جمهوری و پارلمان بود که بالبتیب در سال ها
مردم در این انتخابات ۲۸
ر
 ۲۰۱۴و  ۲۰۱۸برگزار شد .نتایج این انتخابات ایل تهیه این "گزارش اعالن نشده است .تصمیم ایاالت متحده امریکا مبن بر
سپتامب اعالن شد ،یک سلسله بحث های دیپلوماتیک از سوی طرف های ذیدخل را
توقف گفتگو ها با طالبان که به تاری خ ۷
ر
در ین داشت تا زمینه برای روند صلح مساعد شود .وضعیت امنین کماکان شکنند باف ماند و اکبأ تعداد زیاد رویداد های امنین
ً
سپتامب  ،۲۰۱۹مبان تلفات ملیک
جنون ،رسف و شمایل کشور به وقوع پیوست .از  ۱جنوری ایل ۳۰
مشخصا در حوزه های
ر
ر
از زمان که یوناما ثبت منظم این آمار را در سال  ۲۰۰۹آغاز کرد ،به بلند ترین حد در یک رب ع رسید" .گفتگو ها میان دولت
افغانستان و تمویل کننده گان کلیدی در مورد تطبیق چارچوب حسابدیه متقابل ژنیو ادامه یافت .وضعیت کمک های
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بشدوستانه کماکان رو به وخامت بوده و تخمت زده م شود که  ۹.۳۸میلیون تن در سال  ۲۰۲۰به این کمک ها نیاز داشته
باشند در حایل که این رقم در سال  ۲۰۱۹به  ۶.۳میلیون تن م رسید.

الف.

تحوالت سیایس

ی
.۴
بمنظور آمادگ برای انتخابات ریاست جمهوری ،کمیسیون مستقل انتخابات به تعداد بیشب از  ۲۰۰۰۰۰کارمند
ً
.
انتخابات را جهت توظیف در  ۵۳۷۳محالت تعیت شدۀ رأی دیه استخدام و آموزش داد به تعداد حدودا  ۱۲۵۰۰۰نفر که
 ۳۷درصد آن را زنان تشکیل میداد ،از سوی  ۱۳۱نهاد اعتبارنامه بدست آوردند تا از این پروسه در روز انتخابات نظارت نمایند.
این افراد شامل نمایندگان نامزدان ،ناظرین احزاب سیایس ،ناظرین داخیل ،نمایندگان رسانه های میل و بت الملیل و مهمانان
ویژه بودند .مأموریت حمایت قاطع سازمان پیمان انالنتیک شمایل (ناتو) حمایت های امنین و لوژستییک را به نبوهای دفایع
و امنین افغانستان فراهم نمودند .انتخابات تحت یک چهارچوب قانون جدید که مبتن بر مقتضیات سیایس و اصالحات به
اساس تجارب کسب شده از انتخابات پارلمان سال  ،۲۰۱۸منجمله تقاضا ها مبن بر کارگبی از تکنالوژی ایجاد گردیده بود،
برگزار شد.
.۵
سپتامب پایان یافت .یک تعداد از نامزدان
مطابق به قانون انتخابات ،زمان رسیم کارزار های انتخابان به تاری خ ۲۵
ر
ریاست جمهوری در مورد عدم فرصت های مساوی شکایت نمودند و به دلیل اینکه آنان زمان کارزار های انتخابان را بخاطر
عدم اطمینان در مورد پروسۀ صلح از دست دادند ،خواهان به تعویق انداخت انتخابات گردیدند .از جمع  ۱۸نامزد انتخابات
ریاست جمهوری ،چهار نامزد که عبارتند از زلیم رسول ،شیدا محمد ابدایل ،ر
حاج محمد ابراهیم الکوزی و نورالحق علوم،
ً
رسما از پروسه کنار رفته و حمایت شانرا از نامزدی رئیس جمهور ارسف غن اعالم نمودند .حنیف اتمر باوجویکه از نامزدی
ً
خود رسما کنار نرفت ،ویل اعالن نمود که اشباک خود در پروسۀ انتخابات را به حالت تعلیق درخواهد آورد .وی حمایت اش
را از هیچ یک از نامزدان دیگر اعالم نکرد.
طالبان قبل از انتخابات اعالمیه های متعددی را جهت مانع شدن شهروندان از اشباک در انتخابات پخش نمودند.
.۶
دو روز قبل از روز رأی دیه ،کمیسیون نظام طالبان از افغانها خواست تا انتخابات ریاست جمهوری را تحریم نمایند چون آنها
قصد دارند تا "مراکز و دفاتر" مربوط به انتخابات را مورد هدف قرار دهند .به جنگجویان طالبان هدایت داده شده بود تا از
"هر آنچه در اختیار" دارند بمنظور این هدف کار گبند.
.۷
سپتامب  ۶( ۲۰۱۹مبان  )۱۳۹۸رأی دیه در  ۴۶۷۸مرکز در رسارس کشور صورت گرفت و متباف مراکز
به تاری خ ۲۸
ر
ً
عمدتا به دلیل ناامن بسته باف ماندند .مسایل تخنییک چون فهرست نامکمل و یا ناقص رأی دهندگان و عدم فعالیت دستگاه
های بایومبیک گزارش داده شد .از مجموع  ۳۴والیت ،کمیسیون مستقل انتخابات در  ۹والیت به قطع شدید و کامل خدمات
شبکه های مخابران از اثر حمالت طالبان مواجه گردید .به تاری خ  ۳اکتوبر ،کمیسیون مستقل انتخابات مبان احتمایل اشباک
در انتخابات را  ۲.۶۹میلیون نفر از مجموع تعداد  ۹.۶ملیون ثبت نام شده اعالن نمود .مبان اشباک کننده گان به اساس
تخمین که از طریق دفاتر والین کمیسیون جمع آوری شده بود ،پیش بین گردید.
.۸
معتب شناخت آرای بایومبیک در برابر
فضای آن پس از انتخابات با ادعاهای اولیۀ پبوزی ،نظریات متناقض پبامون ر
سپتامب ،رئیس اجرائیه داکب عبدهللا
آرای غببایومبیک و تقاضا ها برای اعالن زودتر نتایج انتخابات همراه بود .به تاری خ ۳۰
ر
یط یک کنفرانس مطبوعان بیان داشت که نتایج انتخابات از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعالن خواهد گردید و ادعا کرد
که وی "بیشبین آرأ" را بدست آورده است .به تاری خ اول اکتوبر ،امرهللا صالح ،معاون اول دستۀ انتخابان رئیس جمهور غن
اعالن کرد که مبان آرای تیم اش نشان دهندۀ "پبوزی مستقیم" در روند اول است.
.۹
به تاری خ  ۲اکتوبر ،بنیاد انتخابات آزاد و شفاف افغانستان که یک نهاد غبدولن است ،از کمیسیون مستقل انتخابات
.
خواست تا آرأ را جمع بندی و نتایج آنرا بطور شفاف ،بیطرف و مستقل اعالن نماید این نهاد روی نیاز به ارائه معلومات بموقع
و دقیق در مورد پروسۀ انتخابات تأکید نموده و از کمیسیون شکایات انتخابان خواست تا به شکایات انتخابان بموقع و مطابق
ی
چهارچوب قانون رسیدگ نماید.
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.۱۰
هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان (یوناما) ،برعالوۀ ارائه کمکهای تخنییک به کمیسیون مستقل انتخابات و
کمیسیون شکایات انتخابان ،به همکاری هایش در بخش انتخابات با رسکای میل و بت الملیل ادامه داده و روی شفافیت ،بیطرف
و استقاللیت در پروسۀ جمع بندی نتایج ،ارائه معلومات دقیق و بموقع به احزاب ،رأی دهندگان و نامزدان به یک شیوۀ سازنده
تأکید نمود .همچنان یوناما از احزاب خواست تا مسئوولیت کامل پروسه ،بشمول ثبت هرگونه شکایت از طریق مقامات و
طرزالعمل های مربوط ،را بعهده گبند.
.۱۱
در هفته های پس از انتخابات ،مواد حساس انتخابان جمع آوری و فورمه های نتایج در حضور نمایندگان نامزدان و
ناظرین شمارش گردیدند .کمیسیون شکایات انتخابان مجموعأ  ۴۵۲۸مورد شکایات مربوط به پروسۀ رأی دیه و شمارش آرأ را
ً
که عمدتا به فهرست رأی دهندگان و عدم فعالیت درست دستگاه های بایومبیک مرتبط بود ،بدست آورد.
.۱۲
شناسان بایومبیک رأی دهنده گان در محراق جدال های پس از انتخابات
واکنش ها و مانور های سیایس در مورد
ی
قرار داشت .اگرچه تعداد زیادی از نامزدان و احزاب سیایس از ابتدای پروسه به این باور بودند که کارگبی از تکنالوژی راه حل
جلوگبی از تقلب است ،اما استفادۀ عمیل از دستگاه ها و نرم افزار ها به چالش مواجه شد .به تاری خ  ۱۱اکتوبر ،شورای نامزدان
معتب
ریاست جمهوری که یک گروپ غبرسیم متشکل از چندین نامزد ریاست جمهوری م باشد ،هشدار داد که درصورت ر
شناخت آرای تثبیت شدۀ غببایومبیک ،این شورا نتایج انتخابات را نخواهند پذیرفت .شورا با پخش یک اعالمیه به تاری خ ۱۷
ً
نوامب روی این موقف اش مجددا تأکید نمود .حداقل هشت تیم انتخابان اعالم نمودند که آرای بدون شناخت بایومبیک را
ر
.
نخواهند پذیرفت رئیس اجرائیه عبدهللا نب از این موقف حمایت نموده و تأکید کرد که رصف آرای تثبیت شدۀ بایومبیک باید
اعتبار داده شوند .به تاری خ  ۱۳اکتوبر ،سه حزب سیایس کوچک تقاضا نمودند که آرای تثبیت شدۀ غببایومبیک نب باید اعتبار
داده شوند.
.۱۳
نوامب ،چندین نامزد انتخابات ریاست جمهوری کنفرانس های جداگانۀ مطبوعان را دایر نمودند تا موقف
به تاری خ ۱۳
ر
شانرا در مورد انتخابات ریاست جمهوری اعالن نمایند .گلبدین حکمتیار ،یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری به تقلب
گسبدۀ انتخابان به ویژه آرای غببایومبیک اشاره نموده و خواهان ایجاد یک کمیسیون یا محکمۀ بیطرف گردید تا جرایم و
تقلبات انتخابان را مورد تحقیق قرار دهد .رحمت هللا نبیل نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نب ادعای تقلب گسبده در
انتخابات را نمود .هر دو نامزد نگران های شانرا در مورد ناپدید شدن دستگاه های بایومبیک ابراز نموده و ادعای تقلب را
نمودند.
.۱۴
نوامب ،کمیسیون مستقل انتخابات هیچ تاری خ دیگری
ابتدان از  ۱۹اکتوبر به ۱۴
پس از به تعویق انداخت اعالن نتایج
ر
ی
نوامب دایر گردید ،آغاز مجدد پروسۀ تفتیش و بازشماری آرأ را که
را اعالن ننمود .یط یک کنفرانس مطبوعان که به تاری خ ۱۶
ر
سبد که به محض
هفتۀ قبل به علت مطرح نمودن دالیل تخنییک از سوی چندین نامزد متوقف گردیده بود ،اعالن نمود و تعهد ی
هان از
ابتدان را اعالن خواهند کرد .پروسۀ تفتیش و بازشماری آرأ از تاری خ ۱۷
تکمیل شدن پروسه ،نتایج
ر
نوامب در بخش ی
ی
کشور آغاز و تا اکنون ادامه دارد .کمیسیون گفت که پروسۀ تفتیش و بازشماری آرأ پس از مباحث تخنییک با تیم های انتخابان
ی
ً
نامزدان و رسیدگ به نگران های آنان مجددا آغاز گردید .باآنهم ،رئیس اجرائیه عبدهللا و شورای نامزدان انتخابات ریاست
ً
جمهوری یکبار دیگر با پروسۀ تفتیش و بازشماری آرأ مخالفت و روی اتهامات تقلب مجددا تأکید نمودند.
.۱۵
سپتامب ،دونالد ترمپ رئیس جمهوری ایاالت متحدۀ امریکا گفتگو های صلح میان ایاالت متحدۀ امریکا و
به تاری خ ۷
ر
ر
خارج و ارائه ضمانت ها در مورد مبارزه علیۀ
طالبان را متوقف کرد .قرار گزارشها ،مسودۀ توافقنامه شامل خروج نبو های
.
تروریزم بود که انتظار مبفت راه را برای گفتگو های بت االفغان و آتش بس هموار نماید از آن موقع بدینسو ،طالبان روی
ً
موقف شان مجددا تأکید نموده و اظهار داشتند که ایجاب م نماید تا قبل از آغاز گفتگوهای بت االفغان ،مسودۀ توافقنامه
سپتامب و اکتوبر ،هیئت های طالبان به مسکو ،تهران ،بیجینگ و پاکستان
نهان شود .در جریان ماه های
ر
با ایاالت متحدۀ امریکا ی
سفر نمودند تا در مورد تالشهای صلح بحث و گفتگو نمایند.
.۱۶
سپتامب ،یک سخنگوی رئیس جمهور گفت که حکومت افغانستان برگزاری یک انتخابات بموقع را در
به تاری خ ۱۴
ر
اولویت قرار خواهد داد و افزود که "برگزاری انتخابات ریاست جمهوری کلید مشوعیت صلح است" .حمدهللا محب مشاور
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سپتامب روی خواست مردم افغانستان برای یک
امنیت میل در جریان سخبان اش در مجمع عموم ملل متحد به تاری خ ۳۰
ر
ً
آتش ،گفتگوها میان حکومت افغانستان و طالبان و حفظ نظام جمهوری به مثابۀ بنیاد کشور مجددا تأکید نمود.
تالشهای بت الملیل صلح روی از رسگبی پروسۀ صلح متمرکز بود .هیئت های اعزام و نمایندگان ویژه فرانسه ،آلمان،
۱۷
ایتالیا ،ناروی ،انگلستان ،ایرلند شمایل ،ایاالت متحدۀ امریکا ،اتحادیۀ اروپا و ملل متحد به تاری خ  ۲۲اکتوبر در بروکسل گردهم
آمدند تا در مورد راه های حمایت از پروسۀ صلح افغانستان بحث و گفتگو نمایند .این نمایندگان یط یک اعالمیۀ مشبک
ً
مجددا تأکید نمودند که صلح پایدار تنها از طریق مذاکره و توافق سیایس همه جانبه امکان پذیر است و از همه طرف ها
ً
خواستند تا خشونت و تلفات ملیک را فورا کاهش دهند و از حکومت افغانستان خواستند تا یک هیئت مذاکره کنندۀ همه شمول
را برای گفتگوهای بت االفغان تشکیل دهد .به تاری خ  ۲۱اکتوبر در بروکسل ،زلیم خلیلزاد ،فرستادۀ ویژه ایاالت متحدۀ امریکا
در امور صلح افغانستان در ناتو سخبان نمود.
.۱۸
به تاری خ  ۲۵اکتوبر ،نمایندگان ویژه چت ،روسیه و ایاالت متحدۀ امریکا برای افغانستان همراه با پاکستان جهت مشوره
در مورد پروسۀ صلح افغانستان در مسکو با هم مالقات نمودند .یط یک اعالمیۀ مشبک ،اشباک کنندگان حمایت شانرا از
پروسۀ صلح اعالم داشتند و خواهان کاهش خشونت ها گردیدند .آنها از پیشنهاد چت برای مببان دور دیگر گفتگوهای بت
االفغان در بیجینگ استقبال کردند.
.۱۹
آقای خلیلزاد به تماس هایش با رسکای افغان و منطقوی ادامه داد .این تالشها شامل بازدید از پاکستان از تاری خ ۲
نوامب بود.
ایل  ۴اکتوبر ،و از تاری خ  ۲۸ایل  ۲۹اکتوبر و بازدید از کابل از تاری خ  ۲۶تا  ۲۸اکتوبر و همچنان از  ۲۹اکتوبر ایل اول
ر
در یک اعالمیه ،آقای خلیلزاد روی حمایت ایاالت متحدۀ امریکا برای حل و فصل سیایس جنگ تأکید نموده و همچنان تأکید
نوامب ،سفب مارکوس پوتزل ،فرستادۀ ویژۀ
کرد که کاهش خشونت برای تأمت یک صلح پایدار رصوری است .از تاری خ  ۲ایل ۴
ر
آلمان برای افغانستان و پاکستان از افغانستان دیدن نمود تا در مورد انتخابات ،کمکهای انکشاف و پالن ها برای گفتگوهای
احتمایل بت االفغان بحث و گفتگو نماید.
.۲۰
یک پالن داخیل هفت مادهای حکومت که از طریق رسانه ها پخش گردید ،مباحث عامه را برانگیخت .این پالن
.
گفتگوهای بت االفغان و مذاکرات صلح با طالبان را پیش بین کرد آقای محب ،مشاور امنیت میل ،واضح ساخت که یک
نوامب ،رئیس جمهور غن اعالن نمود که حکومت
آتش بس یک ماهه قبل از آغاز این گفتگوها نیاز خواهد بود .به تاری خ ۱۲
ر
افغانستان پالن دارد تا سه زندان شبکۀ حقان را بطور مشوط" ،به عنوان حسن نیت برای صلح و مصالحه" ،از زندان آزاد
امریکان افغانستان که یک تن تبعۀ
رهان دو استاد دانشگاه
سازد .به تاری خ ۱۹
ر
ی
نوامب ،ایاالت متحدۀ امریکا یط اعالمیهای از ی
امریکا و دیگر آن تبعۀ آسبالیا بود و در ماه آگست  ۲۰۱۶اختطاف و از آن زمان تاکنون توسط طالبان نگهداری م گردید،
"رهان قریب الوقوع ده نفر زندان افغان از سوی طالبان" نب استقبال نمود .در عت روز ،یک سخنگوی
استقبال نمود .امریکا از
ی
رهان استادان همراه با ده نفر از
رهان سه تن از ارسای شبکۀ حقان و "اجرای مؤفقانۀ" ی
طالبان از "اقدام مثبت" در جهت ی
رسبازان افغانستان استقبال نمود و متذکر گردید که "این اقدامات یک گام بسوی حسن نیت و تدابب برای ایجاد فضای اعتماد
بوده که میتواند پروسۀ صلح را کمک کند".
.۲۱
یوناما به تماس هایش با رسکای میل ،منطقوی و بت الملیل جهت کاهش خشونت و خاتمه بخشیدن به تلفات ملیک
سپتامب ،نمایندۀ ویژه من برای افغانستان با نمایندگان طالبان
برای ایجاد یک فضای مناسب برای صلح ادامه داد .به تاری خ ۲۴
ر
در دوحه مالقات نمود تا پبامون پروسۀ صلح ،محافظت از افراد ملیک و دسبیس به کمک های بشی با آنان بحث و گفتگو
نماید .یوناما همچنان به تالشهایش جهت حمایت از مقامات محیل و والین در رابطه به حل و فصل منازعات محیل و مصالحه
ادامه داد .در جریان ارائه گزارش ،یوناما روی پنج برنامه جدید و شش برنامه جاری صلح در کشور کار نمود و ییک از این برنامه
نهان گردید .هدف این تالشها اینست تا میکانبم های محیل برای حل و فصل منازعات را تقویت ،برنامه های دوامدار تامت
ها ی
روستان
هان را برای مسایل کلیدی همچو صلح و انتخابات ،به ویژه برای زنان و جوانان
ی
صلح در محل را حمایت و سیستم ی
ایجاد نماییم.
.۲۲
تالشهای میل و بت الملیل جهت حمایت از زنان در تالشهای شان در راستای مشارکت معنادار در پروسۀ صلح ادامه
.
سپتامب ،یک ورکشاپ به سطح بلند برای زنان در استانبول برگزار گردید تا
پیدا کرد بطور مثال ،از تاری خ  ۲۹آگست ایل اول
ر
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زنان افغان از سکتور سیایس ،جامعۀ مدن و نهاد های تحصییل را برای ایفای نقش بالقوۀ شان در پروسۀ صلح آماده و کمک
نماید .به تاری خ  ۲۳اکتوبر ،یوناما کمپاین جهان روز باز در مورد زنان ،صلح و امنیت در رسارس کشور را یط یک سمپوزیم در
کابل که از نخستت سلسله رویداد ها در رسارس کشور برای صد ها زن ،بشمول نمایندگان ادارات دولن ،نهاد های دین ،تحصییل
نوامب ،یوناما با زنان ولسوایل کوه صاف والیت پروان دیدن نمود و هدف این دیدار
و جامعۀ مدن بود ،افتتاح نمود .به تاری خ ۶
ر
شنیدن نظریات زنان در مورد انتخابات ،صلح ،تعلیم دخبان و حکومتداری والین بود .در والیت خوست ،یوناما زنان ولسوایل
ادیون جهت بلندبردن نقش زنان در
های دوردست را جهت اشباک در تالشهای میانجیگری حمایت نمود و از شبکه های ر ی
نوامب ،افغانستان و انگلستان گروه دوستان زنان افغانستان را در شهر نیویارک
تالشهای محیل صلح دیدن نمود .به تاری خ ۱۸
ر
ی
رهبی جهت تقویت و حفاظت از حقوق
افتتاح نمودند .هدف این گروه تقویت مشارکت زنان در زندگ روزمره و نقش های ر
زنان و شامل ساخت صدای زنان در آجندای صلح و امنیت است.
.۲۳
پس از استعفای صالح الدین ربان به تاری خ  ۲۳اکتوبر ،حکومت تعیت آقای ادریس زمان معت وزارت خارجه را بحیث
رسپرست وزارت امور خارجه اعالن نمود.

ب.

امنیت

.۲۴
نوامب
وضعیت امنین توأم با تعداد بلند رویداد های امنین کماکان رن ثبات باف ماند .در مجموع ،از  ۹آگست ایل ۷
ر
 ،۲۰۱۹یوناما به تعداد  ۶۶۵۴رویداد امنین را ثبت نمود که افزایش  ۱۳درصدی را در مقایسه با عت زمان در سال قبل نشان
م دهد .بیشبین رویداد های امنین در مناطق جنوب ،رسق و جنوب رسق کشور به وقوع پیوست چنانچه  ۶۰درصد مجموع
رویداد ها در همت سه مناطق اتفاق افتاد .والیت های هلمند ،کندهار و ننگرهار از جمله مناطق بودند که در آنجا رنبد ها
ا
سپتامب شدت گرفت .به
عمل جریان داشت .پس از کاهش رنبد ها در ایام عید اضیح در اواسط ماه آگست ،رنبد ها در ماه
ر
سپتامب ثبت گردید که تا اکنون بلندترین تعداد حمالت در طول یک ماه
طور مجمویع ،به تعداد  ۲۷۸۰رویداد امنین در ماه
ر
سپتامب  ۲۰۱۸به نمایش م گذارد.
در سال  ۲۰۱۹را نشان داده و افزایش  ۴۴درصدی را در مقایسه با ماه
ر
ی
.۲۵
رویکرد های جنیک بدون تغیب باف ماند چنانچه به تعداد  ۳۶۶۶درگبی مسلحانه  ۵۵درصد مجموع رویداد ها را
تشکیل داده و بیانگر افزایش سه درصدی در مقایسه با عت زمان در سال  ۲۰۱۸م باشد .کارگبی از اشیای انفجاری تعبیه
شده همچنان دومت بلندترین عامل رویداد ها باف ماند و افزایش  ۹درصدی را در مقایسه با عت زمان در سال  ۲۰۱۸نشان
هوان
هوان از سوی نبوهای ی
م دهد و این در حالیست که حمالت انتحاری ایل  ۲۴درصد افزایش پیدا کرد .تعداد  ۴۸۸حمله ی
افغانستان و نبوهای نظام بت الملیل در جریان تهیۀ این گزارش بیانگر افزایش  ۳۲درصدی در مقایسه با عت زمان در سال
هوان را تشکیل م دهند.
 ۲۰۱۸م باشد .تنها والیت های هلمند و غزن  ۴۰درصد حمالت ی
.۲۶
در روز انتخابات ،ملل متحد به تعداد  ۶۴۳رویداد امنین را ثبت نمود که بلندترین مبان همچو حمالت را از روز
انتخابات  ۲۰۱۴بدینسو نشان م دهد .این رقم شامل  ۱۱۳رویداد مربوط به اشیای انفجاری تعبیه شده و  ۱۲۶حملۀ درگبی
ً
میان دو طرف بود .نوعیت رویداد ها عمدتا شامل حمالت به مبان اندک بود و به هدف مانع شدن و یا اخالل پروسۀ انتخابات
صورت گرفتند که والیت های کندز و کابل بیشبین گواه همچو حمالت بودند .در مجموع ،به تعداد  ۷۷حمله علیۀ محالت
رأی دیه ،به شمول  ۳۵مکتب صورت گرفت.
.۲۷
باوجود شدت گرفت رنبدها نه نبوهای طرفدار حکومت و نه هم عنارص مخالف حکومت پیشفت های قابل توجیه
ً
.
در ترصف اراض در جریان ارائه این گزارش نداشتند طالبان تمرکز شان باالی ساحات شهری ،عمدتا در شمالشق را ادامه
سپتامب راه اندازی نمودند .طالبان مرکز اداری ولسوایل
دادند و دو حمله را در برابر مراکز والیت های بغالن و کندز در اوایل ماه
ر
انار درۀ والیت فراه را در ترصف خویش درآوردند و ادارۀ هفت مرکز اداری ولسوایل های (درقد ،چاه آب و خواجه غار) در
والیت تخار ،ولسوایل های (دشت ی
ارج ،قلعۀ زال و خان آباد) در والیت کندز و ولسوایل (گذرگاه نور) در والیت بغالن را بطور
مؤقت در دست گرفتند .در جریان انتخابات ریاست جمهوری ،طالبان سه مرکز اداری ولسوایل های (خواجه غار ،بهارک و چاه
آب) والیت تخار و همچنان ولسوایل (قوش تیپۀ) والیت جوزجان را ترصف نمودند.
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.۲۸
در پاسخ ،نبوهای دفایع و امنین افغانستان عملیات های گسبده را جهت کاهش فشار طالبان باالی راه های عمده
ا
و شاهراه ها ،مثل در قسمت های جنوب والیت زابل و والیت های شمالشف راه اندازی نمودند .نبوهای افغان مراکز ولسوایل
های یمگان ،وردوج و کران و منجان والیت بدخشان ،ولسوایل دهنۀ غوری والیت بغالن و ولسوایل جغتوی والیت غزن را که
بعض از این ولسوایل ها برای مدت سه ایل چهار سال در ترصف طالبان بود ،دوباره ترصف کردند.
.۲۹
در جریان ارائه این گزارش ،حمالت عنارص مخالف حکومت در برابر اهداف بزرگ توأم با راه اندازی  ۳۱حملۀ انتحاری
.
در مقایسه با  ۲۵حملۀ انتحاری در عت زمان در سال  ۲۰۱۸افزایش پیدا کرد از مجموع این حمالت ۱۷ ،حملۀ آن در ماه
ً
سپتامب گزارش داده شد که اکبا تأسیسات نبوهای دفایع و امنین افغانستان و کاروان های نبوهای نظام بت الملیل را مورد
ر
سپتامب ،طالبان محوطۀ "گرین ویلیج" را یط یک سال برای بار دوم و در کل برای بار چندم در کابل
هدف قرار داد .به تاری خ ۲
ر
سپتامب ،یک واسطۀ نقلیۀ مملو از مواد انفجاری در یک پاسگاه نبوهای دفایع و امنین
مورد هدف قرار دادند .به تاری خ ۵
ر
افغانستان در نزدییک سفارت امریکا و مقر فرماندیه مأموریت حمایت قاطع ناتو منفجر گردید .طالبان مسئوولیت حمالت
گردهمان از سوی طرفداران دستۀ انتخابان رئیس جمهور غن در والیت پروان و کابل را که هر دو حمله
انتحاری در جریان یک
ی
سپتامب به وقوع پیوست ،به عهده گرفتند.
به تاری خ ۱۷
ر
.۳۰
نبوهای نظام بت الملیل و افغان فشار های شانرا باالی پایگاه های شاخه خراسان دولت اسالم عراق و شام (داعش)
در رسق افغانستان ادامه دادند و این گروه به رنبد هایش با طالبان در والیت های ننگرهار و کب ادامه داد .در جریان ارائه این
گزارش ۱۹۴ ،رویداد به گروه داعش در مقایسه با  ۹۴رویداد از سوی این گروه در عت زمان در سال  ،۲۰۱۸نسبت داده شد.
ساخه خراسان دولت اسالم عراق و شام (داعش) رصف مسئوولیت یک حمله ،یعن حملۀ مؤرخ  ۱۷آگست در یک محفل
عرویس اهل تشییع در کابل را در مقایسه با  ۹حمله از سوی این گروه در عت زمان در سال  ،۲۰۱۸در زمان ارائه این گزارش به
عهده گرفتند .درحالیکه هیچ یک از عنارص مخالف حکومت مسئوولیت حمله در داخل یک مسجد به تاری خ  ۱۸اکتوبر را به
عهده نگرفتند ،دست داشت شاخه خراسان دولت اسالم عراق و شام (داعش) در این رویداد نب مورد تردید است .به تاری خ
 ۲۸اکتوبر ،در شهر هرات ،یک انتحار کنندۀ مظنون مربوط به گروه داعش که قصد حمله به یک مسجد اهل تشییع را داشت،
شناسان گردید ،مواد انفجاری همراه اش را قبل از رسیدن
پس از اینکه از سوی نبوهای امنین افغانستان در یک محل بازریس
ی
به هدف منفجر نمود.
.۳۱
به تاری خ  ۲۹اکتوبر ،وزارت امور خارجۀ افغانستان با نش اعالمیهای در برابر "راکت پراگن های اخب از سوی نظامیان
.
پاکستان" از آنسوی مرز به داخل والیت کب اعباض نمود در واکنش به این اعالمیه ،وزارت امور خارجۀ پاکستان نب اعالمیهای
را به تاری خ  ۳۰اکتوبر منتش و اظهار داشت که نبوهای نظام افغانستان "بدون موجب و رن مورد هاوان و سالح های سنگت"
را باالی پاسگاه های نظام پاکستان پرتاب و شلیک کردند.
.۳۲
جنان ،یک رویداد ارعاب و یک رویداد شلیک سالح های خفیف باالی وسایط
چهار رویداد که شامل دو رویداد ی
ً
مربوط به ملل متحد بود ،در برابر پرسونل ملل متحد به وقوع پیوست .یک کارمند ملل متحد اختطاف و بعدا آزاد گردید.

ج.

همکاری های منطقوی

.۳۳
سپتامب،
افغانستان به همکاری هایش از طریق نشست های چند جانبه با کشور های منطقه ادامه داد .به تاری خ ۷
ر
افغانستان در سومت گفتگوهای وزاری خارجۀ افغانستان ،چت و پاکستان در اسالم آباد اشباک نمود .در اعالمیۀ مشبک ،هر
سه کشور توافق نمودند تا به تالشهای شان جهت ایجاد اعتماد سیایس و حمایت از تالشهای صلح ادامه دهند .اشباک کنندگان
همچنان توافق ن مودند تا از سایر ساحات کلیدی همکاریهای سه جانبه ،بشمول صلح و ثبات منطقوی ،همکاری ها در بخش
انکشاف و اتصال ،همکاریهای امنین و مبارزه علیۀ تروریزم و همچنان گسبش همکاری از سوی کشور های دیگر "به  ۸اضافۀ
چت-افغانستان-پاکستان" .این نشست با برگزاری یک نشست مشبک با اشباک دیپلومات های هر سه کشور در پاکستان
سپتامب ،یک نشست هیات عالبتبۀ پروسۀ استانبول در شهر نیویارک برگزار گردید که روی تطبیق
پیگبی گردید .به تاری خ ۲۷
ر
نوامب ،شورای وزرای سازمان همکاری های اقتصادی در ترکیه باهم
تدابب چهارچوب اعتماد سازی متمرکز نمود .به تاری خ  ۸و ۹
ر
دیدار نمودند .در یک اعالمیۀ مشبک ،روی تعهد کشور های عضو در راستای تقویت صلح و ثبات در افغانستان در حمایت
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ً
رهبی و مالکیت افغانستان مجددا تأکید صورت گرفت و کشور های عضو تشویق گردید تا به بودجۀ
از یک پروسۀ صلح به ر
این سازمان برای افغانستان سهیم گردند.
.۳۴
پتامب ،افغانستان و پاکستان خدمات بیست و چهار ساعتۀ رسحد تورخم را افتتاح نمودند .در دو هفتۀ
به تاری خ  ۱۸س ر
پس از افتتاح خدمات بیست چهار ساعتۀ رسحد تورخم ،تجارت از طریق تورخم ایل  ۵۰درصد افزایش پیدا کرد .روزانه به تعداد
ده هزار نفر از این رسحد عبور و مرور م نمایند .در گذشته این رسحد روزانه برای دوازده ساعت فعالیت م نمود که باعث
ایجاد تأخب برای عبور و مرور تاجران و مردم ملیک م گردید.
.۳۵
یوناما حکومت افغانستان ،کنفرانس همکاریهای اقتصادی منطقهای در مورد افغانستان و کشور های منطقوی را
تشویق نمود تا زمینۀ صادرات از افغانستان را مساعد و اتصال تجارت منطقهای را باال رببند که این امر باعث افتتاح یک مسب
سپتامب حرکت
تجارن راه آهن از افغانستان به چت به همکاری ازبکستان و قزاقستان گردید .نخستت قطار آهن به تاری خ ۴
ر
نمود.
.۳۶
به تاری خ  ۹اکتوبر ،وزارت امور خارجۀ قزاقستان همراه با سازمان امنیت و همکاری های اروپا یک مب مدور را پبامون
"افغانستان و سازمان امنیت و همکاریهای اروپا :تحت عنوان تحکیم فرصت ها برای مشارکت و همکاری" برگزار نمودند.
رسکت کنندگان این نشست روی اهمیت همکاریهای انکشاف میان سازمانهای کلیدی منطقوی و بت الملیل سهیم در کمک به
افغانستان ،به ویژه از طریق توسعۀ مشارکت ها میان سازمان امنیت و همکاریهای اروپا و ملل متحد و همچنان سازمان
همکاریهای شانگهای تأکید نمودند .همچنان در مورد رصورت برای حمایت بیشب منطقوی در حمایت از صلح ،ثبات و انکشاف
اقتصادی در افغانستان تذکر بعمل آمد.
.۳۷
نوامب ،افغانستان در هجدهمت نشست رسان دول سازمان همکاریهای شانگهای در ازبکستان بحیث
در اوایل ماه
ر
.
یک ناظر اشباک نمود در مجموع ،به تعداد  ۱۴سند به شمول فیصله گروه تماس بت الملیل افغانستان جهت امضای یک
نقشۀ راه برای اقدامات بیشب به تصویب رسید .داکب عبدهللا ،رئیس اجرائیه روی نیاز برای همکاری بیشب میان کشور ها
جهت تحکیم صلح و ثبات در افغانستان و بهبود اتصال منطقوی تأکید نمود.
.۳۸
نوامب ،هیئن از پاکستان به ریاست دگرجبال فیض حمید ،رئیس استخبارات نظام و سهیل محمود وزیر
به تاری خ ۱۱
ر
خارجه با آقای محب ،مشاور امنیت میل در کابل پباموان ایجاد یک کمیتۀ تخنییک جهت حل مسایل میان دو کشور ،بشمول
ی
جلسات دوامدار تحت پالن عمل افغانستان-پاکستان برای صلح و همبستیک مالقات نمودند.

.III

حقوق بش

به تاری خ  ۱۷اکتوبر ،یوناما سومت گزارش ربعوار خویش پبامون محافظت افراد ملیک در درگبی های مسلحانه 1را
.۳۹
.
منتش نمود در این گزارش ،مأموریت یوناما به تعداد  ۸۲۳۹مورد تلفات ملیک که شامل  ۲۵۶۳کشته و  ۵۶۷۶مجروح م شود
و مشابه به مبان تلفات ملیک در عت زمان در سال  ۲۰۱۸بود ،را ثبت کرد .از جمله تلفات ملیک ۴۱ ،درصد آنرا زنان و یا اطفال
سپتامب ،یوناما بلندترین تعداد تلفات ملیک را در جریان یک رب ع از زمان ثبت تلفات
تشکیل م داد .از تاری خ اول جوالی ایل ۳۰
ر
.
ملیک در سال  ۲۰۰۹بدینسو ثبت نمود و ماه جوالی شاهد ثبت بلندترین تعداد تلفات ملیک در یک ماه بود تعداد بلند تلفات
ً
ملیک عمدتا از اثر حمالت انتحاری و مواد منفجره تعبیه شدۀ غبانتحاری از سوی عنارص مخالف دولت که پیوسته باعث
هوان و
بیشبین تلفات ملیک م گردید ،صورت گرفت .مأموریت یوناما افزایش دوامدار در تلفات ملیک نایس از عملیات های ی
تالیس را که توسط نبوهای افغان طرفدار حکومت صورت گرفت ،را ثبت نمود .در ماه اکتوبر ،یوناما در حدود نصف تعداد
تلفات ملیک را که در ماه سپتا رمب ثبت نموده بود ،به ثبت رسانید.

 1این گزارش در ویب سایت ذیل موجود است:
 _https://unama.unmissions.org/sites/default/files/unama_protecion_of_civilians_in_armed_conflict3rd_quarter_update_2019.pdf
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.۴۰
یوناما  ۶۲درصد تلفات ملیک را به عنارص مخالف حکومت ( ۴۶درصد را به طالبان ۱۲ ،درصد را به شاخه خراسان
داعش و متباف آنرا به عنارص نامعلوم مخالف حکومت) نسبت داد .یوناما همچنان  ۲۸درصد تلفات ملیک را به نبوهای طرفدار
حکومت ( ۱۵درصد را به نبوهای دفایع و امنین افغانستان ۸ ،درصد را به نبوهای نظام بت الملیل ۳ ،درصد را به نبوهای
متعدد و نامعلوم طرفدار حکومت و  ۲درصد را به گروه های مسلح طرفدار حکومت) نسبت داد .متباف تلفات ملیک نایس از
رویداد ها به هیچ یک از طرف های درگب مخالف و یا طرفدار حکومت ،بشمول تلفات ملیک نایس از تبادل آتش میان طرف
های درگب ،نسبت داده نشد.
.۴۱
کارگبی مختلط از مواد منفجره تعبیه شده انتحاری و غبانتحاری عامل عمدۀ تلفات ملیک بوده که باعث  ۴۲درصد
ی
هوان باعث ( ۱۱درصد) کل تلفات
تلفات ملیک گردید و به تعقیب آن عملیات های زمین باعث ( ۲۹درصد) و عملیات های ی
سپتامب ،یوناما افزایش  ۷۲درصدی را در تعداد تلفات ملیک نایس از کارگبی مواد منفجره
افراد ملیک شد .از اول جوالی ایل ۳۰
ر
تعبیه شدۀ انتحاری و غبانتحاری را در مقایسه با عت زمان در سال  ۲۰۱۸ثبت نمود .یوناما بلندترین تعداد تلفات افراد ملیک
هوان و تالیس را در  ۹ماه نخست سال نسبت به هر سال دیگری که یوناما ثبت سیستماتیک را از سال
نایس از عملیات های ی
 ۲۰۰۹بدینسو آغاز نموده ،ثبت کرد.
ً
.۴۲
خشونت های مرتبط به انتخابات ،عمدتا نایس از کمپاین خشونت و ارعاب عمدی طالبان جهت اخالل انتخابات
ً
ریاست جمهوری در افغانستان ،افراد ملیک را شدیدا متأثر نمود .یوناما حمالت علیۀ پروسۀ انتخابات را از تاری خ  ۸جون ایل
سپتامب ثبت نمود که باعث  ۴۵۸مورد تلفات ملیک ( ۸۵کشته و  ۳۷۳مجروح) گردید که از این جمله  ۲۷۷مورد آن (۲۸
۳۰
ر
کشته و  ۲۴۹مجروح) مربوط به روز انتخابات بود .از مجموع تلفات ملیک که در روز انتخابات وارد گردید ۱۰۳ ،مورد یا (بیشب
از یک سوم) آن را اطفال تشکیل م داد .همچنان یوناما شیوۀ اختطاف ها ،تهدیدات ،ارعاب و اذیت و آزار علیۀ افراد ملیک از
سوی طالبان را ثبت نمود .در مجموع ،تعداد تلفات ملیک در روز انتخابات در مقایسه با انتخابات پارلمان  ۲۰۱۸پائت تر ،اما
در مقایسه با روز های انتخابات در دو روند انتخابات ریاست جمهوری  ۲۰۱۴بلندتر بود.
.۴۳
درگبی در افغانستان مرگبارترین جنگ دنیا برای اطفال باف ماند .بیشب از  ۲۴۰۰طفل در  ۹ماه اول سال ۲۰۱۹
.
کشته و یا مجروح گردیدند که افزایش  ۱۱درصدی را در مقایسه با عت زمان در سال  ۲۰۱۸نشان م دهد از تاری خ اول جوالی
سپتامب ،گروپ کاری کشوری نظارت و گزارشدیه خشونت ها علیۀ اطفال در جریان رنبد های مسلحانه به تعداد ۳۶۸
ایل ۳۰
ر
رویداد را که منجر به  ۱۲۲۰مورد تلفات اطفال ( ۸۶۷پش  ۳۵۰ ،دخب و  ۳نفر جنسیت نامشخص) ،بشمول  ۲۹۱طفل کشته
و  ۹۲۹نفر معیوب گردید ،ثبت کرد .این آمار دو برابر تعداد تلفات اطفایل بود که در رب ع قبل ثبت شده بودند .این افزایش
ً
هوان و حمالت طالبان در جریان
عمدتا نایس از افزایش حمالت انتحاری و پیچیده توسط طالبان ،ادامۀ مبان بلند حمالت
ی
ً
انتخابات ریاست جمهوری بود .به تعداد دست کم  ۷۲۹مورد تلفات اطفال به گروه های مسلح مخالف )۵۸۵( ،مورد عمدتا
به طالبان و ( )۱۲۳مورد به شاخه خراسان دولت اسالم عراق و شام (داعش) نسبت داده شد ،در حالیکه به تعداد  ۳۱۵مورد
تلفات اطفال به نبوهای طرفدار حکومت نسبت داده شد .همچنان ملل متحد به تعداد  ۳۳۰مورد تلفات اطفال ( ۹۱کشته
و  ۲۳۹مجروح) نایس از انفجار بقایای مواد منفجره از دوران جنگ را نب در  ۹ماه نخست سال  ۲۰۱۹گزارش داد که این تعداد
 ۷۷درصد مجموع تلفات اطفال نایس از انفجار بقایای مواد منفجره از دوران جنگ را تشکیل م دهد .در گزارش چهارم ام در
مورد اطفال و رنبد های مسلحانه در افغانستان ) (S/2019/727که بتاری خ دوم اکتوبر منتش گردید ،نگران خود را در مورد
امب  ۲۰۱۸ثبت گردید و
اینکه بیشب از  ۱۴۰۰۰مورد خشونت فاحش علیۀ اطفال در جریان ماه های جنوری  ۲۰۱۵و دس ر
همچنان به تعداد بیشب از  ۱۲۵۰۰طفیل که در عت زمان کشته و معیوب گردیدند ،ابراز نمودم.
.۴۴
پتامب ،گروه کاری به تعداد  ۲۵رویدادی را که پرسونل مربوط به معارف را متأثر ساخت ،ثبت
از اول جنوری ایل  ۳۰س ر
ً
نمود .این تعداد افزایش قابل مالحظهای را در مقایسه با هفت رویداد در رب ع قبیل نشان داده که عمدتا نایس از حمالت باالی
مراکز آموزیس در روز انتخابات بود .از مجموع  ۲۵رویداد ۲۱ ،رویداد آن به طالبان ۲ ،رویداد به شاخه خراسان گروه داعش،
ً
یک رویداد به نبوهای نظام بت الملیل و یک رویداد به ریاست امنیت میل نسبت داده شد .چهار حمله عمدا مکاتب را مورد
هدف قرار داده ،درحالیکه  ۱۲حملۀ بدون تفکیک به مکاتب آسیب رسانید .دو مورد آسیب تصادف به مکاتب ،شش رویداد
تهدید علیۀ معلمت و متعلمت و دو مورد اختطاف پرسونل معارف صورت گرفت .گروپ کاری یک مورد استفاده از یک مکتب
را به مقاصد نظام توسط اردوی میل افغانستان نب ثبت نمود.
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.۴۵
گروپ کاری به تعداد  ۲۶رویداد مربوط به مراکز و پرسونل صیح را ثبت کرد که دو برابر همچو رویداد ها را که در
رب ع قبل تثبیت گردید بود ،نشان م دهد .در مجموع ۲۰ ،رویداد به طالبان ۲ ،رویداد به ریاست امنیت میل ۲ ،رویداد به اردوی
میل افغانستان ،یک رویداد به شاخه خراسان گروه داعش و یک رویداد دیگر به نبوهای نظام بت الملیل نسبت داده شد .به
تعداد  ۱۱مورد تهدید علیۀ پرسونل و مراکز صیح ۵ ،حملۀ بدون تفکیک باالی مراکز صیح ۵ ،رویداد قتل عمدی و یا مجروح
ساخت پرسونل مراقبت های صیح ۴ ،مورد آسیب تصادف به مراکز خدمات صیح و  ۲مورد اختطاف پرسونل خدمات صیح
صورت گرفت.
.۴۶
گروپ کاری به تعداد چهار رویداد استخدام و استفاده از  ۴پش توسط طالبان را در مقایسه با هشت رویداد شامل
 ۱۹پش در رب ع قبل را تثبیت نمود .گروپ کاری اتهامات مبن بر استخدام و استفاده از  ۱۵پش دیگر توسط طرف های درگب
را بدست آورد که این رویداد ها تاهنوز درحال تثبیت قرار دارند و یک رویداد خشونت جنس را که نگهبان یک فرماندۀ طالبان
باالی یک دخب هشت ساله تجاوز کرد ،تثبیت نمود .برعالوه ،گروپ کاری اختطاف سه پش بت سنت  ۱۰ایل  ۱۷سال را در
سه رویداد جداگانه که دو رویداد آن به طالبان و یک رویداد آن به ملیشه های طرفدار حکومت نسبت داده شد ،تثبیت نمود.
ییک از این پشان کشته ،یک تن دیگر آنان از نزد طالبان فرار و یک تن آنان پس از ده روز رها گردید.
.۴۷
حکومت به بهبود محافظت های قانون جهت از بت بردن خشونت علیۀ زنان و دخبان ادامه داد .کمیتۀ تقنت وزارت
نوامب ،وزارت امور
امور زنان تعدیالت اسایس را در قانون سال  ۲۰۰۹منع خشونت علیۀ زنان پیشنهاد نمود .به تاری خ ۱۲
ر
خارجه ،با حمایت ادارۀ تساوی جنسیت و توانمندسازی زنان ملل متحد و یوناما ،پالن کاری میل دوم برای تطبیق و عمیل نمودن
قطعنامۀ شماره  )۲۰۰۰( ۱۳۲۵شورای امنیت را اعالن نمود.
.۴۸
به تاری خ  ۸اکتوبر ،کمیتۀ تقنت کابینه تعدییل را در مادۀ  ۶۴۰قانون جزا پیشنهاد نمود .درحالیکه تعدیل پیشنهاد شده
امکان آزمایش عدیل "معاینۀ بکارت" را با رضایت خانم حذف م نماید ،امکان همچو یک معاینه را به اساس حکم محکمه حفظ
مینماید .کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان و نهاد های جامعۀ مدن در مورد اینکه تعدیل پیشنهاد شده کلیه انواع آزمایش
نسان را به هر دلییل منع قرار نیم دهد ،ابراز نگران نمود.
های عدیل ی
.۴۹
سپتامب ،عبدالصمد
کارکنان رسانه ها و مدافعت حقوق بش از ارعاب و خشونت پیوسته متأثر گردیدند .به تاری خ ۵
ر
امبی ،رسپرست دفب کمیسیون مستقل حقوق بش افغانستان در والیت غور طبق گزارش از سوی طالبان به قتل رسید که این
رویداد باعث گردید تا فعالیت های کمیسیون در والیت های که در آنجا خطر بلند وجود دارد به گونۀ مؤقت به حالت تعلیق
خبنگار محیل از سوی طالبان در والیت فاریاب ربوده شد و بعد از یک روز دوباره رها
درآورده شوند .به تاری خ  ۱۱اکتوبر ،یک ر
نوامب ،پس از پوشش گسبدۀ تحقیق در مورد عمل "بچه بازی" در والیت لوگر ،پنج تن از فعالت جامعۀ
گردید .به تاری خ ۱۴
ر
ً
مدن از سوی مقامات حکومت در آن والیت شدیدا مورد تهدید قرار گرفتند.
.۵۰
یوناما به تعداد  ۴۵برنامه را در هشت والیت کشور پبامون تروی ج محافظت از حقوق بش ،مشارکت زنان در پروسۀ
صلح و دسبیس به قانون اطالعات برگزار نمود که به تعداد  ۱۰۶۹اشباک کننده ،بشمول  ۲۶۷زن در این برنامه ها اشباک
نمودند .یوناما همچنان به بلندبردن و حمایت از رویکرد های حساس جنسین جهت تطبیق مأموریت اش ادامه داد .پس از
بازدید معاون رسمنس ملل از افغانستان ،این کشور در برنامه مشبک ملل متحد و اتحادیۀ اروپا جهت مبارزه در برابر خشونت
های جنسین علیۀ زنان و دخبان شامل گردید.

.IV

ی
هماهنیک کمک های انکشاف

ی
ی
.۵۱
جهت آمادگ برای برگزاری کنفرانس وزرأ در مورد افغانستان در سال  ،۲۰۲۰یوناما هماهنیک را با حکومت آغاز نموده
بود و بحث و گفتگو ها را با مببانان احتمایل این کنفرانس نب رسوع کرد .کنفرانس در مورد تمویل مایل برای چهار سال اخب دهۀ
خودکفان افغانستان تصمیم خواهد گرفت .یوناما با مراجع تمویل کننده ،بانک جهان
تحول ( )۲۰۱۵-۲۰۲۴به هدف ایجاد
ی
ی
و حکومت افغانستان هماهنیک م نماید تا مراجع تمویل کننده به رسمایه گذاری های انکشاف شان ایل سال  ۲۰۲۴ادامه دهند.
جامعۀ جهان به تمویل  ۴۵درصد محصوالت ناخالص داخیل و  ۷۵درصد تمویل مصارف حکومت ادامه داد.
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.۵۲
نوامب ،سومت مسودۀ گزارش ربعوار در مورد چهارچوب حسابدیه متقابل ژنیو به مراجع تمویل کننده
به تاری خ ۱۴
ر
جهت اخذ نظریات و مشوره های آنان فرستاده شد .در گزارش به برگزاری انتخابات  ۲۰۱۹ریاست جمهوری ،تصویب شاخص
های جدید اسباتبی سال  ۲۰۱۷مبارزه با فساد و ایجاد پالن کاری برای بهبود در راستای کشف و پیگبد قانون قضایای فساد
تمرکز شده است .در گزارش در مورد افزایش تناسب زنان در خدمات ملیک از  ۲۲درصد به  ۲۷ .۵درصد و ایجاد  ۱۰۴۸۹گروه
های اقتصادی کمک خودی که  ۸۰درصد آنرا زنان تشکیل م دهد تذکر بعمل آمده است .تکمیل پنج از مجموع شش برریس
چهارچوب قرضه دیه وسیع صندوق وجیه بت الملیل پول و پرداخت  ۳۷.۳میلیون دالر به حکومت نب تذکر یافته است.
ششمت برنامه شفافیت صنایع استخر راج افغانستان تهیه و نش شد و  ۶۰درصد اصالحات محوری تحت صندوق وجیه
بازسازی افغانستان تطبیق گردید.
.۵۳
شناسان برنامه های اقتصادی
به تاری خ  ۲۱آگست ،بانک جهان نشست نظرخوایه را با رسکای همکار به منظور
ی
جهت حمایت و تداوم صلح در افغانستان درصورت رسیدن به یک توافق سیایس با طالبان ،راه اندازی نمود .به تاری خ ۱۹
اکتوبر ،بانک جهان بحث پبامون اقدامات بعدی برای برنامه ریزی بعد از توافق سیایس در افغانستان را مببان نمود که در آن
رسپرست وزارت مالیه افغانستان روی انکشاف تجارت یا سکتور خصوض بعنوان ییک از مهمبین ساحات اولویت حکومت
تأکید نمود .بانک جهان در گزارش ساالنۀ خویش تحت عنوان "تجارت کردن" 2تذکر داد که افغانستان در رده بندی "تجارت
آسان" از جایگاه ۱۶۷ام از جمع ۱۹۰ام در سال  ۲۰۱۸به جایگاه ۱۷۳ام در سال  ۲۰۱۹نزول نموده است.
.۵۴
حکومت به تطبیق اصالحات در سطح والیات ادامه داد .به تاری خ  ۲۹و  ۳۰اکتوبر ،دفب رئیس جمهور و ادارۀ مستقل
ارگانهای محل نظرخوایه را با مسئوولت محیل ،بزرگان محل و جامعۀ مدن در چهار زون از جمع هشت زون در مورد استقامت
و چالش های اصالحات در ادارت حکومن در سطح والیات و همچنان تدابب در راستای تداوم پروسۀ اصالحات را راه اندازی
نمود .ادارۀ مستقل ارگانهای محل قانون شوراهای محیل را که به تاری خ  ۵مارچ  ۲۰۱۹به تصویب رسیده بود ،به مقامات والین
و جامعۀ مدن در  ۱۰والیت دیگر که تعداد والیان را که در مورد این قانون معلومات حاصل نمودند به  ۱۵والیت مبساند،
معرف نمود .تطبیق قانون انتخابات آیندۀ شوراها را تعریف نموده و سهولت ها را در مورد ادارۀ والین فراهم میسازد.
.۵۵
پیشفت ها در راستای اصالح خدمات ملیک صورت گرفت .به تاری خ  ۵آگست ،کمیسیون اصالحات اداری و خدمات
ملیک جهت تأمت شفافیت در استخدام کارمندان ملیک ظرفیت خویش را از طریق ایجاد مراکز کمپیوتری امتحانات جهت اخذ
امتحان از متقاضیان در مراکز شش زون از طریق سیستم مصئون ارتباطات به کابل وصل نمود.
.۵۶
سپتامب
قضان مبارزه علیۀ فساد اداری در جریان ارائه این گزارش افزایش پیدا کرد .از اول
کارکرد های مرکز عدیل و
ر
ی
ابتدان این مرکز شش قضیه ،بشمول قضیۀ هفت کمیشب سابق کمیسیون مستقل انتخابات و سه
نوامب ،محکمۀ
ایل اواسط
ر
ی
کمیشب سابق کمیسیون شکایات انتخابان را که به ارتکاب جرایم انتخابان در انتخابات پارلمان  ۲۰۱۸در والیت کب متهم بودند،
ی
مورد رسیدگ قرار داد .محکمه هر ده کمیشب سابق را به پنج سال حبس محکوم نمود .محکمۀ استیناف چهار قضیه را از ماه
ی
آگست ایل اکتوبر مورد رسیدگ قرار داد .هیچگونه پیشفت قابل مالحظهای در راستای تطبیق  ۱۲۷حکم بازداشت و احضار
نوامب  ۲۰۱۸ژنیو در مورد افغانستان صادر گردیده بود ،صورت نگرفت .وزارت امور داخله
متمهت که قبل از برگزاری کنفرانس
ر
.
در آوردن اصالحات الزم در بخش جرایم سنگت فساد اداری جهت پیگرد قانون جرایم فساد اداری توافق نمود ایل اواسط ماه
ی
قضان مبارزه علیۀ فساد اداری  ۶۵قضیه را که شامل  ۲۵۳متهم بود مورد رسیدگ قرار داد
ابتدان مرکز عدیل و
نوامب ،محکمۀ
ر
ی
ی
که در نتیجه به تعداد  ۲۰۱متهم محکوم و  ۴۷متهم برا ئت حاصل نمودند و همچنان (دو متهم در جریان محاکمه وفات
قضان مربوط به قضایای فساد
نمودند) .سبه محکمه مصوبهای را جهت تنظیم طرزالعمل ها برای ثبت صون استماعات
ی
اداری منحیث یک وسیلۀ بلند بردن شفافیت ،صادر نمود.
.۵۷
سپتامب ،ایاالت متحده یک اعالمیه را صادر نمود و یط آن اعالن کرد که تمویل مایل پروژه های مشخص
به تاری خ ۱۹
ر
.
ارزیان مبارزه علیۀ فساد اداری را متوقف م سازد این کمیته فعالیت هایش را
در افغانستان ،به شمول کمیتۀ مشبک نظارت و
ر

 2بانک جهان برای بازسازی و انشکاف/بانک جهان ،تجارت کردن  :۲۰۲۰مقایسۀ مقررۀ تجارت در  ۱۹۰اقتصاد (واشنګت دی یس.۲۰۲۰ ،
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تعقین را در مورد وزارت معادن و پطرولیم و ریاست عموم
در ختم سال  ۲۰۱۹خاتمه م دهد .در رب ع گذشته ،کمیته دو گزارش
ر
خزینۀ تقاعد و یک گزارش ربعوار نظارن را در مورد وزارت معارف منتش کرد.
.۵۸
در اواسط اکتوبر ،شورای عایل حکومتداری و حاکمیت قانون برای بار سوم در سال  ۲۰۱۹تشکیل جلسه داد و
پیشفت ها در راستای تطبیق اصالح ادارات را مورد بازنگری قرار داد .اسباتبی مبارزه با فساد اداری در ماه دسا رمب  ۲۰۱۹به
انقضاء خواهد رسید و میکانبم که پیگبی اسباتبی را شکل دهد تاهنوز فعال نشده است .به تاری خ  ۲۶اکتوبر ،وزارت مالیه
پالن تشی ع اصالحات مبارزه با فساد اداری توأم با اتخاذ تدابب برای سال  ۲۰۲۰را ارائه نمود .زمانیکه این پالن از سوی شورای
ی
عایل تصویب گردد ،م تواند گام بزرگ در راستای یک اسباتبی درازمدت که قرار است در سال  ۲۰۲۰تصویب گردد ،تلق
شود .به تاری خ  ۸اکتوبر ،رئیس جمهور غن دفب بازرس ویژه مبارزه با فساد اداری را در ارگ ریاست جمهوری افتتاح نمود.
.۵۹
سپتامب ،سبه محکمه به حمایت یوناما یک کنفرانس سه روزه را جهت بازنگری تطبیق قانون
از تاری خ  ۱۶ایل ۱۸
ر
ی
جزای سال  ۲۰۱۷در تمام محاکم افغانستان برگزار نمود و رهنمود هان را برای قضات جهت توضیح موارد مبهیم که گزارش
داده شده بودند ،فراهم نمود.
.۶۰
قضان را
سپتامب ،دیوان استیناف محکمۀ جرایم بت الملیل اجازۀ پیگبی فیصلۀ مؤرخ  ۱۲اپریل دیوان
به تاری خ ۱۷
ر
ی
قضان موکول در محکمه توجه بیشب را به مسئله پیگبی جرایم
که در مورد افغانستان پیگبی نیم گردد ،صادر نمود .جلسات
ی
ی
جنیک در افغانستان معطوف کرد.
.۶۱
سپتامب ،شورای میل قانون دسبیس به اطالعات را که توسط فرمان تقنین رئیس جمهور به تاری خ ۳
به تاری خ ۱۴
ر
مارچ  ۲۰۱۸توشیح شده بود ،رصف با آوردن دو تعدیل ،اول :افزایش تعداد کمیشبان کمیسیون دسبیس به اطالعات از پنج
به هفت کمیشب ،و دوم گسبش کمیتۀ گزینش کمیشبان با عالوه نمودن یک نماینده از مجلس سنای شورای میل و یک نماینده
از وزرات عدلیه ،تصویب نمود.

.V

کمک های بشدوستانه

.۶۲
نیازمندیهای بشی در افغانستان توأم با خشونت های جاری که منجر به بیجاشدن مردم گردیده و همچنان عدم
غذان در حال رشد ،تشدید فقر و فرارسیدن فصل زمستان پیوسته افزایش پیدا کرد .نصف جمعیت افغانستان
مصئونیت
ی
ی
ً
(نزدیک به  ۱۷میلیون نفر) در ساحان که شدیدا از جنگ متأثر اند زندگ م کردند .به تعداد بیشب از  ۱۲۸۰۰۰نفر بت ۲۹
نوامب در اثر رنبد ها جدیدأ بیجا گردیدند که تعداد مردمان را که خانه های شانرا ترک نموده بودند به بیشب از
جوالی و ۱۱
ر
 ۳۶۵۰۰۰نفر از آغاز سال  ۲۰۱۹بدینسو افزایش داد .بیشب از نصف این تعداد ( ۵۸درصد) را اطفال تشکیل میداد .مطالعات
نشان داد که بطور تخمین به تعداد چهار ملیون نفر از سال  ۲۰۱۲بدینسو بیجا گردیدند و دوباره به خانه های شان برنگشتند.
یک تعداد زیاد مردمان بیجاشده در اسکان غبرسیم بش برده و دسبیس اندک به خدمات اسایس به دور از کمکهای اولیۀ بشی
داشتند و قصد بازگشت به خانه های شانرا در آیندۀ نزدیک نداشتند.
ی
.۶۳
جنگ تقاضا برای خدمات برای رسیده گ به صدمات نایس از جنگ را پیوسته افزایش داد .از تاری خ  ۱۵آگست ایل
نوامب ،به تعداد بیشب از  ۳۲۷۰۰نفر در برابر جراحات نایس از جنگ مداوا گردیدند که یک افزایش  ۱۸درصدی را در
۱۵
ر
مقایسه با عت زمان در سال  ۲۰۱۸نشان داد .در هر سه واقعۀ صدمه جنگ یک واقعه آن یک زن و یک طفل بود .نیاز برای
مراقبت صدمۀ جنگ در والیت های هلمند ،غزن ،کندهار ،کندز ،ننگرهار و زابل جائیکه رنبد های نظام دسبیس به مراقبت
های صیح را پیوسته کاهش داد ،بیشب بود .رسکای صیح کمک های صیح را برای بیشب از  ۵۲۰۰۰نفر که  ۶۲درصد آنانرا
زنان و دخبان تشکیل میداد ،فراهم نمودند .به تعداد بیشب  ۱۹۶۰۰طفل حمایت روان را از طریق "مکان های مناسب برای
اطفال" بدست آوردند.
.۶۴
تازه ترین رسوی در افغانستان نشان داد که از جمع  ۳۴والیت در  ۲۵والیت بیماری سوء تغذی به شکل حاد و
نسن نسبت به ریزش باران و وضعیت خوب چراگاه ها در رب ع قبل ،تأثب دوامدار
اضطراری وجود دارد .باوجود خوش بین های ر
خشکسایل سال  ۲۰۱۸وضیعت تغذی را پیوسته متأثر نمود .تخمت شده بود که در سال  ۲۰۲۰به تعداد  ۱۴.۳ملیون نفر یا
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در معرض بحران و یا در وضیعت اضطرای غذا ین یعن (سطح  ۳ویا  ۴مرحله بندی منسجم) قرار خواهند گرفت .دالیل عمدۀ
وخیم شدن وضیعت تداوم جنگ و بیجاشدن مردم ،دسبیس اندک به مراقبت های صیح و امکانات بهداشن مناسب بود .از
سپتامب  ،۲۰۱۹ملل متحد و رسکای همکار آن خدمات درمان و غذا های مخصوص تغذی را برای ۳۸۸۵۴۶
ماه جنوری ایل ماه
ر
نفر اطفال زیر سن پنجسال و  ۱۰۲۶۱۳نفر خانم های حامله و شبده مصاب به بیماری سوءتغذی حاد فراهم نمودند.
.۶۵
باوجود چالش های امنین ،مؤسسات بشی توانستند تا به  ۳۷۲ولسوایل از مجموع  ۴۰۱ولسوایل در رسارس کشور
یعن ( ۹۳درصد) در جریان  ۹ماه نخست سال رسیده یگ نمایند .بطور مثال ،ملل متحد و رسکای همکار آن توزی ع مواد غذانی
در ولسوایل چهار سدۀ والیت غور را تکمیل نمودند .ولسوایل چهارسده بنابر مشکالت پیچیدۀ دسبیس به آن برای چندین ماه
ی
غذان برای  ۱۱۶۴۸نفر مردم ذینفع در این ولسوایل در ماه اکتوبر ۲۰۱۹
غبقابل دسبس بود .توزی ع مقدار  ۱۹۲تن مواد
تکمیل گردید .مذاکرات جهت دسبیس بشی در رسارس کشور رن نهایت دشوار بود ،بخصوص در جریان مرحلۀ انتخابات
زمانیکه تشدید خشونت ها محدودیت های رفت و برگشت باعث بیشب شدن تأخب برای برنامه های کمک رسان و زمان برای
ی
مذاکرات جهت رسیده گ به مردم نیازمند طوالن تر شده بود.
.۶۶
نوامب  ،۲۰۱۹یک تعداد مجمویع  ۱۴۶۳۳۷نفر اشخاص فاقد مدرک و مهاجرین عودت
بت تاری خ  ۱۴آگست و ۱۵
ر
کننده به افغانستان رسیدند .تعداد فوق شامل  ۴۳۶۹عودت کنندۀ فاقد مدرک از کشور پاکستان ۱۲۴۸۸۴ ،عودت کنندۀ
اروپان و ترکیه بود .ارقام مجمویع
فاقد مدرک از جمهوری اسالم ایران و  ۱۶۳۰۲عودت کنندۀ فاقد مدرک از کشور های
ی
بشمول  ۲۶۶نفریکه طور دواطلبانه عودت نموده بودند و تعداد  ۱۶۰۳۶نفری اخراج شده ،عمدتأ از کشور ترکیه یعن
( )۱۵۶۸۱نفر نشان دهندۀ یک شیوۀ جدید و قابل مالحظۀ اخراج و فرستادن دوبارۀ مهاجرین به افغانستان بود .مهاجرین
عودت کننده در این دوره شامل تعداد  ۴۲۷نفر از کشور پاکستان ۳۴۷ ،نفر از جمهوری اسالم ایران و  ۸نفر از کشور های
دیگر بود .تعداد عودت کننده گان راجسب شده در افغانستان  ۵۵درصد پائت تر از تعداد عودت کننده گان در عت زمان در
سال  ۲۰۱۸بود .در سال  ،۲۰۱۹یک کاهس در تعداد عودت کننده گان فاقد مدرک از جمهوری اسالم ایران و پاکستان در
مقایسه با سال  ۲۰۱۸وجود داشت .در پاکستان ،مهاجرین افغان قادر به باز کردن حسابات بانیک بودند و کارت های ثبت
مهاجرت آنها ایل  ۳۰ماه جون  ۲۰۲۰تمدید گردید .بتاری خ  ۱۱اکتوبر ،افغانستان ،جمهوری اسالم ایران ،پاکستان و کمیشبی
عایل ملل متحد در امور مهاجرین در مورد یک اسباتبی بازگشت دواطلبانۀ مهاجرین توافق نمودند.
.۶۷
نوامب  ۲۰۱۹که شامل  ۸واقعه در
به تعداد مجمویع  ۲۰واقعۀ تأیید شدۀ مرض فلج اطفال یا پولیو در تاری خ ۱۹
ر
ارزگان ۵ ،واقعه در هلمند ۳ ،واقعه در کندهار ۲ ،واقعه در پکتیکا ،یک واقعه در کب و یک واقعه در ننگرهار میباشد ،گزارش
داده شد .از مجموع واقعات فوق ۱۶ ،واقعه در مناطق جنوب کشور که طالبان کمپاین خانه به خانه معافیت از مرض پولیو را
منع کرده بودند ،گزارش شده بود که این ممانعت یک چالش عمده را برای کمپاین معافیت از مرض پولیو از ماه م ۲۰۱۸
بدینسو بمیان آورده بود .این وضعیت پس از ممنوع قرار دادن تمام فعالیت های معافیت از مرض پولیو در ماه اپریل ،۲۰۱۹
سپتامب ،طالبان این ممنوعیت را قسمأ از میان برداشت و راه اندازی دو کمپاین معافیت از مرض
وخیم تر گردید .بتاری خ ۲۵
ر
نوامب اجازه داد .در ساحات تحت کنبول حکومت ،اسباتبی خانه به خانه
پولیو را در مراکز ثابت صیح در ماه اکتوبر و
ر
.
سپتامب تطبیق گردید مذاکرات در سطوح مختلف جریان دارد تا کمپاین خانه به
معافیت از مرض پولیو در ماه های آگست و
ر
دیسمب آغاز
خانه معافیت از مرض پولیو در رسارس کشور تکمیل گردد .قرار بود تا دور دیگر کمپاین واکسیناسیون بتاری خ ۱۶
ر
شود.
.۶۸
خدمات عملیات ماین ملل متحد و رسکای همکار آن آگایه دیه شانرا جهت کاهش تلفات اطفال از اثر انفجار اشیای
انفجاری باقیمانده از جنگ از طریق تعلیمات آگایه دیه در مورد خطرات ماین به اطفال افزایش دادند .حکومت افغانستان
در راستای پالن کاری جهت پبوی از پروتوکول چهارم کنوانسیون منع و یا محدودیت استفاده از یک تعداد از سالح های
متعارف که منجر به جراحات بیشب گردیده و یا دارای تأثبات بدون تفکیک میباشند ،پیشفت نمود .پالن کاری پاسخ و مکلفیت
ها جهت پاکسازی اشیای انفجاری باقیمانده از جنگ پس از توقف خصومت های فعال را جهت کاهش تأثبات و خطر اشیای
انفجاری ترصی ح نمود.
.۶۹
از ماه آگست ایل اکتوبر  ،۲۰۱۹ملل متحد و رسکای همکار آن به مساحت  ۵.۲کیلومب مرب ع زمت مملو از اشیای
ی
انفجاری با تأثبات بلند را پاکسازی نمودند که به تعداد  ۴۵قریه از آن مسفید گردیدند .بمنظور پاسخ و رسیده گ به نگران
19-20693

12/15

ملل متحد

A/73/990-S/2019/703

های محافظن عودت کننده گان از جمهوری اسالم ایران و پاکستان ،به تعداد تقریبأ  ۱۳۸۲۸۲نفر در افغانستان از تعلیمات
آگایه دیه در مورد خطرات ماین که از سوی ملل متحد تمویل گردید ،مستفید گردیدند.
.۷۰
ناامن گسبده ،ماین های جاسازی شده و اراض سخت گذر پیوسته چالش ها را برای دسبیس نهاد های بشی و
نوامب ،به تعداد  ۶تن از کارکنان مدد رسان کشته ۹ ،نفر مجروح و
مصئونیت پرسونل ببار آورد .از تاری خ  ۱۵آگست ایل ۱۵
ر
 ۱۶تن اختطاف گردیدند .در سال  ،۲۰۱۹به تعداد  ۱۱۹رویداد در برابر کارکنان مدد رسان بشی در مقایسه با  ۱۰۲رویداد در
سال  ۲۰۱۸گزارش داده شد .حمالت عمدی باالی کارکنان و مراکز صیح و همچنان کارکنان ماین پایک ،به ویژه در رسق و جنوب
کشور ادامه پیدا کرد .در سال  ،۲۰۱۹کارکنان مدد رسان  ۳۲۵رویداد مربوط به دسبیس به ساحات را همانند  ۳۸۰رویداد
محدودیت دسبیس در سال  ۲۰۱۸گزارش دادند .به تعداد بیشب از  ۱۳۶رویداد دسبیس به ساحات ،پرسونل صیح ،تجهبات
و مراکز آنانرا متأثر ساخت.
.۷۱
نوامب پرداخت گردیده
نظر به گفتۀ خدمات پیگبی کمکهای مایل ،مبلغ  ۴۲۳.۴ملیون دالر کمک مایل بشی ایل ۱۷
ر
سپتامب ،به تعداد  ۵.۴ملیون نفر کمک و رسیده
و یا  ۶۹.۲درصد مجموع کمک مایل برای سال  ۲۰۱۹نیاز خواهد بود .ایل ۳۰
ر
ی
گ صورت گرفت که این رقم به دلیل پاسخ قابل توجه به خشکسایل و تخصیص بیشب وجوه مایل در نیمۀ نخست سال ،بیشب
از اهداف تعیت شده بود .در سال  ،۲۰۲۰رسکای بشی قصد دارند تا برای تعداد  ۷.۱۲ملیون نفر کمکهای عاجل ،محافظت
ی
یان را از جمع مجموعأ  ۹.۴ملیون مردم نیازمند فراهم سازند که جهت رسیده گ به این نیازمندیها مبلغ
و یا کمک های بهبود ر
امریکان نیاز است.
 ۷۳۲.۶ملیون دالر
ی

.VI

مبارزه با مواد مخدر

ً
.۷۲
از  ۱۵جوالی ایل  ۳۱اکتوبر ،مراجع تنفیذ قانون مجموعا  ۶۷۶عملیات مبارزه با مواد مخدر را انجام داده اند که در
ون ۱۲۴۴ ،کیلوگرام تریاک ۳۰۲۶ ،کیلوگرام چرس ۲۲۶ ،کیلوگرام متفامفتامت ۳۳۲۲ ،تابلیت ،۳
نتیجه آن  ۳۵۳کیلوگرام هب ی
-۴متیلن دی اکس آمفتامت ۵ ،کیلوگرام مواد کیمیاوی پیش ساخت ۱۱۳ ،لیب از مواد پیش ساخت مایع ۱۲۴۹۱۱ ،کیلوگرام
تخم کوکنار و  ۴۴۵۰کیلوگرام بنگ دانه ضبط گردیده است .این ضبط ها منجر به بازداشت  ۷۹۶مظنون و مصادره ۱۱۱
ً
واسطه نقلیه و  ۵۹قبضه سالح گردیده است .مجموعا  ۱۰تن از منسوبت پولیس مبارزه با مواد مخد در حت انجام این
عملیات ها کشته و  ۸تن دیگر آنان زخیم گردیدند.
.۷۳
دفب مواد مخدر و جرایم ملل متحد ( )UNODCوزارت صحت عامه را در آموزش  ۶۹کارمندان دولن ،خدمات
رسانان ،و منسوبت سازمان های جامعه مدن ،در زمینه جلوگبی مبتن بر شواهد و مدارک ،خدمات معالجه و مراقبت حمایت
اهبد ها ،اسباتبی ها ،رهنمود ها و پروتوکول های مرتبط به معالجه
نمود .همچنت به حکومت در زمینه بازبین و توسعه ر ر
معتادین به مواد مخدر و اچ آی وی ،حمایت تخنییک ارائه گردید.

.VII

حمایت از ماموریت

.۷۴
نوامب  ،۲۰۱۹مبان پست های خایل در یوناما  ۷درصد برای کارمندان بت الملیل و  ۴درصد برای کارمندان
ایل تاری خ ۴
ر
مسلیک داخیل و  ۲درصد برای سایر کارمندان ملیک ،در مقایسه با مبان تصویب شده بالبتیب  ،۵ ،۷و ۳درصد بوده است.
نسبت کارمندان اناث در حد  ۳۵درصد برای کارمندان بت الملیل ۴۱ ،درصد برای داوطلبان ملل متحد ۱۳درصد برای کارمندان
سپتامب یوناما ۱۷۹
مسلیک داخیل و  ۹درصد برای سایر کارمندان داخیل ،کماکان پایت باف مانده است .از  ۱جوالی ایل ۳
ر
ماموریت زمین و ۲۱ماموریت از طریق هوا و همچنان  ۱۰۶۵ماموریت ها و نشست های آگایه عامه را انجام داده است که
یط آن نمایندگان ولسوایل ها از دفاتر ساحوی دیدن نمودند.

.VIII

مالحظات
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.۷۵
سپتامب مردان و زنان افغان در رسارس کشور با متقبل شدن خطرات امنین به مراکز رای دیه رفتند .من
به تاری خ ۲۸
ر
هان که از حق رای شان استفاده نمودند را م ستایم .من همچنت از کار نبو های امنین افغانستان در امر
همه افغان ی
حمایت از پروسه انتخابات از راه انتقال ،محافظت و جمع آوری مجدد مواد حساس انتخابان ،و تامت امنیت محالت
انتخابان تا رای دهندگان به شمول زنان بتوانند در این پروسه اشباک ورزند ،ستایش به عمل م آورم .اشباک آنان حایک از
یک تعهد پایدار برای این روند دموکراتیک و نظم مبتن بر قانون اسایس است .یک انتخابات با اعتبار که نتایج آن از اراده
ی
واقیع مردم افغانستان نمایندگ کند ،از سوی طیف وسییع از طرفهای ذینفع پذیرفته شود ،برای یک افغانستان پر امن و با
ی
ابتدان انتخابات هنوز اعالن نگردیده است.
ثبات حایز اهمیت حیان است .تا زمان نش این گزارش ،نتایج
.۷۶
یط مدت چند ماه معدودی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان وو کمیسیون شکایات انتخابان افغانستان
مسئولیت مدیریت پروسه انتخابات را به عهده گرفته بودند ،به پیمانه وسییع عقیده بر این بود که این انتخابات در مقایسه با
ی
انتخابات قبیل از نظر تخنییک دارای آمادگ ها و برنامه ریزی بهبی بوده است .یک بهبود قابل مالحظه در این انتخابات همانا
به کارگبی دستگاه های بایومبیک برای تایید هویت رای دهندگان و انتقال نتایج بود ،و کمیسیون مستقل انتخابات مبان
دسبیس ای را برای نامزدان انتخابات نمایندگان و ناظرین نامزدان انتخابان فراهم نمود که پیش از این سابقه نداشته است .با
آنکه پیشفت های قابل مالحظه ای در این راستا به چشم م خورد ،چالش ها همچنان پا برجا بود .نهاد های برگزار کننده
انتخابات و گروپ های ناظر انتخابان ،وجود مشکالت تخنییک ،و درست کارنکردن دستگاه های بایومبیک ،و نب مشکالن از
ناحیه ارتباطات را به دلیل حمله بر زیربنا ها در محالت رای دیه مشاهده نمودند.
.۷۷
در حالیکه نهاد های برگزار کننده انتخابات رسگرم مدیریت نتایج انتخابات م باشند ،بایسته است تا نهاد های انتخابان
به طور مداوم و منظم با طرف های ذینفع در ارتباط باشند و به همه سواالن که از سوی نامزدان و سایرین مطرح م گردند،
پاسخ ارائه نمایند .من همه طرفهای ذینفع را مرصانه توصیه م کنم تا از سالمت پروسه انتخابان پاسداری نموده و نهاد های
انتخابان را در اجرای کامل مسئولیت های شان ،منجمله از طریق مطرح نمودن همه شکایت ها از طریق نهاد ها و کانال های
رسیم یاری نمایند .من نامزدان ریاست جمهوری را به این فرا م خوانم تا تقلب انجام شده از سوی هواداران شان را محکوم
نموده و به شکل سازنده ای در پروسه اشباک نمایند و به صالحیت نهاد های برگزار کننده انتخابات احبام قایل شوند .من از
ی
نامزدان و هواداران شان خواهش م کنم که بعد از رسیدگ به شکایات انتخابان مطابق قانون نتیجه را بپذیرند.
.۷۸
منازعه مسلحانه جاری در افغانستان رنج و سخن های های فراوان بر مردم این کشور تحمیل م نماید .نقش آفرینان
بت الملیل و منطقه ای م توانند نقش عمده ای در تقویت تالش در راستای ایجاد حل و فصل این منازعه ایفا نمایند .من از
آوردهان که تا کنون محقق
همه طرفها خواستار اینم که کوشش های شان را در این راستا مضاعف نموده و آنها را بر دست
ی
شده است بنا نمایند .من همچنان بدین باورم که گفتگوی مستقیم بت دولت افغانستان و طالبان برای تحقق صلح ماندگار و
پایدار حایز اهمیت است .سازمان ملل متحد آماده است تا از هر طریق که بتواند ،از صلح پایدار حمایت نماید.
یط  ۱۸سال اخب پیشفت های چشمگبی در زمینه حقوق و آزادی های زنان در افغانستان صورت گرفته است.
.۷۹
.
برای تحکیم و تقویت این پیشفت ها ،افغانستان به صلح ثبات و آشن نیاز دارد برای اینکه صلح پایدار باشد ،حقوق زنان
باید محافظت گردد .صلح باید مردان و زنان افغان را فراسوی توسعه و مساوات بیشب سوق دهد ،نه اینکه آنها را از پیشفت
هان که در راستای پروسه صلح برداشته م شود به طور کامل و موثر سهم
های حاصله به قهقرا رببد .زنان باید در هر گام از گام ی
بگبند .من از حکومت به خاطر تعهد آن به تقویت مشارکت زنان در پروسه صلح و امنیت و تصمیم گبی ستایش م کنم و
پیشفت های بیشبی را در این راستا خواهانم.
ی
.۸۰
منازعه روز افزون همچنان هزینه سنگین را بر مردم ملیک از ناحیه کشتار ،جراحت ،و بیجاشدگ تحمیل م نماید .من
سپتامب که باال ترین تعدادی است که یوناما از بدو آغاز مستند سازی
از بابت افزایش رن سابقه تلفات ملیک یط مدت جوالی تا
ر
تلفات به طور سیستماتیک در سال  ۲۰۰۹تا کنون ثبت نموده است ،نگرانم .من یک بار دیگر تاکید م کنم که همه طرف های
منازعه باید به تعهدات شان در قبال قانون بش دوستانه بت الملیل و حقوق بش بت الملل عمل نمایند و تدابب فوری را برای
جلوگبی از تلفات ملیک روی دست گبند .من حکومت را به برداشت گام های بیشب برای تطبیق پالیس اش مبن بر کاهش
تلفات ملیک فرا م خوانم.
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ً
برای رسیدن به صلح ،تحقق توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت های کاری برای جمعیت اکبا جوان کشور حیان است.
.۸۱
من از اقدامات جاری برای بهبود اتصال منطقوی و برداشت موانع تجارت در داخل و فراتر از مرز های افغانستان ابراز خرسندی
م کنم .تمرکز دولت بر توسعه کارو بار در سکتور خصوض قابل ستایش است ،ویل برای تحقق رشد سکتور خصوض و ایجاد
فرصت های شغیل برای نسل اینده افغانستان ،اعمال اصالحات بیشب در پالیس ها نیاز است .به منظور حمایت از دیدگاه
خودکفان اقتصادی؛ تدابب برای مبارزه موثر با اقتصاد غب قانون ،مبارزه با فساد اداری و امنیت بهب حیان
دولت مبن بر
ی
است.
.۸۲
با تاسف ،برای برخورداری از حق آزادی بیان در افغانستان هنوز هم باید بهای سنگین پرداخت .شمار زیادی از
خبنگاران و مدافعت حقوق بش در حمالت هدفمند در جریان منازعه در افغانستان کشته شده اند .این چنت حمالت هدفمند
ر
سبده شوند تا زمینه برای تحقق محییط مساعد
به هیچ وجه قابل قبول نیست و مرتکبت آن باید هر چه زودتر به پنجه قانون ی
برای حاکمیت قانون فراهم شود.
.۸۳
من به دلیل چشم انداز اسفبار بشی ایکه در بیشب قسمت های کشور وجود دارد ،نگرانم و توجه بیشبی را از
ی
جامعه بت الملیل به بحران بشی در افغانستان خواهانم .حیان است تا دولت های عضو تعهد شان را به منظور رسیدگ به
نیاز های عاجل بشی و حفظ دستاورد های توسعوی حاصله و جلوگبی از وارونه شدن پیشفت ها ،در جبهات متعدد تجدید
ی
نمایند تا به نیازهای عاجل بشی رسیدگ به عمل آید و راه حل های پایدار تقویت گردد .من همچنان از بابت شمار زیاد حمالت
دوامدار علیه کارمندان امداد بشی نگرانم.
.۸۴
من از کارمندان ملل متحد و نماینده ویژه ام در افغانستان و رئیس هیئت معاونت ملل متحد برای افغانستان ،آقای
تادامییح یاماموتو به خاطر تعهد دوامدار شان برای عمیل نمودن تعهدات مان نسبت به حکومت و مردم افغانستان تحت
ی ی
رسایط پرچالش سپاسگزاری م کنم .با نگران عمیق حمالت اخب علیه کارمندان ملل متحد را یادآور م شوم .از مقامات
شناسان و به محاکمه کشیدن هر چه زود تر عاملت این حمالت ،و
افغانستان م خواهم که از هیچ گونه تالیس در راستای
ی
تقویت تدابب اتخاذ شده برای بهبود مصونیت و امنیت کارمندان ملل متحد فروگذار ننماید.
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